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Datum

Diarienummer

2019-11-20

KS 2019/384

Kommunstyrelsen

Motion (SÖS) - Strandrensningsmaskin
I motion till kommunfullmäktige 2019-04-18 anser Christer Dahlberg (SÖS) att
kvaliteten på strandrenhållningen kan förbättras och yrkar på att en, för ändamålet
avsedd, strandrensningsmaskin ska användas för detsamma. Motionären har även
synpunkter på nuvarande förfrågningsunderlag till upphandling, städintervall på
stränderna samt kvalitetsnivån på arbetet. I motionen föreslås vidare inköp av en
viss maskintyp. Avslutningsvis förespråkas i motionen att uppsamlat material
samlas upp och förs bort från stranden och inte återförs i havet. Motionen bifogas.
Tekniska servicenämnden gjorde en första beredning. I den redogörs för hur
strandrensningen sker idag, upphandling, borttransport samt problematiken i att
föreskriva en viss maskinmodell för strandrensning vid upphandling. Vidare
föreslås Teknisk servicenämnd avslå motionen.
Tekniska servicenämnden beslutade 2019-10-09 att godkänna svaret på motionen
samt att skicka det till Kommunstyrelsen för godkännande, samt att redovisning av
förutsättningarna för strandrensningsverksamheten, inför beslut om förlängning av
rådande avtal, sker på nämnden i januari 2020.
Kommunledningsförvaltningen har i tjänstemannaberedningen fått i uppdrag att
komplettera svaret med förtydligande av problematiken med dagens tånghantering.
Tekniska servicenämnden föreslås också få i uppdrag att påskynda arbetet.
Föreligger förslag till kompletterande svar på motionen.

Beredning
Problemet med illaluktande tång i Trelleborgs kommun beror i första hand på att
det inte sker någon insamling av tång i vattnet. Rensning görs enbart på utvalda
sandstrandsplan, under en kort period under sommaren, där det getts tillstånd. Även
Länsstyrelsens krav att tången ska köras tillbaka ut i havet efter badsäsongen är en
starkt bidragande faktor till olägenheten. Det är förruttnelseprocessen i den våta
tångmassan som ger upphov till lukten.
Avdelningen för tillväxt arbetar aktivt i samverkan med bland annat andra
kustkommuner, universitet/högskolor, organisationer och företag för att hitta bra
och kostnadseffektiva lösningar på tångproblematiken. Detta arbete bör prioriteras
upp så att tångproblematiken kan lösas så snart som möjligt.
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Tidigare projekt har visat att det går att göra biogas av tången. Men
insamlingsmetoderna behöver utvärderas och förbättras. Miljögifter måste
elimineras för att aktörer ska vara intresserade av att använda det insamlade
materialet. I pågående projekt undersöks möjligheten att göra ett
jordförbättringsmedel, biokol, av tången. Miljögifter kan plockas bort under
framställningen av biokolet och det blir därmed en attraktiv produkt. Externa medel
söks nu för att bland annat kunna vidareutveckla uppsamling av tång i vattnet så
den blir effektiv oavsett bottnens beskaffenhet. Metoder som eliminerar miljögifter
på ett tillfredställande sätt vid biogasproduktion av tång ska också utredas. Besked
om medel erhålles i januari 2020 och innebär ett treårigt projekt om beviljat.
Det övergripande syftet med projekten är att identifiera innovativa och
klimatsmarta insamlingsmetoder samt affärsmodeller. Målet är även att få till en
förändring av regler och praxis hos högre instans för att skapa incitament så att det
snarast kan ske en markant förbättring av tånghanteringen i kommunen.

Konsekvensanalys
Stränder, strandängar och hamnbassänger som i möjligaste mån är rena och fria
från illaluktande tång, leder till att fler vill nyttja platserna för rekreation. Det ger
ökat välbefinnande för alla boende och besökare i kommunen, oavsett ålder och
socioekonomiska förutsättningar. Förbättrad hantering av tång kan leda till nya
affärsmöjligheter som ger arbetstillfällen och ökad ekonomisk tillväxt i kommunen.
Det är nödvändigt att hitta en långsiktig hållbar tånghantering i hela
Östersjöregionen. Trelleborgs kommun bör ha en fortsatt framträdande roll i
utvecklingen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen besvaras med tekniska nämndens och kommunledningsförvaltningens
svar,
att uppdra åt tekniska servicenämnden att påskynda arbetet med förbättrad
tånghantering,
att uppdra åt kommunstyrelsen att så snart som möjligt komma fram till
övergripande lösningar på tångproblematiken,
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden
och teknisk servicenämnd ha med nödvändiga åtgärder för eliminering av tång i
den långsiktiga utvecklingen av det västra strandområdet,
att återrapport av arbetet med tånghantering sker till kommunstyrelsens
arbetsutskott kvartalsvis, samt
att arbetet återrapporteras till kommunfullmäktige senast oktober 2020.

Skickas till
Motionären.
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