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KS AU § 139   KS KF/2018:65 - 041 
 
 

Beträffande förslag till förändring av innevarande års 
investeringsbudget för tekniska nämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2019-06-10, § 53, att hemställa om ett antal 
förändringar av innevarande års investeringsbudget innebärande 13.967 tkr lägre 
utgifter.  
 
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-08-07 att två av projekten Ny 
brygga/kaj vid Tullhustorget (-6,0 mnkr) och Utbyggnad av Löddesnässkolan (+7,5 
mnkr) redan har behandlats av kommunfullmäktige. Vad det gäller projekt Ny 
brygga/kaj vid Tullhustorget beslutade kommunfullmäktige 2019-04-25, § 47, att 
projektet inte ska genomföras för närvarande, och att budgetmedlen för projektet 
stryks. De lägst inkomna anbuden överskred budgeten med cirka 3,5 mnkr.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-23, § 66, att projekt Utbyggnad av 
Löddesnässkolan och projekt Löddesnässkolan, anpassning av kök, ska behandlas som 
ett projekt och totalt beviljades ytterligare 7,5 mnkr. Projektet utförs i enlighet med 
sedan tidigare beslutade driftstarter.  
 
Enligt nedanstående tabell blir det istället 15.467 tkr som föreslås flyttas fram i tiden.  
 
Ekonomiavdelningen konstaterar vidare att det i ärendet inte framgår varför tekniska 
nämnden föreslår förändring av 2019 års budget, och inte heller eventuella 
konsekvenser av förslaget. Ekonomiavdelningen har därför inhämtat kompletterande 
information från kommunens tekniska chef.  
 
Projektnamn Förslag 

till 
ändring 

Kommentar Kvarstående 
Budget-19 

Komplettering från 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Dp Sjögräsgatan -1591 Pågår 
preliminärt 
till 2021 

2 000 Senareläggning pga. av 
Strandskolans färdigställande 
samt pågånde VA-utredning 

Dp all Lomma 
centrum, Norr 

-1 000 Pågår 
preliminärt 
till 2025 

300 Konsekvens av att projektet 
angränsar till Dp Sjögräsgatan. 
Se ovan. 

Dp Nians 
verksamhetsområde 

-1 000 Pågår 
preliminärt 
till 2020 

31 Toppbeläggningen utförs först 
när exploateringen är 
genomförd. 
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Erosionsskydd tre- 
och 
fyrkantsdammarna 

-8 776 Pågår 
preliminärt  
till 2020 

2 000 Utredning av metodval 
genomförd. Senarelagd pga. 
förslag på utökad totalutgift. 
Utförs senast 2020 enligt beslut 
i vattendom. 

Damm söder om 
Nyhemsgatan (LIFE-
projekt) 

-1 600 Preliminärt 
2020 

0 Konsekvens av medverkan i  
LIFE-projekt. 

Långa bryggan i 
Bjärred, 
ersättningsbrygga 

-1 500 Preliminärt 
2023-2024 

0 Se nedan. 

Totalt för 2019 (tkr) -15 467    
 
 
För projekt Långa bryggan i Bjärred, ersättningsbrygga finns följande text i tekniska 
nämndens budgetskrivelse: "Långa bryggan hel renoverades senast 1992. Bryggan har 
enligt senaste underhållsrapporten en begränsad återstående livslängd men 
uppföljande bedömningar ger stöd för förslaget att ersättning och ny brygga kan 
senareläggas." Ersättningsbryggan föreslås att senareläggas från 2020 till 2024.  
 
Av tekniska nämndens budgetförslag framgår att förslagen gällande övriga projekt 
även innebär en senareläggning av fastställd driftstart med ett år.  
 
Tekniska nämnden har arbetat in de senarelagda utgifterna i sitt förslag till 
investeringsbudget för 2020-2024. Hur utgifterna planeras för kommande år och 
eventuell ny årsangivelse för driftstart behandlas i den fortsatta budgetprocessen.  
 
Kommunens investeringsregler anger att "I kvartalsrapporten, per den 31 mars, ska 
särskilt signaleras om ett projekt riskerar att avvika från den planerade tidplanen." 
Några av de aktuella projekten beskrevs i kvartalsrapporten, men i framtiden 
rekommenderar ekonomiavdelningen även en formell hantering, motsvarande detta 
ärende, direkt efter kvartalsrapporteringen för att få ett politiskt ställningstagande 
tidigare på året. 
 
Ekonomiavdelningen konstaterar slutligen att om kommunfullmäktige väljer att 
godkänna förslag till senareläggning av projekten innebär det att årets 
investeringsbudget minskas med motsvarande belopp och därmed också belastningen 
på rörelsekapitalet. 
 
Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson 
och teknisk chef Mattias Persson en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-08-07 från ekonomichefen och budgetekonomen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-06-10 § 53 
‒ Skrivelse 2019-05-17 från samhällsbyggnadschefen och ekonomen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden ges i uppdrag att skyndsamt återkomma till kommunstyrelsen 

med information om hur investeringsprojektet Erosionsskydd tre- och 
fyrkantsdammarna ska kunna påbörjas under år 2019. 

‒ Tekniska nämnden ges i uppdrag att återkomma med en eventuell hemställan om 
utökad totalutgift för investeringsprojektet. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Övriga investeringsprojekt senareläggs i enlighet med tekniska nämndens 

hemställan, vilket innebär att innevarande års investeringsbudget minskas med  
6 691 tkr och därmed minskar även belastningen på rörelsekapitalet med 
motsvarande belopp. 

 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 140   KS KF/2019:267 - 042 
 
 

Beträffande begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 1513, DP 
Lomma stationsområde, allmän platsmark 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunens investeringsregler anger att "Eventuella justeringar av totalutgiften under 
pågående investering sker normalt i samband med budgetarbetet. Om avvikelsen från 
budgeterad totalutgift är väsentlig ska den omgående rapporteras till 
kommunstyrelsen."  
 
Tekniska nämnden beslutade 2019-06-10, § 54, att föreslå kommunstyrelsen att hos 
kommunfullmäktige begära att totalutgiften för projekt DP Lomma stationsområde, 
allmän platsmark, ska uppgå till 49,3 mnkr, vilket innebär en utökning med 1,8 mnkr. 
Anledningen anges vara att av inkomna anbud uppgår det lägsta till 1,8 mnkr högre än 
fastställd totalutgift. 
  
Enligt ärendebeskrivningen omfattar projektet även ny VA-anläggning och att VA SYD 
finansierar sina egna ledningar som läggs om i projektet. Dessa ingår således inte i 
investeringsprojektets totalutgift, och har enligt kommunens tekniska chef inte heller 
ingått i den tidigare fastställda totalutgiften. Enligt tekniska chefen går det inte att 
peka på någon specifik del i kalkylen som blivit dyrare i anbuden, utan det är en 
generell fördyrning. 
 
Ekonomichefen och budgetekonomen konstaterar i skrivelse 2019-08-07 att om 
kommunfullmäktige väljer att godkänna utökad totalutgift med 1,8 mnkr får 
finansiering ske genom en belastning av rörelsekapitalet. 
 
Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson 
och teknisk chef Mattias Persson en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-08-07 från ekonomichefen och budgetekonomen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-06-10 § 54 
‒ Skrivelse 2019-05-23 från samhällsbyggnadschefen och projektledaren 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag om 1,8 mnkr avseende 

investeringsprojektet KF-projekt DP Lomma stationsområde, allmän platsmark. 
‒ Finansiering sker genom en belastning av rörelsekapitalet. 
‒ Totalutgiften för projektet fastställs till 49,3 miljoner kronor. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 141   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Uppföljning avseende interkommunal ersättning för gymnasiet 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och 
förvaltningschef/skolchef Martin Persson en redogörelse avseende interkommunal 
ersättning för gymnasiet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (18) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-08-14 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 142   KS KF/2019:270 - 261 
 
 

Information om nytt förslag till arrendeavtal avseende Lomma Camping 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf 
och förvaltningsjurist Sarah Anderberg en redogörelse gällande förslag till nytt 
arrendeavtal avseende Lomma Camping. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 143   KS KF/2017:336 - 349 
 
 

Överenskommelse om ekonomisk reglering i samband med Lomma 
kommuns inträde i VA SYD 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun ingår sedan 2019-01-01 som medlem i kommunalförbundet VA SYD, 
enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-11-08, § 61.  
 
Som en följd av inträdet krävs, utöver samverkansavtalet, en ekonomisk reglering 
avseende överlåtelse av VA:s anläggningstillgångar, upplupna och förutbetalda 
intäkter och kostnader samt upprättande av revers.  
 
VA SYD övertar samtliga anläggningstillgångar hänförliga till Lomma kommuns VA-
verksamhet till det bokförda värdet 166 944 883 kr i samband med inträdet 2019-01-
01. VA SYD övertar också skuldposterna anslutningsavgifter, 36 818 419 kr och 
semester/övertidskuld, 287 128 kr (avser upplupen semester och övertid för 8 
anställda som gått över från Lomma kommun till VA SYD). För att reglera övertagandet 
av tillgångar och skulder, enligt ovan, utfärdar Lomma kommun en revers till VA SYD 
på sammanlagt 129 839 336 kr. Reversen löper över 20 år, vilket motsvarar den 
genomsnittliga avskrivningstiden för anläggningstillgångarna. Räntan binds under fem 
år. Räntesatsen sätts utifrån den ränta som kommunen erbjuds hos Kommuninvest 
med ett tillägg för omkostnader på 0,05%. Enligt Kommuninvest skulle ett femårigt lån 
till kommunen per 2018-12-31 fått räntan 0,33%. Det innebär att den totala 
räntesatsen för lånet till VA SYD ska uppgå till 0,38%. Ränta och amortering betalas 
kvartalsvis av VA SYD.  
 
Överenskommelsen reglerar i övrigt hantering av uppkomna intäkter/kostnader 2019 
hänförliga till Lommas VA-verksamhet, till exempel pågående investeringsprojekt som 
slutförs av Lomma kommun. Dessa uppkomna intäkter/kostnader kommer att 
avräknas i särskild ordning mellan Lomma kommun och VA SYD genom kontant 
betalning. 
 
Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2019-08-06 att kommunstyrelsen ska besluta 
godkänna överenskommelsen om ekonomisk reglering samt skuldebrev i samband 
med Lomma kommuns inträde som medlem i VA SYD. 
 
Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-08-06 från ekonomichefen 
‒ Överenskommelse om ekonomisk reglering m.m. i samband med Lomma 

kommuns inträde som medlem i VA SYD 
‒ Bilaga 1: Förteckning över Lommas anläggningsregister per 2019-01-01 
‒ Bilaga 2: Skuldebrev 
‒ Bilaga 3: Balansräkning för Lommas VA-verksamhet per 2019-01-01 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelsen om ekonomisk 

reglering samt skuldebrev i samband med Lomma kommuns inträde som medlem i 
VA SYD. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 144   KS KF/2019:281 - 433 
 
 

Yttrande över remiss från Naturvårdsverket avseende förslag till 
uppdaterade åtgärder för särskilt skyddsvärda träd 2020-2024 

 
 

Ärendebeskrivning 
Åtgärdsprogrammen för hotade arter och naturtyper är ett av flera verktyg för att nå 
de mål som Sverige åtagit sig för att hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 
2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter. Sedan 2004 har två 
åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd genomförts och utvärderats.  
 
Naturvårdsverket har konstaterat att genomförandet av programmen har varit 
framgångsrikt, men att ytterligare insatser behövs och har därför beslutat att förlänga 
programmet till och med 2023 med uppdatering av kortsiktiga mål och 
åtgärdstabellen.  
 
Programmet beskriver fem trädmiljöer som särskilt viktiga att prioritera inom ramen 
för bevarandeplanering och vid genomförande av skötselåtgärder: grova och gamla 
ekar, gårdsmiljöer, parker och kyrkogårdar, alléer och andra vägnära träd samt 
hamlade träd. Åtgärdsprogrammets mål och åtgärder riktar sig i första hand till 
berörda offentliga aktörer och är frivilliga att genomföra. Samarbete med övriga 
berörda aktörers är därför mycket viktigt för att genomförandet av programmet ska 
komma till stånd och även fortsättningsvis behöver åtgärder därför ske i samverkan 
med markägare, markägarnas organisationer, skogsbrukets aktörer, ideella 
organisationer och andra berörda.  
 
Rapporten innehåller mål samt en kortfattad presentation av angelägna åtgärder 
under tiden 2019-2023 för att naturtypens bevarandestatus i Sverige ska kunna 
förbättras. Åtgärderna samordnas mellan olika intressenter, vilket får till följd att 
kunskapen om och förståelsen för arten ökar. Förankring av åtgärderna har skett 
genom samråd med berörda aktörer. 
 
Stadsarkitekten/planeringschefen och miljöstrategiska samordnaren redovisar i 
skrivelse 2019-07-08 förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-07-08 från planeringsavdelningen  
‒ Remiss av uppdaterad åtgärdstabell för särskilt skyddsvärda träd, daterad 2019-

06-27 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (18) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-08-14 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 

 
Programmet är för kommunens del relevant, välavvägt och helt genomförbart. Dock 
finns det några synpunkter på brister.  
 
Det finns en diskrepans mellan programmet och nuvarande lagstiftning. Särskilt 
skyddsvärda träd omfattas ju i princip helt av artskyddsförordningen idag genom att 
vara livsmiljöer för fridlysta arter och detta behöver framgå tydligare. Det borde också 
finnas en åtgärd om att informera och tydliggöra detta för utförarledet, markägare 
m.fl. aktörer. Vi vill särskilt poängtera att många av formuleringarna i det juridiska 
kapitlet i skriften "Att fria eller fälla 2.0" som även varit på remiss hos kommunen inte 
är korrekta och att det är bättre att inte informera alls än att informera fel. Ett flertal 
domar som kommit de senaste åren syns inte i beskrivningarna vilket är olyckligt.  
Även i åtgärderna som beskrivs som berör PBL så finns en diskrepans genom den 
övertro som är vanlig kring vad som kan åstadkommas inom detaljplanelagt område. 
Till exempel står det beskrivet som en kommunal åtgärd att upprätta en kommunal 
strategi för att uppnå ökad livslängd för alla träd inom detaljplanelagt område. Det ska 
dessutom finnas en långsiktig plan för nyrekrytering av särskilt skyddsvärda träd. Man 
kan anta att det som avses är att upprätta dylika strategier och planer för allmän 
platsmark? Men varför begränsa sig till detaljplanelagda områden? Mer slagkraftigt 
hade varit att genomföra åtgärden för den mark som kommunen förvaltar eller råder 
över. I de övriga hänseendena faller åtgärden tillbaks på privata markägare eller 
förvaltare där det istället blir en informationsfråga i enlighet med andra föreslagna 
åtgärder. 
 
Ytterligare en åtgärd som redan idag är ett krav enligt PBL, men som kunde tydliggöras 
i programmet är att områden som ska detaljplaneläggas måste omfattas av en 
naturvärdesbedömning av något slag. Om då särskilt skyddsvärda träd finns inom 
området inträder flera nya krav på kommunens hantering av planen, tex undvikande 
eller kompensation. På samma sätt ska ju en tillståndsansökan för en verksamhet 
hantera frågan. Det hade hjälpt helhetsperspektivet i programmet om detta 
tydliggjordes eftersom det innefattar de aktörer som blir berörda av 
informationsåtgärden.  
 
Vid definitionen av skyddsvärt träd (som enbart anges i bakgrundsbeskrivningen och 
baseras på åtgärdsprogrammet) bör det läggas till ett stycke om huruvida exotiska och 
invasiva trädarter ska kunna klassas som skyddsvärt träd. Exempelvis kan en 
jättepoppel med gällande definition klassas som jätteträd redan efter cirka 40 år, även 
om den inte har samma biologiska värden som äldre långsamväxande inhemska 
trädarter. Ett annat problem är tysklönn, där en stor/gammal planta kan ge upphov till 
en massiv fröspridning.  
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Förtydligande behövs om vilka aktörer som har befogenheten att klassa ett träd som 
skyddsvärt.  
 
Det anges att länsstyrelsen och/eller Skogsstyrelsen ska ansvara för friställning av träd 
utanför betesmarker, hamling, veteranisering och död ved. Innebär det att 
länsstyrelsen ska finansiera och genomföra dessa åtgärder i avsedda biotoper utanför 
tätorter i hela kommunen? Det bör i så fall anges att detta måste ske i samverkan med 
markägare och kommunekolog eller motsvande.  
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 145   KS KF/2019:250 - 331 
 
 

Yttrande över remissen "Fria eller fälla 2.0" en vägledning för 
avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har givits tillfälle att yttra sig över remissen ”Fria eller fälla 2.0” en 
vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer. Syftet med 
vägledningen är att öka förståelse och samarbete mellan sektorsgränser, synliggöra de 
värden som är knutna till träden samt att göra förvaltningen mer förutsägbar över 
landet. Flera statliga myndigheter, Svenska kyrkan och relevanta organisationer har 
deltagit i framtagandet av vägledningen.  
 
Bakgrund 
”Träd i städer, på begravningsplatser, i alléer längs vägar, i parker, offentliga 
trädgårdar och andra offentliga miljöer är värdefulla ur många perspektiv. De kan ha 
höga natur- och kulturhistoriska värden och vara betydelsefulla för människors hälsa 
och livskvalitet. Träden skapar attraktiva boende- och arbetsmiljöer, har stora 
ekonomiska värden och levererar ekosystemtjänster som upptag av dagvatten och 
temperaturreglering. 
 
Likväl kan det uppstå intressekonflikter kring träden. Förslag kan exempelvis väckas 
om att fälla eller på olika sätt åtgärda dem – förslag som olika intressenter kan ha vitt 
skilda uppfattningar om. Orsaken kan vara att det blivit brist på utrymme mellan träd 
och byggnader, ledningar, murar eller vägar, att det kostar pengar att sköta och 
underhålla dem eller att fallande löv eller grenar orsakar olägenheter. Många träd 
behöver också åtgärdas av säkerhetsskäl, inte minst i offentliga miljöer där skadade 
och svaga träd kan utgöra en fara för både personer och egendom. Orsaker till att träd 
löper risk att skadas är exempelvis jordkompaktering, grävning och påkörning. 
 
Det uppstår kort sagt ofta ett behov av att göra väl genomtänkta avvägningar mellan 
olika värden. Samtidigt måste man ta hänsyn till de många lagar som reglerar arbetet 
med träd i offentliga miljöer, till exempel miljöbalkens generella biotopskydd för alléer 
och kulturmiljölagens bestämmelser om kyrkliga kulturminnen. Även sådan 
lagstiftning som exempelvis hanterar skadeståndsansvar, arbetsmiljö eller säkerhet för 
kraftledningar måste beaktas. För träd i offentliga miljöer finns också olika typer av 
styrmedel och planeringsverktyg, exempelvis vårdprogram, trädvårdsplaner eller 
åtgärdsprogram.” 
 
Samhällsbyggnadschefen och miljöstrategiska samordnaren redovisar i skrivelse 2019-
07-08 förslag till yttrande över remissen. I skrivelsen har synpunkter från 
miljöstrategiska enheten samordnats med synpunkter från gatu- och parkenheten. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-07-08 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
‒ Remiss: ”Fria eller fälla 2.0. En vägledning for avvägningar vid hantering av träd i 

offentliga miljöer”, daterad 2019-06-03 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Det är välkommet med en uppdatering av denna vägledning då träden i de offentliga 
miljöerna idag är utsatta för de små stegens tyranni genom ett allt hårdare tryck från 
olika sorters infrastruktur och exploatering. Det saknas också ofta en förståelse kring 
bristen på gamla träd, även i skogliga miljöer, då landskapsförändringarna gått mycket 
fort. Vägledningen är tydlig och användbar, några synpunkter finns dock. 
 
Generella synpunkter: 
Något mer borde sägas om vikten av efterföljare. Vägledningen fokuserar med all 
förtjänst på de gamla individerna (de har ju störst värde i nutid och är oersättliga på 
ett sätt). Dock är ju just efterföljarna de som ska ersätta på sikt, har man en 
tvåhundraårig allé kan ju efterföljare som är 70- 100 år vara mer värdefulla, även ur 
naturvårdssynpunkt, än ett 200-årigt träd som man inser inte kommer att kunna stå 
kvar mer än ett par år. Detta berörs endast mycket kortfattat och då endast i kapitel 3.  
 
Plantering av icke inhemska trädarter och exoter borde belysas i ett särskilt kapitel, 
inte enbart de invasiva arterna. Eftersom det finns såväl fördelar (eventuell resiliens 
mot sjukdomar samt tålighet i utsatta miljöer) som nackdelar (tar livsutrymme från 
biologisk mångfald) med plantering av andra än inhemska arter.  
 
De invasiva arterna borde problematiseras även ur ett lokalt perspektiv. Vissa av dessa 
arter som hotar andra i ett lokalt perspektiv finns inte med på juridiskt gällande listor 
över invasiva arter eftersom de enbart tar upp de som är problematiska ur ett 
nationellt eller internationellt perspektiv.  
 
Det saknas någon form av bakgrundstext kring metoder som kan användas i skötsel 
eller som alternativ i åtgärdsval.  Åtminstone i kapitel 3 borde ett avsnitt finnas om 
veteranisering och andra metoder som i vissa situationer kan skapa förutsättningar för 
biologisk mångfald som försvinner med förlusten av gamla trädindivider. I verktyget 
står det sedan om detta som möjlighet, men en oinvigd läsare kan då ha svårt att tolka 
betydelsen. 
 
Den juridiska informationen är inte uppdaterad. Det saknas information om 
artskyddsförordningen och träd. I ett flertal domar slås det fast att träd med håligheter 
(=livsmiljö för skyddade arter) automatiskt omfattas av artskyddsförordningen och 
därför krävs dispens om trädet ska tas ned eller andra åtgärder genomförs som kan 
ändra förutsättningarna. Det saknas också information om de andra biotopskydd som 
gäller träd utöver alléer. Det har också kommit nya domar gällande alléer i 
detaljplanelagt område som innebär nya tillämpningar. Något borde också sägas om 
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kompensationsåtgärder som kan krävas och vilka utredningar man behöver genomföra 
inför planläggning av ett område, flera domar finns även på detta. Alternativet är att 
man stryker hela kapitlet eller hänvisar till lagstiftning som berör ämnet utan att gå in 
på denna i mer detalj eftersom denna typ av felaktig eller otillräcklig information mer 
stjälper än hjälper. 

 
Specifika synpunkter: 

• Under förord (träd i offentliga miljöer): Vägledning gäller väl även för träd i 
direkt anslutning till gaturummet, d.v.s. vägar, GC-vägar samt parkeringsytor? 
Detta nämns senare i dokumentet men hade gärna fått förtydligas redan här. 

• Kopplat till 4.5.5. Skadeståndsansvar. Går det att specificera vad rimliga 
åtgärder kan innebära? 

• 3.2.4 Om träd tidigare hamlats men därefter lämnats att växa fritt igen i 
många år, vad är då bäst att göra? 

• 5.3 Stycket är ofullständigt. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Diskussion avseende kommunstyrelsens strategi 2020 

 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar ordförande Robert Wenglén om 
kommunstyrelsens strategi 2020, varpå arbetsutskottet diskuterar strategin. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


