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Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-04-03

KS 2019/77

Plats och tid

Sessionssalen kl. 13.00–15.40

Beslutande

Mikael Rubin (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Catharina Blixen-Finecke (M)
Erik Lundström (KD), Vice ordförande, Ej §6
Helmuth Petersén (SD)
Anita Persson (SD)
Mathias Andersson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Christer Dahlberg (SÖS)
Lennart Höckert (S)
Anna Nordstrandh (S)
Veronica Larsson (S), Ej §§ 6, 15, 18
Patrik Holmberg (C)
Emil Samnegård (MP)

Tjänstgörande ersättare

Åke Svensson (KD), §6
Sven Lindkvist (S), §§6, 15, 18

Ersättare

Ann Kajson Carlqvist (M)
Marianne Ohrlander (M)
Jan Isaksson (M)
Ken Karlsson (SD)
Fredrik Karlsson (SD)
Fredrik Trulsson (SD)
Tomas Olsson (SD)
Anders Ahvander (SÖS)
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Torbjörn Karlsson (S)
Maria Wilhelms (MP)

Övriga

Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Mats Åstrand, Kommunsekreterare, Klg
Daniel Vagland, Jurist, Klg
Bo Carlbark, Ekonomichef, Klg
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Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-04-03
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Justeringens plats och tid
Paragrafer

82-112

Sekreterare
Mats Åstrand
Ordförande
Mikael Rubin (M)

Justerare

Erik Lundström (KD)

Helmuth Petersén (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Mats Åstrand

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 87 Återrapportering av utvecklingsuppdrag
gällande detaljplan för hamnområdet i
Smygehamn
Dnr KS 2016/559

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen fick i september 2016 i uppdrag av
kommunstyrelsen att återuppta utvecklingen av Smygehuk. En utvecklingsplan,
framtagen av berörda förvaltningar/bolag och medborgare i Smygeområdet,
beslutades i kommunstyrelsen i februari 2017. Planen innehåller omedelbara
åtgärder för upprustning av området och en långsiktig utvecklingsplan 2017-2020
och bygger på utredningar som genomförts under tidigare år, ex planprogram
(2008) och potentialstudie (2013).
Vidare ärendebeskrivning redogörs för i bilagd tjänsteskrivelse.

Beredning
I bilagd tjänsteskrivelse redovisas genomförda, omedelbara åtgärder såsom
renovering av Garnhusen, cykelfrämjande åtgärder och upprustning av p-platser
samt långsiktig utvecklingsplan 2017-2020 som syftar till att utveckla det lokala,
regionala, nationella och internationella besöksmål som Smygeområdet har
potential att bli. I bilagd tjänsteskrivelse redovisas även det fortsatta arbetet som
återstår för genomförande av den långsiktiga utvecklingsplanen.

Jäv
Veronica Larsson (S) anmäler jäv och ersätts av Sven Lindkvist (S).
Erik Lundström (KD) anmäler jäv och ersätts av Åke Svensson (KD).

Yrkande
Lennart Höckert (S) yrkar att kommunstyrelsen prövar jäv av Erik Lundström
(KD).

Beslutsgång
Lennart Höckert vidhåller sitt yrkande om jävsprövning. Ordförande fastslår att
Lennart Höckerts yrkande om jävsprövning har fallit.
Ordförande föredrar det framförhandlade resultatet gällande Köpmansmagasinet
m.m. och föreslår en ny att-sats med anledning av detta, att inkludera Frembergs
fastigheter enligt avsiktsförklaring i planarbetsförarbetet med länsstyrelsen.
Lennart Höckert (S) gratulerar till den framförhandlade lösningen och Catharina
von Blixen-Finecke (M) utrycker för Visit Trelleborg glädje över framgången.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna återrapporteringen,
att ansvaret för genomförande av den långsiktiga utvecklingsplanen återgår till AB
Visit Trelleborg per 2019-06-30,
att genomförandet av den långsiktiga utvecklingsplanen ska genomföras i
samverkan med berörda förvaltningar och externa intressenter,
att AB Visit Trelleborg årligen i samband med årsbokslut återrapporterar
genomförandet av utvecklingsplanen,
att uppmana samhällsbyggnadsnämnden att inom egen ram snarast uppdatera och
revidera befintligt planprogram samt upprätta strukturplan,
att uppmana tekniska servicenämnden att skyndsamt beställa detaljplan för
Smygeområdet och att begära planbesked hos samhällsbyggnadsförvaltningen,
att pågående arbete med utvecklingsuppdraget gällande detaljplanen för
hamnområdet i Smygehamn återrapporteras kvartalsvis till kommunstyrelsen, samt
att inkludera Frembergs fastigheter enligt avsiktsförklaring i planarbetsförarbetet
med länsstyrelsen.

Protokollsanteckning
Lennart Höckert (S) anmäler protokollsanteckning.

Skickas till
AB Visit Trelleborg
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska servicenämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

