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2013-01-17

Datum för anslags
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Kommunhuset, Lomma
_____________________________________
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s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 2 (7)

Beslutande
Anders Berngarn (M)
Jerry Ahlström (M)
Kristina Kinnman-Starck (M)
Sofia Forsgren-Böhmer (M)
Christian Idström (M)
Mozhgan Zachrison (M)
Carin Hansson (M)
Gunilla Lundström (FP)
Martha Henriksson Witt (C)
Göran Tufvesson (M)
Lisa Bäck (S)
Rune Netterlid (S)

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ersätt för Alf Michelsen § 1, del av § 2
ersätt för Alf M. del av § 2 och § 3
ledamot
ledamot
ledamot § 1, del av § 2
ersätt för Martha H.W. del av §2 och §3
ledamot
ledamot

Lars Arheden (M)
Mozhgan Zachrison (M)
Stefan Lindblad (M)
Göran Tufvesson (M)
Lars Carlén (S)
Barbro Söderberg (S)

ersättare § 1, del av § 2
ersättare § 1, del av § 2
ersättare
ersättare § 1, del av § 2
ersättare
ersättare

Ersättare

Övriga deltagare
Anders Nyquist
Daniel Mathiasson
Jan Sohlmér
Helena Björn
Tim Schnoor
Nicolas Cronberg
Ingemar Nilsson
NN

planeringschef
sekreterare
kommundirektör
miljöstrateg
miljöutredare
förvaltningschef §§ 1-2
projektchef § 1
Trivector Traffic § 1

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

PLANLEDNINGSGRUPPEN

2013-01-09

PLG § 1

Dnr KS/KF 2013:16.002

Närvaro- och yttranderätt
Planledningsgruppens beslut
- NN medges närvaro- och yttranderätt.

Utdragsbestyrkande

s. 3 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

PLANLEDNINGSGRUPPEN

PLG § 2

s. 4 (7)

2013-01-09

Dnr KS/KF 2013:9.425

Åtgärdsplan för buller från kommunala vägar - Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Både tekniska förvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen har under de
senaste åren känt av en ökad hantering av bullerärenden. Förvaltningarna har
samverkat vid ett flertal ärenden och det kan konstateras att handläggningen hade
fått en annan tyngd om ett kommunövergripande ställningstagande hade funnits.
Frågan har därför aktualiserats genom plangruppen.
Tekniska nämnden har i sin nämndsplan för 2011 bland annat beslutat om
nämndsmålet ”Tekniska nämnden skall verka för att miljöer där människor vistas
främjar hälsa, kreativitet och välbefinnande”. Tekniska förvaltningen har svarat
upp mot detta mål genom att föreslå aktiviteten ”Bullerkartläggning utförd 200910 följs upp av en bullersaneringsplan. Det blir ett flerårigt projekt som om medel
beviljas kan starta 2011”.
I maj 2011 gavs Trivector i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för buller från
kommunala vägar i Lomma kommun. Kostnader för dessa utredningar är finansierad inom ramen för ordinarie driftverksamhet i tekniska nämndens budget.
Trivector har lämnat en rapport i juni 2012 vilken redovisar förslag till åtgärdsplan för vägtrafikbullret i olika etapper. Vidare görs en översiktlig kostnadsbedömning av de föreslagna åtgärderna. Planen innehåller en redovisning av den
kartläggning som gjorts av ett stort antal fastigheter (med bostadshus) längs med
större kommunala vägar i kommunen. Planen behandlar också ett avsnitt om buller från det statliga vägnätet och den spårburna trafiken.
Kostnadsbedömningen är ca 4 mkr för åtgärdsplanen exklusive bullermätningar.
Tekniska nämnden föreslog i budgetberedningen för 2013 att budgetmedel skulle
avsättas med 400 000 kr per år vilket bedöms vara en rimlig nivå att handlägga,
planera och genomföra projektet på.
Plangruppen ställer sig bakom utredningens förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

PLANLEDNINGSGRUPPEN

s. 5 (7)

2013-01-09

PLG § 2 (forts)

Beslutsunderlag
- skrivelse från planeringsenheten, 2012-12-18
- åtgärdsplan för buller från kommunala vägar, Lomma kommun, Trivector Traffic AB, 2012-06-05
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att kommunstyrelsen ställer sig bakom den redovisade utredningen och ger tekniska nämnden i uppdrag att arbeta med bulleråtgärder i enlighet med utredningens rekommendationer. Vad gäller anvisning av medel får detta bedömas i kommande budgetprocess.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

PLANLEDNINGSGRUPPEN

s. 6 (7)

2013-01-09

PLG § 3

Dnr KS 2011:280.212

Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby – fördjupning av översiktsplanen för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp har på plangruppens uppdrag upprättat förslag till fördjupning av
översiktsplanen för de bägge samhällena Bjärred och Borgeby med närmaste omgivningar. Planförslagets huvudsakliga utgångspunkt är den kommuntäckande
översiktsplanen som antogs i februari 2011.
Planförslaget är i huvudsak komplett till sitt innehåll. Viss komplettering av miljökonsekvensbeskrivningen kommer dock att behöva ske inför planens slutliga
hantering. Under den fortsatta behandlingen av planen kommer också vissa layoutmässiga bearbetningar att behöva göras, bland annat kommer ytterligare bilder/fotografier att placeras ut på nu ”tomma” utrymmen.
Plangruppen har behandlat planen.
Beslutsunderlag
- skrivelse från planeringsenheten, 2012-12-18
- utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby, samrådsförslag, 2013-01-09
Planledningsgruppen beslutar följande
- att efter genomförda layoutmässiga bearbetningar och ändringar enligt planledningsgruppen givna direktiv samrådsbehandla upprättat planförslag: ”Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby – fördjupning av översiktsplanen”.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

PLANLEDNINGSGRUPPEN

PLG § 4

s. 7 (7)

2013-01-09

Dnr KS/KF 2012:337.010

Uppföljning av bostadsbyggande och befolkningsutveckling under
år 2012 – preliminära uppgifter
Ärendebeskrivning
Preliminära uppgifter om bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen i kommunen under 2012 har nu tagits fram. Uppgifterna redovisas i tabellform med
kommentarer i bilagda handling: ”Bostadsbyggande och befolkningsutveckling –
lägesrapport 31 december 2012”.
Beslutsunderlag
- skrivelse från planeringsenheten, 2012-01-09
- bostadsbyggande och befolkningsutveckling – lägesrapport 31 december 2012
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

