SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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PLANLEDNINGSGRUPPEN
Plats
Stora Sessionssalen
Tid
Kl. 13.00-17.15

2014-02-12

Beslutande

ordförande §§ 6-9
vice ordförande §§6-9, ordförande §10
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare A. Berngarn §10
ledamot
ersättare M. Henriksson Witt §6
ledamot §§7-10
ledamot
ledamot
ersättare §§ 6-9
ersättare
ersättare §§6-9
ersättare
ersättare
ersättare §10
ersättare

Ersättare

Anders Berngarn (M)
Jerry Ahlström (M)
Kristina Kinnman-Starck (M)
Sofia Forsgren-Böhmer (M)
Alf Michelsen (M)
Carin Hansson (M)
Christian Idström (M)
Gunilla Lundström (FP)
Remco Andersson (FP)
Martha Henriksson Witt (C)
Lisa Bäck (S)
Rune Netterlid (S)
Christian Idström (M)
Mozhgan Zachrison (M)
Lennart Månsson (M)
Stefan Lindblad (M)
Remco Andersson (FP)
Lars Carlén (S)
Barbro Söderberg (S)
Övriga deltagare se sidan tre.

Utses att justera

Rune Netterlid

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma, 2014-02-26
Sekreterare
Ulrika Håkansson Ström
Ordförande
Anders Berngarn
Jerry Ahlström §10
Justerande
Rune Netterlid

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Planledningsgruppen

Sammanträdesdatum 2014-02-12
Paragrafer

6-10

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-02-27

Datum när anslaget tas ned 2014-03-21

Kommunhuset, Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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PLANLEDNINGSGRUPPEN
Övriga deltagare
Gudmundur Kristjansson
Emma Köster (M)
Robert Wenglén (M)
Anders Widesjö (M)
Claes Hedlund (M)
Lars-Göran Svensson (C)
Britt Hjertqvist (FP)
Yvonne Andreasson (FP)
Karl-Gustav Nilsson (S)
Jan Sohlmér
Anders Nyquist
Helena Björn
Tim Schnoor
Douglas Sejberg
William Walker
Britt Marie Pettersson
Eva Albihn
Lotta Ahlfors
Elisabeth Hedsund
Göran Samuelsson
Kerstin Ferbas
Staffan Friberg
Ulrika Håkansson Ström

s. 3 (8)

2014-02-12

Region Skåne §6
ledamot kultur- och fritidsnämnden
ledamot socialnämnden
ersättare kommunstyrelsen
ledamot kommunstyrelsen
ledamot kommunstyrelsen
ersättare kommunstyrelsen
ledamot barn- och utbildningsnämnden
ledamot kultur- och fritidsnämnden
kommundirektör
planeringschef
miljöstrateg §§6-8
miljöstrateg §§6-8
praktikant §§6-8
praktikant §§6-8
socialchef §10
förvaltningschef UKF §10
teknisk chef §10
ekonomichef §10
fastighetschef §10
utbildningschef §10
utredningschef §10
sekreterare

Utdragsbestyrkande
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PLG § 6

Dnr KS/KF 2014:30.106

Information från Region Skåne om Regional Utvecklingsstrategi
Ärendebeskrivning
Gundmundur Kristjansson från Region Skåne presenterade Region Skånes förslag
till utvecklingsstrategi kallad Det öppna Skåne 2030. Arbetet med strategin inleddes hösten 2012 med utgångspunkt i de strategiska projekt som regionen arbetade
med och dialogmöten med kommuner, myndigheter och ideella organisationer.
Målbilden Det öppna Skåne bygger på idén om miljonstaden Skåne. Man har även
identifierat ett antal utmaningar med strategier och mål kopplade till sig. Utvecklingsstrategin är på remiss till och med den 23 mars 2014.
Planledningsgruppens beslut:
– Gudmundur Kristjansson medges närvaro- och yttranderätt.
– Planledningsgruppen har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PLG § 7

Dnr KS/KF 2013:56.214

Förslag till miljömål för Lomma kommun – mål och
genomförande
Ärendebeskrivning
Förslag på ”Miljömål för Lomma kommun – mål och genomförande samt kunskapsdel” har varit ute på remiss 15/5 - 10/9 2013. Dokumenten visar hur kommunen agerar för att uppnå de nationella och regionala miljömålen genom att miljötillståndet i Lomma kommun beskrivits och lokala mål, åtgärder och
uppföljning föreslagits. Dokumentet är uppbyggt av två delar, en ”Mål- och genomförandedel” där mål, åtgärder och indikatorer beskrivs i korthet i en enkel lista samt en ”Kunskapsdel” med bakgrund och underlag till alla de 15 miljömål som
kommer ifråga för Lomma kommun. Arbetet med mål och åtgärder har skett i
samarbete med alla berörda förvaltningar i ett miljöråd. Under 2012 har också dokumenten varit ute på tjänstemannaremiss för att sedan arbetas om inför remissen
till nämnder och förvaltningar 2013.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-02-03 från planeringsavdelningen.
– Miljömål för Lomma kommun. Samrådsredogörelse. 2014-02-04.
– Miljömål för Lomma kommun. 2014-2020. Del A Mål och genomförande.
– Miljömål för Lomma kommun. 2014-2020. Del B Kunskapsdel.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen att samrådsredogörelse för
”Miljömål för Lomma kommun – mål och genomförande samt kunskapsunderlag
2014-2020” godkänns.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen att ”Miljömål för Lomma kommun – mål och genomförande samt kunskapsunderlag 2014-2020” godkänns.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
fastställa kompletterande mål (2.1; 3.1; 4.1 tom 4.7; 5.1; 6.1 tom 6.2; 7.1; 9.1;
14.1 tom 14.12) med tillhörande åtgärder i ”Miljömål för Lomma kommun – mål
och genomförande samt kunskapsunderlag 2014-2020”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PLG § 8

Dnr KS/KF 2014:36.430

Yttrande angående länsstyrelsens översyn av områden av riksintresse för friluftslivet
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Skåne har gjort en översyn av riksintresseområdena för friluftslivet i Skåne. De har också tagit fram ett förslag som innehåller en del förändringar
i form av nya områden. För Lommas del tillkommer i förslaget att Höje å dalgång
blir ett nytt riksintresseområde för friluftslivet. Kävlingeåns dalgång är sedan innan utpekat som riksintresse för bland annat friluftslivet och finns oförändrat med
i det nya förslaget.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från planeringsavdelningen 2014-02-05
– Skrivelse från länsstyrelsen 2014-01-28.
Synpunkter
Planeringsavdelningen har lämnat synpunkter i ärendet.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Lomma kommun ser positivt på utpekandet av Höje å dalgång och detta stärker på sikt arbetet med Höje å-stråket. Det är dock omöjligt att ur de tillhandahållna handlingarna utläsa avgränsningen av det föreslagna området. Därför vore
det önskvärt att man i länsstyrelsens arbete med detaljerade avgränsningar samråder detta med kommunen för att undvika konflikt i pågående planarbete mm.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PLG § 9

Dnr KS/KF 2014:59.214

Planuppdrag avseende västra delen av området Lomma Hamn i
Lomma tätort
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2013 att återkalla uppdraget om
att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Lomma 25:18 m fl i området
Lomma Hamn. Fastigheten 25:18 är belägen öster om Tullhustorget. Skälet
för kommunstyrelsens beslut var att de aktuella fastighetsägarna återtagit sin
begäran om planändring för sin fastighet. Efter detta beslut har diskussioner
förts om att en översyn av gällande detaljplan i den västliga delen av Lomma Hamn likväl borde ske. Inte minst olika trafikfrågor generellt inom området har lyfts fram samt lägsta höjd och frågan om strandskydd.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-02-05 från planeringsavdelningen.
– Detaljplan för del av Lomma 25:5 m fl. Lomma Hamn, västra delen.
Planledningsgruppens föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen ger planeringsavdelningen i uppdrag att påbörja planarbete
för den västra delen av Lomma Hamn i Lomma tätort. Planeringsavdelningen ska
återkomma i ärendet till kommunstyrelsen under året med precisering av uppdraget vad gäller områdesavgränsning, bedömd plankostnad, finansiering och vilka
viktiga frågeställningar som kan behöva prövas i planområdet.
Jäv
Med anledning av jäv har Anders Berngarn och Lennart Månsson inte deltagit i
ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PLG § 10

Dnr KS/KF 2014:13.105

Information om lokal- och investeringsbehov i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Britt-Marie Pettersson presenterade socialnämndens beräknade bostads- och lokalbehov 2014-2030 och Eva Albihn visade på UKF-förvaltningens behov av investeringar i förskola och skola. Göran Samuelsson presenterade en statusutredning för delar av Pilängskolan, Vinstorpskolan, Södra Karstorpskolan samt
Bjärehovskolan. Anders Nyquist visade på övriga investeringsbehov, bland annat
Bjärreds centrum, Lommabanan och stationsområdet i Lomma. Därefter gick Lotta Ahlfors och Elisabeth Hedsund igenom investeringsbehov för större projekt till
och med 2021 med kostnaderna fördelade på olika år. Elisabeth Hedsund presenterade avslutningsvis en hypotetisk investeringsbudget med alla tidigare nämnda
projekt inlagda. Sammantaget visar då budgeten på en mycket stor ökning i investeringar om allt skulle genomföras.
Planledningsgruppens beslut:
– Emma Köster, Robert Wenglén, Anders Widesjö, Claes Hedlund, Lars-Göran
Svensson, Britt Hjertqvist, Yvonne Andreasson och Karl-Gustav Nilsson
medges närvaro- och yttranderätt.
– Planledningsgruppen ger plangruppen i uppdrag att göra en fördjupning av de
investeringsprojekt som är aktuella och göra en anpassning till rådande budget.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

