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PLANLEDNINGSGRUPPEN 2018-10-03 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid 3 oktober 2018, klockan 16.15-17.05  
 
Beslutande 

 
Robert Wenglén (M) 
Johan Davidsson (M) 
Christian Idström (M) 
Lennart Månsson (M) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Alf Michelsen (M) 
Remco Andersson (L) 
Emma Köster (M) 
Lisa Bäck (S) 
Lars Carlén (S) 
Rune Netterlid (S) 
 

 
Ordförande 
Ledamot 
Ersättare J. Ahlström 
Ersättare S. Forsgren-Böhmer §51 
Ledamot §52 
Ledamot 
Ledamot 
Ersättare L-G Svensson 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
 

Övriga deltagare Pia Johnson (S) 
Helena Björn 
Tommy Samuelsson 
Lovisa Liljenberg 
Ulrika Håkansson Ström 
 
 

Ersättare 
Miljöstrategisk samordnare 
Samhällsbyggnadschef 
Stadsarkitekt 
Sekreterare 
 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2018-10-10 Paragrafer 51-52 

Underskrifter Sekreterare   

  Ulrika Håkansson Ström 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande   

  Lisa Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Planledningsgruppen    

Sammanträdesdatum 2018-10-03   

Paragrafer 51-52   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-10-12 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-11-04 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN        2018-10-03 
 

PLG § 51 Dnr KS/KF 2018:184.212 
  
Presentation av landsbygdsutredning inför ny översiktsplan 
 
Ärendebeskrivning 
Martin Lindell presenterade den Landsbygdsutredning som han har gjort som ett un-
derlag inför arbetet med en ny översiktsplan för Lomma kommun. Ett politiskt ställnings-
tagande till landsbygdsutredningen är inte tänkt att ske utan exempelvis är föreliggande 
förslag till mål och riktlinjer avsedda att hanteras inom ramen för kommunens översikts-
planeprocess. Utredningen omfattar fyra delar; stadsnära landsbygd, allmänna intres-
sen, landsbygden i bild och bygga på landsbygden. Den stadsnära landsbygden omfattar 
Lomma kommuns förutsättningar i regionen och hur landsbygden förhåller sig till sta-
den. I avsnittet allmänna intressen behandlas natur- och kulturlandskapet, kommunikat-
ioner, rekreation och friluftsliv, näringsliv och teknisk försörjning. Landsbygden delas 
även in i 9 zoner där varje område presenterar landsbygdens kvalitéer och möjligheter. 
Avslutningsvis finns ett avsnitt om att bygga på landsbygden.  
 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen. 
  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-10-03 
 

PLG § 52 Dnr KS/KF 2018:23.109 
 

Redovisning av ekonomiska kostnader för naturvården 
Helena Björn, miljöstrategisk samordnare, redogjorde enligt beslut på 
planledningsgruppen den 12 september 2018, för hur miljöstrategiska avdelningen i 
samband med det ordinarie budgetarbetet gör kostnadsuppskattningar för de 
kommande naturreservaten. Eftersom reservaten man arbetar med redan är beslutade i 
Reservatsstrategin är det lätt att förutse vilka som kommer att bildas under ett visst år. 
Detta läggs med i budgetförslagen i projektet ”Naturvård” som ingår i budgeten för 
miljöverksamheten under kommunstyrelsen. Hela summan som sedan ingår i detta 
projekt används för alla reservaten och all annan naturvård. Helena Björn redovisade 
även kostnader för respektive kommunalt naturreservat, men underströk att 
kostnaderna kan variera mellan olika år beroende på vilken skötsel som behövs.  

 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 


