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Kommunstyrelsen 

Mötesdatum Mötets diarienummer 

2022-06-23 KS 2022/388 
 

Plats och tid Parken, Rotundan kl. 13.00–14.30 
  
Beslutande Ann Kajson Carlqvist (M), Ordförande 

Göran Gärtner (M) 
Erik Lundström (KD) 
Helmuth Petersén (SD) 
Anita Persson (SD) 
Mathias Andersson (SD) 
Bengt Andersson (SD) 
Henrik Silfverstolpe (L) 
Christer Dahlberg (VS) 
Lennart Höckert (S) 
Veronica Larsson (S) 

  
Tjänstgörande ersättare Marianne Ohrlander (M), Tjänstgörande för Catharina von Blixen-Finecke 

(M) 
Sven Lindkvist (S), Tjänstgörande för Anna Nordstrandh (S) 
Birgitta Lanér Sjöström (S), Tjänstgörande för Emil Samnegård (MP) 
Mariann Sjöström (C), Tjänstgörande för Patrik Holmberg (C) 

  
Ersättare Jan Isaksson (M) 

Fredrik Schlyter (M) 
Åke Svensson (KD) 
Ken Karlsson (SD) 
Fredrik Karlsson (SD) 
Fredrik Trulsson (SD) 
Anna Holst (SD) 
Fredrik Winge (VS) 

  
Övriga Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen 

Bo Carlbark, Biträdande kommundirektör 
Aleksandra Palmen, Kommunjurist, Kommunledningsförvaltningen 
Sofia Norman, Sekreterare, Kommunledningsförvaltningen 
Håkan Sjöberg, Ordförande kommunfullmäktige, Moderaterna 
Per Andersson, Tf. HR-chef, Kommunledningsförvaltningen, § 180 
Anita Bosevska, Enhetschef, Kommunledningsförvaltningen, § 180 
Sandra Gustafsson, Planchef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 181 
Karin Gallardo, Planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 181 
Bo Ransnäs, Advokat, MAQS advokatbyrå , § 183 
Sofia Bennet, Politisk sekreterare, Moderaterna 
Peter Johnsson, IT-tekniker, Tekniska serviceförvaltningen 
Anette Orheim, Tf. kommunikationschef, Kommunledningsförvaltningen 
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Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen onsdagen den 29 juni 2022 kl. 13.00. 
  
Paragrafer 178–188 
  
Sekreterare  
 Sofia Norman 
  
Ordförande  
 Ann Kajson Carlqvist (M) 
  
  
Justerare Erik Lundström (KD) Helmuth Petersén (SD) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Datum då anslaget sätts upp 2022-06-29 
  
Datum då anslaget tas ned 2022-07-21 
  
Förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift  
 Sofia Norman 
 



 

Protokollsutdrag 3 (4) 

Kommunstyrelsen 

Mötesdatum Mötets diarienummer 

2022-06-23 KS 2022/388 
 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkan 
    

 

§ 181 Stigande hav och översvämning, tillägg 
till Trelleborgs översiktsplaner, 
samrådshandling 
Dnr KS 2021/553 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att låta föreliggande planförslag ställas ut för granskning enligt 3 kap 8-9 § plan- 
och bygglagen samt att godkänna samrådsredogörelsen. 

Sammanfattning 
Trelleborgs kommun omfattas av två översiktsplaner, Översiktsplan för orter och 
landsbygd 2028 samt Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2025. Arbete 
pågår med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för staden, med målet att antas 
under 2022. I översiktsplanerna saknas en fullgod redovisning samt en strategi för 
hur frågor som berör hur stigande hav, erosion samt översvämningar ska hanteras. 

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen med syftet att förbättra 
beredskapen i kommunerna för klimatförändringen. En av ändringarna i PBL, 3 
kap 5§, innebär ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på 
risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och 
erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller 
upphöra. 

I kommunfullmäktige 27 augusti 2018 beslutades att en översiktsplan för 
kustzonen ska tas fram som specifikt ska belysa och hantera denna problematik. 

För att hantera en särskild frågeställning kan kommunen ta fram ett tematiskt 
tillägg. Tematiska tillägg tas fram och beslutas på samma sätt som en 
översiktsplan. På längre sikt är målet att arbeta in dessa frågor i den 
kommunövergripande översiktsplanen. 

Syftet med att ta fram ett tematiskt tillägg till Trelleborgs översiktsplaner är att: 

• Att väga samman utredningar, aktuell forskning, andra kommunala strategiska 
dokument och annat underlag gällande stigande havsnivåer, erosion och 
översvämningar för att landa i ställningstaganden och konkreta förslag på hur 
dessa frågor ska hanteras i den fysiska planeringen i kommunen. 

• Föra dialog med medborgare, föreningar, politiker, näringsliv, med flera. 
Informationsträffar och föreläsningar föreslås att anordnas för allmänheten för 
att sprida kunskap samt för att få in synpunkter på handlingen. 

• Samråda och uppnå samsyn med myndigheter om förslaget. 
• Att tydliggöra ansvarsområden mellan kommun, stat och fastighetsägare. 
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-01-27 §14 att fastställa projektplan för 
Tematisk tillägg till Trelleborgs översiktsplaner för stigande hav och översvämning 
samt att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut. 
Kommunfullmäktige beslutade 20120-04-27 §118 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett tillägg till Trelleborgs 
översiktsplaner för stigande hav och översvämning i enlighet med 
Samhällsbyggnadsnämndens beslutade projektplan. 

Tillägget till Trelleborgs översiktsplaner var ute på samråd mellan den 15 oktober 
och 15 december 2021. Den 15 november anordnades ett öppet samrådsmöte på 
Parken där möjlighet fanns att ställa frågor till ansvariga tjänstepersoner och 
politiker. 

Beredning 
Tillägget till Trelleborgs översiktsplaner arbetas fram för att kunna bli antagen 
under 2022. Den geografiska avgränsningen är kommunens kustzon. 

Handlingen har arbetats fram av en arbetsgrupp på planavdelningen i nära 
samarbete med kompetenser från andra förvaltningar. Arbetet har kontinuerligt 
stämts av med en ledningsgrupp av utvalda förvaltningschefer samt en styrgrupp 
bestående av KSAU. 

Efter samrådet har en samrådsredogörelse tagits fram där samtliga inkomna 
yttranden med tillhörande svar och kommentarer finns presenterat. I handlingen 
finns även beskrivet vilka ändringar som gjorts i handlingen sen samrådet. 

Förvaltningen bedömer att planförslaget är lämpligt att ställas ut för granskning 
enligt 3 kap 8-9 § plan- och bygglagen samt att samrådsredogörelsen kan 
godkännas. 

Beslutsunderlag 
- Granskningshandling Stigande hav och översvämning, tillägg till Trelleborgs 
översiktsplaner    
- Samrådsredogörelse Stigande hav och översvämning, tillägg till Trelleborgs 
översiktsplaner 
- Tjänsteskrivelse 2022-06-16 (denna skrivelse) 
- Miljökonsekvensbeskrivning 2022-06-16 (Sweco) 

Yrkande 
Lennart Höckert (S) yrkar bifall till liggande förslag.  

  

Beslutsgång 
Ordförande Ann Kajson Carlqvist (M) ställer proposition på liggande förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
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