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Motion från Christer Dahlberg (SÖS) angående
strandrensningsmaskin
Söderslättspartiet har inkommit med motion avseende strandrensningsmaskin.
Motionären har synpunkter nuvarande förfrågningsunderlag till upphandling,
städintervall på stränderna samt kvalitetsnivån på arbetet. Det hävdas vidare att det
behövs ”regelbundet underhåll och målsatt kvalitetsnivå” på resultatet över
sommarperioden.
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.
Tekniska servicenämndens svar på motionen skall vara
kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 14 oktober.

Beredning
Strandrensningen i Trelleborgs kommun genomförs i olika moment av upphandlad
entreprenör. Det handlar dels om rensning med strandrensningsmaskin, som
genomförs innan badsäsongen startar, dels med uppsamling av alger och tång
(behovsstyrt, sker ett antal gånger per säsong) samt utjämning och ”krattning” av
sand.
Strandrensningen handlas upp vart tredje till fjärde år. Syftet med upphandlingen är
att få fram en entreprenör som har kapacitet och kompetens att utföra de insatser
som behövs. Det är således inte i själva upphandlingen (förfrågningsunderlaget)
som kvalitetsnivåer slås fast. Insatser styrs genom avrop till entreprenören av
tjänsteman från ansvarig förvaltning och därmed styrs också kvalitetsnivå. Att helt
överlåta beslut om insats till entreprenören bedöms mindre lämpligt utifrån god
ekonomisk hushållning.
I motionen föreslås inköp av strandrensningsmaskin. Sådan finns redan, och har
funnits ett antal år, och används av entreprenören. Det torde inte vara rimligt att i
upphandling kräva att entreprenör skall köpa in maskin av visst fabrikat eller
årsmodell, det som skall efterfrågas torde vara att efterfråga möjligheten att
åstadkomma ett visst resultat.
Strandrensning regleras i miljöbalken och kräver dispens från strandskydd.
Länsstyrelsen är delaktig genom att överpröva kommunala beslut om
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strandrensning. Länsstyrelsen i Skåne län har också över en längre tid godkänt att
det uppsamlade materialet på stränderna samlas upp och placeras på av
miljöavdelningen och länsstyrelsen godkända platser.
Det har genomförts försök med borttransport och vidare användning av material
från stranden, men detta har hittills inte bedömts som rimligt utifrån flera aspekter.
Metoden att lägga avfallet i högar och föra ut det i havet igen är i dagsläget den
bästa och fullt legitim utifrån länsstyrelsens syn.
Avslutningsvis skall sägas, att klagomålen på strändernas rensning varit få under
senare år. Utkallning av entreprenör liksom uppföljning av resultat görs av mycket
erfaren tjänsteman vid teknisk serviceförvaltning. Nuvarande entreprenör har lång
erfarenhet av strandrensning i Trelleborgs kommun vilket är bra inte minst vad
gäller omsorg om naturen, platsanknuten körteknik mm. Även om
upphandlingsunderlag säkerligen kan utvecklas och preciseras kan det inte vara
rimligt att föreskriva fabrikat, årsmodell eller ens maskintyp i en upphandling. En
övergång av strandrensning i kommunal regi skulle dels kräva inköp av fordon och
maskiner för flera miljoner kronor, dels att ytterligare en person skulle behöva
anställas under perioden maj-augusti. Detta är i dagsläget inte möjligt utifrån de
resurser vi har på förvaltningen.

Förslag till beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta
-

Att godkänna svaret på motionen
Att översända svaret till kommunledningsförvaltningen

