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Datum

Diarienummer

2022-04-14

KS 2022/316

Kommunstyrelsen

Inkomna medborgarförslag KF 22-05-02
Sammanfattning
Redogörelse av medborgarförslag som har inkommit till Trelleborgs kommun och
fått mer än 50 röster:



Medborgarförslag - Farthinder på Lilla Beddinge Kyrkväg i
Beddingestrand. Inkommit 22-03-09 och hade den 13 april fått 98 röster.
Medborgarförslag - Interaktiv webbplats, ”Vår kust är guld värd”.
Inkommit 22-03-31 och hade den 13 april fått 73 röster.

Ytterligare information finns under ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Inkomna medborgarförslag, KS
2022/316, 2022-04-14

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att överlåta besvarandet av medborgarförslagen till kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Medborgarförslag - Farthinder på Lilla Beddinge Kyrkväg i Beddingestrand.
Väg 706 är en statlig väg mellan väg 9 och Lilla Beddinge och saknar vägrenar.
Vägen används i huvudsak av ortsbefolkningen med privatbilar samt av gående och
cyklister. Härtill kommer trafik med traktorer, lastbilar och annan tung trafik.
Under sommarsäsongen så är vägen dessutom vältrafikerad av turister och
badgäster. Förutom skolbussen förekommer ingen reguljär busstrafik. Vägen är
spikrak ca 1,5 kilometer efter att man svängt av från väg 9 alternativt kommer ut ur
samhället Lilla Beddinge. Detta medför att det dessvärre endast är enstaka förare
som respekterar hastighetsgränsen 40 km trots tydlig skyltning. Många kör
betydligt fortare, inte minst efter att nödgats köra relativt långsamt längs väg 9 med
sina hastighetsbegränsande vägbulor alternativt de hastighetsnedsatta
vägsträckorna genom Lilla Beddinge med flera norrut liggande samhällen. Härtill
kommer att vissa hus ligger nära vägen och att den på sina ställen är så smal att
bilar måste stanna för att släppa förbi mötande lastbilar och annan tyngre trafik.
Under åren har det varit ett flertal potentiella incidenter men hittills har det
lyckligtvis inte medfört några personskador. Det är emellertid snarast en fråga om
när, inte om, sådana inträffar. De nybyggda fastigheterna i Röksvampsområdet har
naturligtvis medfört en ökande trafik av såväl olika typer av fordon såväl som
gående och cyklister med åtföljande ökade risker. Eftersom staten ansvarar för
vägen uppmärksammade vi, en del av de boende längs vägen, därför Trafikverket
på förhållandet för ca ett år sedan och bad att verket skull vidta
hastighetsbegränsande åtgärder i form av vägbulor eller andra fysiska åtgärder.
Dessvärre blev svaret från Trafikverket negativt. Trelleborgs kommun har
naturligtvis större påverkansmöjligheter än vi som privatpersoner och vi vill därför
be kommunen att påverka Trafikverket så att dessa åtgärder blir verklighet innan
det inträffar en tragisk olycka.

Medborgarförslag - Interaktiv webbplats, ”Vår kust är guld värd”.
Trelleborgs kommun ska skapa en permanent informations- och diskussions web
plats under rubriken "Vår kust är guld värd". Web platsen ska vara interaktiv. På
denna web plats ska kommunen publicera och uppdatera såväl kortsiktiga som
långsiktiga planer för sydkusten: anläggningar, bebyggelse, skydd av grönområden
inklusive träd och hed, skydd mot erosion, parkering, service m.m. Web platsen
ska också informera om pågående ansökningar om bygglov för exploatering, d.v.s.
där kommersiella intressen är inblandade. Likaså ska web platsen ha en öppen
plattform för bygglov där de som tänker ansöka kan få råd och riktlinjer om vikten
av miljöanpassning såväl estetiskt som vad gäller byggmaterial och byggmetoder,
frågor som blir allt viktigare. Web platsen ska också pågående informera om
kommunens insatser för att upprätthålla och förbättra strandskyddet som idag
upphävs där detaljplanen från 1948 gäller (Beddingestrand). Kommuninvånarna
kan via web platsen följa utvecklingen längs kusten men också komma med egna
frågor, förslag och invändningar.

