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Kommunens nämnder och bolag
Tillgänglighetskommittén
Byarådet
Romeleås- och sjölandskapskommittén
Sydvästra Skånes Vattenråd
Naturskyddsföreningen
Floraväktarna

Remiss - Grönplan för Trelleborgs kommun
Kommunstyrelsen sänder härmed förslag till Grönplan för Trelleborgs kommun på
remiss.

Förslag till Grönplan
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.
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
kartunderlag och data har tagits fram av konsulter. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har varit styrgrupp för grönplanens framtagande.

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, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Remissvar
Remissvar ska ha inkommit till Kommunstyrelsen senast den 20 september 2019.
Remissvaren får gärna lämnas i elektronisk form via e-post till
ks_w3d3@trelleborg.se . Ange som ämne på e-postmeddelandet samt som
dokumentnamn Remissvar Grönplan + organisationens namn.
Vi ber er att särskilt beakta angivna effektmål, åtgärder, indikatorer, kostnad, drift
samt genomförandeperiod som återfinns i handlingsplanen i slutet av Grönplanen.

Frågor gällande Grönplan besvaras av Mirja Ullvig 0410-733245, 0733511108
eller mirja.ullvig@trelleborg.se
Frågor om remissen besvaras av Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 eller
mats.astrand@trelleborg.se

Med vänlig hälsning

Mirja Ullvig

