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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 2 (9)

Beslutande
Anders Berngarn (M)
Christian Idström (M)
Kristina Kinnman-Starck (M)
Lars Arheden (M)
Göran Tufvesson (M)
Alf Michelsen (M)
Carin Hansson (M)
Gunilla Lundström (FP)
Martha Henriksson Witt (C)
Lisa Bäck (S)
Rune Netterlid (S)
Lars Carlén (S)

ordförande
ersättare för Jerry Ahlström
ledamot
ersättare för Sofia F. Böhmer §§ 19-23
ersättare för Sofia F. Böhmer §§ 24-25
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot §§ 19-23
ersättare för Rune Netterlid §§ 24-25

Göran Tufvesson (M)
Stefan Lindblad (M)
Elisabeth Svensson (M)
Lars Carlén (S)
Barbro Söderberg (S)

ersättare §§ 19-23
ersättare
ersättare
ersättare §§ 19-23
ersättare

Ersättare

Övriga deltagare
Anders Nyquist
Daniel Mathiasson
Jan Sohlmér
Helena Björn
Jan Jonasson
Jenny Lindström
Anja Andrén
NN
Jeanette Schlaucher
Linnea Qvarnström

planeringschef
sekreterare
kommundirektör
miljöstrateg §§ 19-24
projektledare §§ 19-24
planhandläggare §§ 19-23
planhandläggare §§ 19-24
praktikant
miljöchef §§ 19-21
planhandläggare §§ 19-23

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

PLANLEDNINGSGRUPPEN

s. 3 (9)

2013-06-12

PLG § 19

Dnr KS/KF 2013:250.514

Remiss av ”Parkeringsnorm för Lomma kommun”
Ärendebeskrivning
Kommunen har det övergripande ansvaret för planering av parkering och kan
ange i detaljplan var parkeringsplatser ska anordnas. Fastighetsägaren har sedan
skyldighet att lösa parkeringsbehovet för den verksamhet som ska bedrivas på fastigheten. Parkeringsnormen ska fungera som vägledning vid detaljplaneläggning
och som krav vid bygglov.
Lomma kommun har inte tidigare haft något samlat dokument för parkeringsnormer utan normerna har tagits fram vid behov vid nya projekt. Syftet med en parkeringsnorm är att förebygga och minska problem med otillräcklig bil- och cykelparkering och att skapa bra tillgänglighet. Denna kommuntäckande
parkeringsnorm ska fungera som stöd i tjänstemännens arbete och göra bedömningen av parkeringsbehovet enklare. Normen i dokumentet anger minimivärden
för antal parkeringsplatser. Eftersom ökad cykeltrafik ligger i linje med hållbar samhällsutveckling innehåller dokumentet även parkeringsnormer för cykel.
Beslutsunderlag
- skrivelse från planeringsenheten, 2013-05-27
- ”Förslag till parkeringsnorm för Lomma kommun”, 2013-05-22, inklusive bilaga

Planledningsgruppen beslutar följande
- att föreliggande förslag till ”Parkeringsnorm för Lomma kommun” remitteras till
kommunens nämnder.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

PLANLEDNINGSGRUPPEN

PLG § 20

2013-06-12

Dnr KS/KF 2013:16.002

Information om nya strandskyddsgränser
Ärendebeskrivning
Helena Björn redogör för de nya strandskyddsgränserna i Lomma kommun.

Planledningsgruppen har tagit del av informationen

Utdragsbestyrkande

s. 4 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

PLANLEDNINGSGRUPPEN

2013-06-12

PLG § 21

Dnr KS/KF 2013:16.002

Information om vattensamarbeten
Ärendebeskrivning
Helena Björn redogör för de vattensamarbeten kommunen är delaktiga i.

Planledningsgruppen har tagit del av informationen

Utdragsbestyrkande

s. 5 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

PLANLEDNINGSGRUPPEN

PLG § 22

s. 6 (9)

2013-06-12

Dnr KS/KF 2013:192.432

Yttrande till Höje å vattenråd angående äskande om medel för
Höjeåprojektet 2013-2014
Ärendebeskrivning
Äskande om medel för Höjeåprojektet 2013 har inkommit från Höje å vattenråd
till Lomma, Lunds och Staffanstorps kommuner. Under 2006 ingick dessa tre
kommuner ett samarbetsavtal för att genom Höje å vattendragsförbund (numera
Höje å vattenråd) genomföra Höjeåprojektet II. Vattenrådet ska initiera åtgärder
genom att årligen göra en framställan om finansiering för den kommande treårsperioden till respektive kommun. Ett handlingsprogram med budget och arbetsplan ska ligga till grund för denna framställan. Kostnadsfördelningen ska, som tidigare, vara 21 % för Lomma kommuns del. Detta motsvarar 475 860 kr för 2013
respektive 2014.
Planeringsenhetens bedömning
Genomförandet av Höje å landskapsvårdsplan genom bla Höjeåprojektet ingår
som Åtgärd 3.4 i Naturmiljöprogrammet och får anses vara ett av kommunens allra viktigaste naturvårdsprojekt. Det är därför mycket angeläget att projektet kommer till stånd. Medel finns avsatta i budgeten för detta ändamål för 2013.
Beslutsunderlag
- skrivelse från planeringsenheten, 2013-05-30
- skrivelse från Höje å vattenråd, ”Äskande om medel för Höjeåprojektet 20132014, 2013-06-02, inklusive bilagor.

Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att ställa sig positiv till äskandet för 2013 och att medelstilldelningen för 2014
ska beaktas i pågående budgetarbete

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

PLANLEDNINGSGRUPPEN

PLG § 23

s. 7 (9)

2013-06-12

Dnr KS/KF 2013:193.432

Äskande om medel för skötsel och underhåll av dammar anlagda
inom Höjeåprojektet
Ärendebeskrivning
Lund, Lomma och Staffanstorps kommuner genomförde under åren 1992-2003
Höjeåprojektet, inom vilket man anlade 75 ha dammar och våtmarker bl.a. i syfte
att förbättra vattenkvaliteten i vattendrag och kustvatten. En skötselfond har tidigare inrättats som utnyttjats till åtgärder och löpande besiktning av dammarna.
Höje å vattenråd bedömer att ytterligare åtgärder kommer att behövas för att upprätthålla dammarnas funktion som närsaltfällor. Därför äskas nu ytterligare medel
från kommunerna.
Planeringsenhetens bedömning
De avtal mellan kommunerna och markägarna som finns för varje damm/ våtmark, innebär i de flesta fall att kommunen ansvarar för eventuella brister och slitage. I och med detta krävs att reparationer och skötsel kontinuerligt görs. Planeringsenhetens bedömning är att det mest kostnadseffektiva sättet att göra detta är
genom vattenrådet. Medel finns avsatta i budgeten för detta ändamål för 2013.
Beslutsunderlag
- skrivelse från planeringsenheten, 2013-05-30
- skrivelse från Höje å vattenråd, ”Äskande om medel för reparation och underhåll
av dammar anlagda inom Höjeåprojektet 2013-2014, 2013-06-02, inklusive
bilagor.

Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att ställa sig positiv till äskandet för 2013 och att medelstilldelningen för 2014
ska beaktas i pågående budgetarbete

Utdragsbestyrkande
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PLG § 24
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2013-06-12

Dnr KS/KF 2013:16.002

Information om arbetet med Bjärred centrum
Ärendebeskrivning
Anja Andrén redogör för inkomna samrådsyttranden över Bjärreds centrum i samband utvecklingsplanen för Bjärred och Borgeby samt det pågående skissarbetet
för Bjärred centrums framtida utseende.

Planledningsgruppen har tagit del av informationen

Utdragsbestyrkande
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PLG § 25
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2013-06-12

Dnr KS/KF 2013:16.002

Information om kollektivtrafik i Lomma kommun, utfall efter tidtabellskiftet 2012-12-09
Ärendebeskrivning
Daniel Mathiasson redogör för Skånetrafikens sammanställning av utfallet av de
förändringar i kollektivtrafiknätet som utfördes vid tidtabellsskiftet 2012-12-09.

Planledningsgruppen har tagit del av informationen

Utdragsbestyrkande

