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Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-05-25

KS 2019/734

Plats och tid

Parken kl. 17.00–21.00

Beslutande

Helmuth Petersén (SD)
Mikael Rubin (M)
Lars Mikkelä (M)
Per Klarberg (SD), 2:e vice ordförande
Ola Olsson (C)
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Veronica Larsson (S)
Emil Samnegård (MP)
Johnny Nilsson (S)
Göran Gärtner (M)
Christer Dahlberg (SÖS)
Marianne Pettersson (S)
Håkan Sjöberg (M), Ordförande
Wictor Olsson (SD)
Andreas Persson (S)
Catharina von Blixen-Finecke (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Patrik Holmberg (C)
Fredrik Trulsson (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Lennart Höckert (S)

Tjänstgörande ersättare

Paul Lövdahl (S)
Tom Magnusson (SÖS)
Thomas Nilsson (KD)

Ersättare

Thomas Westman (S)
Ann Kajson Carlqvist (M)
Estrid Nimåker (KD)
Tomas Tigerschiöld (MP)

Övriga

Daniel Vagland, Kommunjurist
Fredrik Geijer, Kommundirektör
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Rådhuset

Paragrafer

128–142

Mötesdatum
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Sekreterare
Daniel Vagland
Ordförande
Håkan Sjöberg (M)

Justerare

Per Klarberg (SD)
ANSLAG/BEVIS

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

Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-08

Datum då anslaget tas ned

2020-06-30

Förvaringsplats
Underskrift
Daniel Vagland
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§ 132 Naturplan för stad och landsbygd
Dnr KS 2017/154

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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.

Sammanfattning
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.
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
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Yrkande
Lennart Höckert (S) yrkar avslag på att-sats 1 och istället bifall till
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Naturplan för stad och landsbygd.
Mikael Rubin (M), med instämmande av Catharina von Blixen-Finecke (M)
och Helmuth Petersén (SD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Henrik Silfverstolpe (L), med instämmande av Patrik Holmberg (C) och Christer
Dahlberg (SÖS), yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
Naturplan för stad och landsbygd samt bifall till att-sats 2 och att-sats 3.
Emil Samnegård (MP) yrkar bifall till Lennart Höckert (S) yrkande samt avslag på
att-sats 2.

Beslutsgång
Ordförande ställer att-sats 1 under proposition (bifall mot avslag) och finner på
acklamation att den vunnit kommunfullmäktiges bifall.
Votering begärs. (1)
Ordförande ställer att-sats 2 under proposition (bifall mot avslag) och finner på
acklamation att den vunnit kommunfullmäktiges bifall.
Ordförande ställer att-sats 3 under proposition (bifall mot avslag) och finner på
acklamation att den vunnit kommunfullmäktiges bifall.
Ordförande ställer därefter Lennart Höckert m.fl. yrkande om att
anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Naturplan för stad och landsbygd
under proposition (bifall mot avslag) och finner på acklamation
att kommunfullmäktiges avslagit detsamma.
Votering begärs. (2)

Omröstning
Voteringsproposition (1)
"Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den däremot röstar Nej."
I voteringen avges 14 ja-röster och 12 nej-röster.
Voteringslista nr. 1, se bilaga.
Voteringsproposition (2)
"Den som önskar avslå förslaget röstar Ja, den som önska bifall förslaget
röstar Nej."
I voteringen avges 14 ja-röster och 11 nej-röster, medan 1 ledamot avstår.
Voteringslista nr. 2, se bilaga.
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Reservation
Socialdemokraterna anmäler skriftlig reservation.
Söderslättspartiet anmäler muntlig reservation.
Miljöpartiet anmäler muntlig reservation.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
AB Visit Trelleborg
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