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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-08-28 kl. 08:30-11:00

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Anders Törnblad (MP) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (Andre vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Leif Weine Benthon Tisell (S)
Lars-Göran Jönsson (M)
Per Håkan Linné (L)
Stefan Robert Plath (SD)
Susanna Lundberg (V) ersätter Morgan Svensson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Fehim Yilmaz (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Helena Grahn (M)
Petter Naef (M)
Anders Pripp (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Håkan Thulin (biträdande avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Magnus Alfredsson (enhetschef)
Ingrid Karlsson (assistent)
Tim Delshammar (landskapsarkitekt)
Eva Delshammar (landskapsarkitekt)
Elin Karlsson (landskapsarkitekt)
Erika Jonasson (landskapsarkitekt)
Emma Paulsson (landskapsarkitekt)
Torbjörn Håkansson (personalföreträdare, SACO)
Annika Holst (personalföreträdare, Kommunal)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Kristina Andersson
Ordförande

...........................................

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Justeringen

2018-09-05

Protokollet omfattar

§207
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Överenskommelse om intrångsersättning inför Länsstyrelsens beslut om
bildande av ett statligt naturreservat i Torup

TN-2018-2691
Sammanfattning

Frågan om ett statligt naturreservat i Torup väcktes av Länsstyrelsen första gången redan
2005. Då var förslaget att hela Torup skulle bli reservat och tyngdpunkten låg på de
biologiska värdena och främst förutsättningarna för vedlevande insekter. Sedan dess har
förhandlingar skett i flera omgångar och i olika konstellationer.
2016 väcktes frågan återigen av Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen, vilket efter förhandlingar
resulterat i bifogat förslag till ”Överenskommelse om intrångsersättning inför beslut om
bildande av reservat” med tillhörande förslag till beslut och skötselplan. Föreliggande förslag
har en betydligt mindre geografisk omfattning än de tidigare förslagen och friluftsliv samt
rekreation ges samma tyngd som de biologiska värdena.
Ärendet inleds med att Sarah von Liewen, fastighetsavdelningen, ger en kort redogörelse om
driftskostnader.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse om intrångsersättning inför Länsstyrelsens beslut
om bildande av ett statligt naturreservat i Torup,
att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av överenskommelse om
intrångsersättning,
att hos kommunfullmäktige anhålla om att intrångsersättningen ska avsättas och periodiseras
för att täcka inkomstbortfall till följd av minskade intäkter från skogsbruket och till drift och
utveckling av Torups rekreationsområde.
Beslutsunderlag
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