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Datum

Diarienummer

2020-12-18

KS 2020/841

Kommunstyrelsen

Återrapportering av strandrensning utförd av
Teknisk serviceförvaltning
Sammanfattning
En ny strandrensningsmaskin har använts på kommunens badplatser under
säsongen 2020 med gott resultat. Arbetet med att förnya tillståndet för
strandrensning har påbörjats. Det kommer även sökas tillstånd för insamling och
bortforsling av tång i Västra strandområdet, mellan hamnen och golfbanan i
Trelleborg. Detta har inte gjorts tidigare.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-18
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-01 om att arbetet med tånghantering
återrapporteras till kommunstyrelsen efter säsong
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27 om att återrapport av arbetet med
tånghantering sker till Kommunstyrelsens arbetsutskott kvartalsvis

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
att godkänna rapporten.

Beslutet skickas till
Teknisk servicenämnd

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
Föreligger återrapport från Teknisk serviceförvaltning gällande
kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 2020-01-27 och kommunstyrelsens
uppdrag 2020-04-01. Intern samordning har skett gällande pågående åtgärder som
ska återrapporteras.

Förbättrad tånghantering
Under 2019 rensades de åtta kommunala badstränderna i Trelleborg, som fått
dispens från strandskyddet för rensning, endast i maj och en gång i augusti. Den
låga frekvensen av strandrensning under badsäsongen 2019 fick kritik från flera
håll.
Överenskommelsen med upphandlad entreprenör inför badsäsongen år 2020 var att
en strandrensningsmaskin används tre gånger i veckan på Dalabadet och en till två
gånger i veckan på övriga stränder. Det gjordes även en kontinuerlig uppföljning
och utvärdering av strandrensingen under hela badsäsongen. Syftet var att få till en
markant förbättring av den olägenhet som uppspolad tång medför samt hur boende
och besökare upplever de kommunala badstränderna.
Tekniska serviceförvaltningen rapporterar att arbetet följde plan, nämligen att
under juni, juli och augusti så har rensning av sandytor kombinerat med avstädning
av tång skett. Tången har magasinerats i högar på stranden på av myndigheterna
beslutade platser. Entreprenören har kört med en ny strandrensningsmaskin under
sommaren med ett bra resultat men också väsentligt högre kostnad. Utvärderingen
är gjord efter kommunikation med entreprenör och okulär besiktning. En slutlig
sammanställning, med budget, håller på att tas fram av Teknisk serviceförvaltning.
Teknisk serviceförvaltning kommer söka tillstånd för fortsatt städning, och
insamling av tång, på de åtta kommunala badplatserna. Utöver dessa platser
kommer även tillstånd sökas för insamling av tång under sensommar/höst mellan
hamnen och golfbanan i Trelleborg, det vill säga vid ”Västra Sjöstaden”. Det är
första gången som tillstånd för storskalig insamling och bortforsling av tång från
den platsen söks.

