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Plats och tid
Parken, Trelleborg kl. 14.00 - 16.00 
Beslutande
Ismet Dedic (S) 
Ulf Bingsgård (M) 
Helmuth Petersén (SD) 
Göran Gärtner (M) 
Ken Karlsson (SD) 
Torbjörn Karlsson (S) 
Lars Mikkelä (M) 
Veronica Larsson (S) 
Bertil Larsson (SÖS) 
Susana Apostolovska (M) 
Andreas Persson (S) 
Mathias Andersson (SD) 
Marianne Ohrlander (M) 
Anna Nordstrandh (S) 
Eric Samuelson (M) 
Gunilla Thysell (SÖS) 
Lina Wedin Hansson (MP) 
Anita Dewár (SD) 
Sven Lindkvist (S) 
Emil Samnegård (MP) , §248-
Mikael Rubin (M) 
Leif Roos (--) 
Britta Brinck-Nehlin (SÖS) 
Terezija Macas (S) 
Anitha Lata (S) 
Linda Strandfjäll (M) 
Håkan Sjöberg (M) 
Bengt Andersson (SD) 
Tommy Hedin (--) 
Johnny Nilsson (S) 
Henrik Silfverstolpe (L) 
Patrik Holmberg (C) 
Sten Björk (S) 
Hanna Skånberg (S) 
Mats Sjöslätt (C) 
Inger Persson (L) 
Jan Isaksson (M) 
Eva Höckert (S) 
Jan Larsson (--) 
Alf Hansson (S) 
Lars-Olof Flink (SÖS) 
Christer Dahlberg (SÖS)  

Tjänstgörande ersättare
  Mårten Bönnemark (M) 
  Paul Lövdahl (S) 
  Gerd Klein (S) 
  Jan Lundgren (S) 
  Monica Nordbladh (S) 
  Kenneth Johansson (S) 
  Tomas Tigerschiöld (MP), -§247 
  Martin Andersson (SD) 
  Håkan Lerstorp (SD) 
  Anna Holst (SD) 
  Tomas Olsson (SD) 
Ersättare
  Gunnar Hedin (M) 
  Gunnar Grafström (M) 
  Bertil Tomelius (M) 
  Nils Svensson (M) 
  Mariann Sjöström (C) 
  Jonas Ralving (L) 
  Ann-Christine Seéhusen (L) 
  Layal Chidiac (S) 
  Anders Söderberg (S) 
  Solveig Lundgren (S) 
  Lennart Höckert (S) 
  Gunnar Jönsson (SD) 
  Tom Magnusson (SÖS) 
  Bengt Gunnarsson (SÖS) 
  Christian Ottergren (SÖS) 
Övriga
  Stefan Westling-Didrik Kommunsekreterare 
 
Justeringens plats och tid
Kommunledningskontoret 2016-01-04
Paragrafer
§§ 245-273
Sekreterare


Stefan Didrik
Ordförande


Britta Brinck-Nehlin (SÖS)
Justerare


Henrik Silfverstolpe (L)	Mats Sjöslätt (C)	






Anslag/Bevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Kommunfullmäktige den 2015-12-17
Datum för anslags uppsättande
 2016-01-05
Datum för anslags nedtagande
 2016-01-28
Förvaringsplats
 Kommunledningskontoret
Underskrift


Stefan Didrik
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§256 Äskande av medel för förstärkning av Skåre-kaj
Dnr KS 2015/854	
Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommun har tre småbåtshamnar, Skåre, Gislöv och Smygehamn.
År 2013 utfördes en dykarundersökning av våra småbåtshamnar i syfte att identifiera status och behov av reparationer. Skåre är liksom de andra två hamnarna hårt utsatta för vädrets makter. Kajkanterna i Skåre består till stor del av stålspont som avslutas upptill med en täckplåt. Spontens känsligaste del är i skvalpzonen, vilken här kan definieras som nivåzonen mellan markytan och lägsta lågvatten ytan. I den yttre delen av hamnbassängen återfanns ett flertal rosthål i skvalpzonen vid undersökningstillfället. Dessa hål är lagade under innevarande år. Dykarföretaget som utförde undersökningen lämnade också en rekommendation om åtgärder samt en grov kostnadsuppskattning för dessa.
Kommunfullmäktige beslöt i juni 2015 enligt Budget 2016-2018 att projektet skulle genomföras under 2017 med en beräknad utgift på 5 000 tkr. Enligt tekniska nämndens beräkningar kommer detta inte räcka till och därför äskas nu ett högre belopp, nämligen 9 000 tkr. Av denna summa avser 700 tkr katodiskt skydd. Driftskostnaderna förväntas inte öka jämfört med dagens nivå, offeranoderna (förbrukningsdelen i det katodiska skyddet) förväntas behöva ersättas först om tjugo år.
Tekniska nämnden beslöt 2015-10-14 att hos kommunfullmäktige anhålla om att med start år 2016 förstärka kajkanterna i Skåre hamn, att anslå 9 000 tkr för ovannämnda arbete, att anslå 417 tkr från och med 2017 i utökat driftanslag (kapitalkostnader) samt att investeringen återredovisas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen år 2017.
  
Beredning
Tekniska nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om
att med start år 2016 förstärka kajkanterna i Skåre hamn,
att anslå 9 000 000 kr för ovannämnda arbete,
att anslå 417 000 kr från och med 2017 i utökat driftanslag samt
att investeringen återredovisas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen år 2017.
  
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra arbetet med att förstärka kajkanterna i Skåre hamn, 
att anslå totalt 9 000 tkr till tekniska nämndens investeringsbudget skattefinansierad verksamhet år 2016 och finansiera investeringen inom befintlig låneram enligt Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018, 
att öka tekniska nämndens driftbudgetram år from 2017 med 417 tkr, 
att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med återredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2016.
     

Skickas till
Tekniska nämnden


