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Datum

Diarienummer

2020-03-19

KS 2017/154

Kommunstyrelsen

Naturplan för stad och landsbygd
Under 2016 (161123, dnr 2016-43) beslutade samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott att ansöka om LONA-medel i syfte att ta fram en grönplan för
Trelleborgs kommun. På grund av personalbyte förlängdes projekttiden och arbetet
med planen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-17 §180 att skicka förslag till
grönplan på remiss. Efter remissperioden ändrades planens namn till Naturplan för
stad och landsbygd. Efter att naturplanen beretts färdig av ansvarig tjänsteperson
inkom ett nytt förslag från kommunstyrelsens ordförande där textstycken och
flertalet föreslagna åtgärder strukits.
Förslag från kommunstyrelsens ordförande till Naturplan för Trelleborgs kommun
2020-2030 skickades efter beslut i KSAU 2020-01-22 ut på remiss till samtliga
partigrupper. Två yttrande inkom, ett från moderaterna och ett från
socialdemokraterna.
Föreligger förslag till Naturplan för stad och landsbygd 2020-2030 för antagande i
kommunfullmäktige.

Beredning
Förslaget till Naturplan för stad och landsbygd består av två delar:
Del 1 beskriver Trelleborgs kommuns grönblå värden samt utvecklingsförslag.
Denna del är omfattande och verkar både som ett styrdokument och en
nulägesanalys.
Del 2 består av en handlingsplan som listar effektmål, åtgärder, kostnader,
genomförandeperiod samt ansvar. Handlingsplanen har medvetet hållits kort för att
lyfta fram effektmål och föreslagna åtgärder. De kostnadsförslag som står angivna i
handlingsplanen är uppskattade och de angivna posterna för arbetstid ryms till stor
del inom befintliga tjänster med ansvar för dessa frågor.
Remissrunda till partigrupperna
Endast två svar kom in efter remissrundan till partigrupper angående
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Naturplan. Ett yttrande kom från
socialdemokraterna och ett från moderaterna.
Socialdemokraterna motsätter sig å det bestämdaste alla de strykningar i texten
som gjorts i förslaget och anger att dokumentet bör återgå till ursprungligt
tjänstemannaförslag.
Moderaterna har inga invändningar mot förslaget.
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Bilaga – Moderaternas förslag till Naturplan för stad och landsbygd för Trelleborgs
kommun 2020-2030

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta moderaternas förslag till Naturplan för stad och landsbygd för Trelleborgs
kommun 2020-2030,
att varje åtgärd i naturplanen kostnadsberäknas och läggs fram för beslut i berörda
nämnder inför genomförande,
att naturplanen årligen följs upp av teknisk servicenämnd och att utvecklingen
redovisas i Trelleborgs kommuns Hållbarhetsrapport eller motsvarande årsbokslut.

Skickas till
Samtliga nämnder och kommunala bolag.

