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KFN AU § 40   KFN/2020:58 - 010 
 
 

Beslut om yttrande över internremiss avseende naturreservat 
Augustenborg 

 
 

Ärendebeskrivning 
Planledningsgruppen har, vid sammanträdet 2020-06-03 (PLG § 14/20), beslutat att 
förslag på beslut och föreskrifter, skötselplan samt gränsdragning (bilaga 1–3) för 
naturreservatet Augustenborg ska skickas på internremiss till nämnderna, på samråd 
till berörda myndigheter, på remiss till sakägare samt skickas till övriga intressenter för 
kännedom. 
 
Området är beläget väster om Norra Västkustvägen och söder om Tegelbruksvägen 
(Bilaga – Förslag till avgränsning av Naturreservat Augustenborg). 
 
Syftet med naturreservatet är att skydda, vårda och utveckla värdefulla naturmiljöer. 
Vidare ska den biologiska mångfald som är knuten till områdets skogs- och ängsmiljöer 
samt småvatten bevaras och utvecklas. Syftet är också att utan äventyra biologisk 
mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv. Gynnsamt bevarandetillstånd för 
i området förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och habitatdirektiv samt 
EU:s fågeldirektiv ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att inkomma med yttrande över förslaget till 
Naturreservat senast 2020-10-07. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-06-23 från förvaltningschef 
‒ Yttrande över internremiss avseende naturreservat – Augustenborg 
‒ Skrivelse från planeringsavdelningen 2020-05-20 
‒ Förslag på beslut och föreskrifter för naturreservat Augustenborg 
‒ Förslag på skötselplan för naturreservat Augustenborg 
‒ Förslag på gränsdragning av naturreservat Augustenborg 
‒ Protokollsutdrag remissbeslut för Naturreservat Agustenborg 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder 

yttrande över naturreservat Augustenborg till kommunstyrelsen. 
 

./.  Bilaga 
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KFN AU § 41   KFN/2020:59 - 010 
 
 

Beslut om yttrande över internremiss avseende naturreservat Kyrkfuret 

 
Ärendebeskrivning 
Planledningsgruppen har, vid sammanträdet 2020-06-03 (PLG § 14/20), beslutat att 
förslag på beslut och föreskrifter, skötselplan samt gränsdragning (bilaga 1–3) för 
naturreservatet Kyrkofuret ska skickas på internremiss till nämnderna, på samråd till 
berörda myndigheter, på remiss till sakägare samt skickas till övriga intressenter för 
kännedom. 
 
Området är beläget mellan Höje å och Habovägen i Kyrkfurets östra del (Bilaga – 
Förslag till avgränsning av Naturreservat Kyrkfuret). 
 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och 
utveckla värdefulla naturmiljöer. Områdets värdefulla naturmiljöer innefattar 
ädellövskog och alkärr samt andra värdefulla biotoper såsom bryn, sandiga 
torrängspartier och gläntor. Vidare ska den biologiska mångfald som är knuten till 
områdets naturtyper bevaras och utvecklas. Syftet är också att utan att äventyra 
biologisk mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv. Gynnsamt 
bevarandetillstånd för, i området förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- 
och habitatdirektiv samt EU:s fågeldirektiv, ska upprätthållas och nya ska kunna 
utvecklas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att inkomma med yttrande över förslaget till 
naturreservat senast 2020-10-07. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-06-23 från utredningschef 
‒ Yttrande över internremiss avseende naturreservat Kyrkfuret. 
‒ Skrivelse från planeringsavdelningen 2020-05-20. 
‒ Förslag på beslut och föreskrifter för naturreservatet Kyrkfuret.  
‒ Förslag på skötselplan för naturreservatet Kyrkfuret.  
‒ Förslag på gränsdragning av naturreservatet Kyrkfuret. 
‒ Protokollsutdrag för naturreservat Kyrkfuret 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder yttrande över naturreservat 

Kyrkfuret till kommunstyrelsen. 
 
./.  Bilaga. 
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KFN AU § 42   KFN/2020:60 - 010 
 
 

Beslut yttrande över internremiss avseende energi- och klimatplan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2020-06-10 (KSAU § 111/20), 
behandlat förslag till Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025". 
Utskottet beslutade att planen med tillhörande bilagor ska skickas på internremiss till 
nämnderna i Lomma kommun samt på extern remiss till berörda parter och 
intressenter. 
 
Energi- och klimatplanen ska enligt planeringsavdelningen leda till att lagkrav följs, att 
internationella, nationella och regionala åtaganden uppfylls, att energianvändningen 
effektiviseras och säkras samt att klimatpåverkan minimeras. Utöver att ta ansvar för 
kommunens påverkan på en hållbar global utveckling ska planen, enligt 
planeringsavdelningen, även leda till en lokal långsiktigt hållbar utveckling både 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  
 
Planen ska styra kommunens arbete med tillförsel, distribution samt användning av 
energi och därmed uppfylla lagen om kommunal energiplanering (1977:439). Då detta 
är starkt kopplat till kommunens arbete med klimatpåverkan har även det 
inkorporerats i gällande energi- och klimatplan, och planen utgör kommunens 
viktigaste verktyg för arbetet med miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Planens 
mål och åtgärder ska inom avsedd tid genomföras och redovisas i kommunens digitala 
uppföljningssystem.  
 
Målen och åtgärderna har framförallt koppling till arbetet med att uppnå miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan. Flera av åtgärdsförslagen är även viktiga för andra 
miljömål såsom God bebyggd miljö. Målen och åtgärderna kan även kopplas till 
arbetet med att uppnå de av FN uppsatta globala målen för hållbar utveckling, detta 
gäller bland annat delmålen Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, Hållbar konsumtion och produktion, Hållbara städer och samhällen, 
Bekämpa klimatförändringar samt Ekosystem och biologisk mångfald. 
 
Arbetsgruppen och tjänstemannastyrgruppen för energi- och klimatplanen 2021-2025 
har tagit fram ett förslag till remissförslag för internremiss till nämnderna samt 
externremiss till berörda parter och intressenter. 
 
Förvaltningen har gjort förslag till yttrande över förslaget enligt bilaga. 
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KFN AU § 42 (fort.)  KFN/2020:60 - 010 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-06-29 från förvaltningschef  
‒ Bilaga 1 Remissförslag av Energi-och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 
‒ Bilaga 2 Remissförslag av bilagor till Energi-och klimatplan för Lomma kommun 

2021-2025 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder yttrande över Energi-och 

klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 jämte bilagor till kommunstyrelsen. 
 
./.  Bilaga 

______________________ 
 
Sändlista 
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KFN AU § 43   KFN/2020:65 - 060 
 
 

Beslut om uppmaning angående arrendeavtalskrivning för LBTK 

 
Ärende 
Kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden sa upp arrendeavtalet angående 
tennishallen vid Borgeby IP 2017, syftet var att omförhandla arrendeavtalet med 
Lomma-Bjärred tennisklubb (LBTK).  
 
Nuvarande arrendeavtal löper ut den 13 mars 2021, se bilaga. Kultur och 
fritidsnämnden uppmanar tekniska nämnden, som tecknar avtal i kommunens namn, 
att teckna ett nytt arrendeavtal med en avtalslängd på 10 år.  
 
Förvaltningens förslag på förändringar 
Kultur och fritidsnämnden vill ha en förändring jämfört med det gamla arrendeavtalet. 
Under punkt 6 står det i det gamla avtalet att Kultur och fritidsnämnden svarar för VA-
avgifter under arrendetiden sam arrendeavgifter för ovan nämnda markområde.  
 
Kultur och fritidsnämnden vill att arrendatorn står för dessa avgifter och att lydelsen 
blir: 
 
Arrendatorn svarar för VA-avgifter under arrendetiden samt arrendeavgifter för ovan 
nämnda markområde. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-05-04 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Nuvarande arrendeavtal avseende LBTK-hallen i Borgeby 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt Tekniska nämnden att skriva ett nytt 

arrendeavtal med LBTK avseende LBTK-hallen i Borgeby. 
‒ Tekniska nämnden informerar kultur- och fritidsnämnden om påskrivet avtal.  
______________________ 
 
Sändlista 
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KFN AU § 44    
 
 

Information om kulturstipendium och kulturplakett 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om kulturstipendium och 
kulturplakett: 
‒ Ansökningar till kulturstipendium 
‒ Nomineringar till kulturplakett  
‒ Planer inför framtiden gällande kulturplakett 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista 
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KFN AU § 45    
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om: 
‒ Uppdatering om hur sommaren 2020 
‒ Möte avseende pågående projekt som förvaltningen för utbildning, kost, kultur- 

och fritid tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med 
‒ Habo idrottsplats 
‒ Kultur- och fritidschefen har varit i KSAU och presenterat ärendet avseende 

likställighet för föreningar 
‒ Nya broschyrer för ”Spontanidrott” och ”Konst i det fria” som kommer finns 

digitalt och i fysiska kopior i kommunhuset och på kommunens bibliotek 
‒ Förvaltningens yttrande över remiss avseende inrättande av fritidsbank i Lomma 

kommun 
 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
 


