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Grönplan
En grönplan har tagits fram för Trelleborgs kommun. Grönplanen är ett
strategiskt dokument och centralt verktyg för att bevara och utveckla den
gröna och blå strukturen och ekosystemtjänsterna i planering, byggande och
förvaltning. Föreligger förslag till grönplan och förslag till remittering till
samtliga nämnder för svar senast 20 september 2019. Grönplanen föreslås
även skickas till relevanta föreningar för synpunkter.

Beredning
Grönplanen initierades 2016 av avdelningen för Hållbar utveckling på
kommunledningsförvaltningen med stöd av planavdelningen på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet var att möta kommunens behov av
ett komplett underlag i arbetet med att hantera tillgängliga gröna och blå
områden i kommunen. Trelleborgs kommun saknade en sammanhängande
plan som hanterar och skyddar grönområden, viktiga naturytor och
rekreationsstråk. Det fanns också ett behov av kartor som visar
utvecklingsmöjligheter av befintliga grönblå ytor och stråk.
En grönplan har nu tagits fram för Trelleborgs kommun. Den är ett
strategiskt dokument och centralt verktyg för att bevara och utveckla den
gröna och blå strukturen och ekosystemtjänsterna i planering, byggande och
förvaltning. En projektansökan till LONA avseende finansiering för
framtagandet av en grönplan beslutades i Samhällsbyggnadsnämnden och i
Hållbarhetsutskottet 2017. Projektansökan beviljades av Länsstyrelsen och
kommunen får ett bidrag på 50 % av kostnaderna för framtagande.
Grönplanen beskriver vision och nuläge för Trelleborgs kommuns gröna och
blå struktur samt hur dessa och dess värden kan förstärkas och utvecklas.
Vidare består grönplanen av en handlingsplan som anger hur kommunen
kan arbeta vidare utifrån grönplanen. Arbetet med grönplanen har skett
parallellt med arbetet att ta fram underlag till Översiktsplan för orter och
landsbygd 2028 samt kommande Fördjupad översiktsplan 2035.
Underlag till grönplanen har tagits fram genom förvaltningsövergripande
arbetsgrupper och i dialog med externa aktörer såsom föreningar. En del
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kartunderlag och data har tagits fram av konsulter. Grönplanen utgör ett
strategidokument i kommunens ledningssystem och är planerat att beslutas
av kommunfullmäktige 16 december 2019.
Grönplanen föreslås remitteras till samtliga nämnder för svar senast 20
september 2019. Grönplanen föreslås även skickas till relevanta föreningar
för synpunkter.

Barnkonsekvensbeskrivning
Att barn och unga i sin närmiljö har tillgång till gröna ytor, rekreationsstråk
och attraktiva platser för lek och rörelse är angeläget. Dels utifrån barns rätt
till vila, fritid, lek och rekreation (artikel 31, barnkonventionen), men också
utifrån ett hälsoperspektiv. Naturen har positiv inverkan på såväl den fysiska
som den psykiska hälsan.
En ny studie från Folkhälsomyndigheten, Barns och ungas rörelsemönster,
visar att barn och unga sitter, halvligger eller står mer eller mindre stilla
under större delen av sin vakna tid. De som sitter mycket mår sämre och är
mer stressade av skolarbetet. Mer rörelse kan leda till minskad stress och få
barn och unga att må bättre. Det är därmed mycket angeläget med insatser
som ger barn och unga, särskilt tonåringar, möjligheter till mer rörelse i sin
vardag.
Grönplanen utgör ett viktigt verktyg för att säkerställa barns och ungas
tillgång till attraktiva miljöer, som bjuder in till lek och rörelse och i
förlängningen bidrar till att främja en god och jämlik hälsa.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen
beslutar att godkänna att Grönplanen remitteras till samtliga nämnder för
svar senast 20 september 2019.

