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KS 2020/353

Kommunstyrelsen

peter.andersson@trelleborg.se

Äskande av medel - kajrenovering Skåre hamn
Sammanfattning
Tekniska servicenämnden (§ 45/2020) har inkommit med en begäran om
investeringsanslag på 14,2 mnkr för att under 2020 förstärka kajerna i Skåre hamn.
Bakgrunden till begäran är att statusen på kajerna innebär ett behov av att förstärka
konstruktionen och därmed förlänga livslängden.
Det kan konstateras att det numera är AB Visit Trelleborg (Visit) som har ansvaret
för drift, skötsel och utveckling av kommunens småbåtshamnar. Då kommunen
fortsatt äger dessa hamnar är det emellertid teknisk servicenämnd som ansvarar för
anläggningarna. Av detta skäl kommer nu aktuell begäran från denna nämnd.
Om investeringen genomförs kommer de årliga kostnaderna (ränta och
avskrivningar) att öka med 667 tkr, det vill säga den ersättning som Visit ska
erlägga ökar med detta belopp. I det nya upplägget är inte tanken att det är
kommunen som ska svara för dylika tillskott. Istället behöver kostnadsökningen
finansieras inom Visits egen ekonomi eller via koncernbidrag inom
Rådhuskoncernen. Det är av stor vikt att dessa förutsättningar beaktas och att det
finns en tydlig reglering av ansvarsförhållandet mellan teknisk servicenämnd och
Visit, inklusive överenskommelse om aktuell nivå på den årliga ersättningen.
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är dock att investeringarna i Skåre
hamn inte bör behandlas som ett separat ärende. Istället bör frågan hanteras i den
ordinarie budgetprocessen avseende budget 2021. Därmed kan projektet på ett
bättre sätt vägas mot andra investeringsbehov. Förutsättningarna att avväga de
totala investeringsbehoven gentemot kommunens finansieringsutrymme bör därtill
förbättras.

Beslutsunderlag
* Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-27
* Tekniska servicenämndens protokoll, 2020-04-15
* Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-06

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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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att tekniska servicenämndens begäran om ett investeringsanslag på 14,2 mnkr till
förstärkning av kajkanterna i Skåre hamn ska behandlas i samband med budget
2021.

Beslutet skickas till
Teknisk servicenämnd
AB Visit Trelleborg
Kommunledningsförvaltningen, kvalitet- och resursutveckling
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Ärendet
Rubriken Ärendet och dess innehåll kommer inte att visas i Kallelsen.

