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FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

2017-11-06

Staffan Friberg
040 - 641 13 07
Staffan.Friberg@lomma.se
KFN/2017:84

Er referens:

Bilaga: Förslag till yttrande naturmiljöprogrammet - miljömål

Inledning
Kommunstyrelsen har beslutat remittera naturmiljöprogrammet för yttrande. Det nämnderna främst
ska beakta i sina yttranden är de kostnader som respektive miljömål innebär för nämnden (Bilaga –
Remitterat naturmiljöprogram).
Förvaltningen har sammanställt de mål som nämnden omfattas av och kommenterar respektive mål
samt i de fall där det bedömts möjligt gjort en kostnadsbedömning (bilaga - Yttrande).

Yttrande
Om remissen
I remissunderlag anges att för de åtgärder som har mer än en angiven ansvarig nämnd är
huvudansvarig nämnd understruken. Huvudansvarig nämnd ansvarar för att åtgärden genomförs.
Det är den huvudansvariga nämnden som reder ut fördelningen av arbetsinsats och kostnad med
övriga angivna nämnder för den åtgärden. Det är den huvudansvariga nämnden som ska ange förslag
på budget och genomförandeperiod i mål och åtgärder (detta uppdrag kommer att preciseras i
internremissen).
När det gäller eventuella kostnader för nämnden ska bedömningen av fasta och rörliga kostnader
samt genomförandeperiod för de åtgärder er nämnd ansvarar för redovisas. Det är enbart de
kostnader som tillkommer på grund av åtgärden som ska bedömas, det vill säga kostnader som inte
ryms inom den ordinarie verksamhetsbudgeten.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning redovisas nedan. I redovisningen kommer aktuella mål att kommenteras
och kostnadsbedömas.
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Mål
10.2.1

Utsatta kuststräckor ska vara anpassade för att möta framtida klimatförändringar
med minimal negativ påverkan på den
biologiska mångfalden.

Delmål 15.2.1

Åtgärder som genomförs i kustzonen Kostnad
ska alltid remitteras till ekologisk (Tkr)
kompetens.

Driftskostnad
(Tkr)

Indikator
Ansvar

Alla

Förvaltningens
bedömning

Sådana projekt som genomförs i
kustzonen sker inte kontinuerligt och
är därför svåra att bedöma kostnaden
för.
Kostnad uppkommer endast vid de
tillfällen då remiss avseende aktuellt
projekt formuleras.

Kostnadsbedömning:

Medverkande: Kultur- och fritidschef. 1/tillfälle
Kostnadsbedömning: 1 000 kronor per
tillfälle.

Övriga
kommentarer
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Mål
15.1.2.1

Kommunen ska sprida kunskap om naturområden, naturvård och biologisk
mångfald samt verka för att entusiasmera
allmänheten om naturvärden.

Delmål 15.2.1.1

Skapa en naturbod med
målgruppsanpassad
information om
kommunens/områdets djur,
växter, geologi och kulturhistoria.
Naturpedagogisk mötesplats
KFN (Huvudansvar) och KS
Åtgärd 1
Nämnden gör en förstudie angående
en naturpedagogisk mötesplats

Indikator
Ansvar
Förvaltningens
bedömning

Kostnad
(Tkr)

Driftskostnad
(Tkr)

Åtgärd 2
Nämnden ser över möjligheterna att
anlägga en naturpedagogisk
mötesplats. Förvaltningen
återkommer med kostnadsförslag

Kostnadsbedömning:
Övriga
kommentarer
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Mål
15.2.1

Det ska finnas en god tillgång till vandringsleder med tydlig vägledning och
rastplatser.

Delmål 15.2.1.1

Lokala vandringsstråk i anslutning till Kostnad
Skåneleden ska etableras.
(Tkr)

Indikator
Ansvar
Förvaltningens
bedömning

Antal och total sträcka vandringsleder
i Lomma kommun.
KFN (Huvudansvar) och KS
Lokal vandringsled över Habo fure
skulle vara möjlig att anlägga.

Kostnadsbedömning:

Kostnad
för
marknadsföring.

märkning

och 50

Driftskostnad
(Tkr)

Genomföran
deperiod

10

2018

Övriga
kommentarer
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Mål
15.2.1

Det ska finnas en god tillgång till vandringsleder med tydlig vägledning och
rastplatser.

Delmål 15.2.1.2

Vandringsled och ridväg mellan Fjelie Kostnad
by och Fels mosse skapas.
(Tkr)

Indikator

Färdig vandringsled och ridväg.

Ansvar
Förvaltningens
bedömning

KS (Huvudansvar) och KFN
Nämnden anlägger inte några
vandringsoch
ridvägar
men
medverkar gärna till att sådana
anläggs i kommunen.

Kostnadsbedömning:
Övriga
kommentarer

-

Driftskostnad
(Tkr)

Lomma kommun | Hamngatan 3 | 234 81 Lomma
tel: 040-641 10 00 | e-post: info@lomma.se | www.lomma.se

Genomföran
deperiod

s. 6 (9)
Mål
15.2.1

Det ska finnas en god tillgång till vandringsleder med tydlig vägledning och
rastplatser.

Delmål 15.2.1.3

Vandringsled mellan Flädie tegelbruk Kostnad
och banvallen vid Leråkra skapas.
(Tkr)

Indikator

Färdig vandringsled.

Ansvar
Förvaltningens
bedömning

KS (Huvudansvar) och KFN
Nämnden anlägger inte några
vandringsleder men medverkar gärna
till att sådana anläggs i kommunen.

Kostnadsbedömning:
Övriga
kommentarer

-

Driftskostnad
(Tkr)
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Mål
15.2.2

Nyttjande av naturen för lugn och ro och hälsofrämjande skäl ska öka.

Delmål 15.2.2.1

Minst tre meditationsplatser skapas i Kostnad
kommunens naturmiljöer.
(Tkr)

Indikator

Antal meditationsplatser.

Ansvar

KS (Huvudansvar) och KFN

Förvaltningens
bedömning

Nämnden anlägger inte några
meditationsplatser men förvaltningen
vill medverka till att naturmiljö förblir
orörd
så
att
naturliga
meditationsplatser skapas. En naturlig
meditationsplats är stenarna vid
Tolvevägen.

Kostnadsbedömning:
Övriga
kommentarer

-

Driftskostnad
(Tkr)
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Mål
15.2.2

Nyttjande av naturen för lugn och ro och hälsofrämjande skäl ska öka.

Delmål 15.2.2.1

Naturområden ska användas för att Kostnad
utveckla
spontanidrott
och (Tkr)
hälsofrämjande aktiviteter.

Indikator
Ansvar
Förvaltningens
bedömning

Driftskostnad
(Tkr)

KFN
KFN ska ta fram en strategi för att
nyttja naturområden för att utveckla
spontanidrott och hälsofrämjande
aktiviteter.
Efter strategin har tagits fram kommer
nämnden med ett kostnadsförslag.

Kostnadsbedömning:
Övriga
kommentarer

-
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Mål
15.2.3

Entusiasmera barn om att vistas i naturen.

Delmål 15.2.3.1

Utred
möjligheten
att
skapa Kostnad
aktivitetsstråk för barn. Stråket bör (Tkr)
innehålla stationer med äventyrliga
och lekfulla upplevelser med koppling
till naturen.

Indikator

Färdig utredning.

Ansvar

KS (Huvudansvar), KFN och BUN

Förvaltningens
bedömning

Nämnden anlägger inte några
aktivitetsstråk för barn men vill
medverka till att ta fram sådana i
samarbete med BUN.

Kostnadsbedömning:
Övriga
kommentarer

-

Driftskostnad
(Tkr)
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