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Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2019-12-04, kl. 08:00-12:14 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Sandra Pilemalm (L) 
Per Bengtsson (S) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Katarina Pelin 
Maria Franzén 
Marianne Fredriksson 
Lovisa Liljenberg 
Linnea Qvarnström 
Helena Björn 
Adam Bahr 
Ulrika Håkansson Ström 
Marcus Nilsson 
Helena Sääf 
Martin Persson 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ledningskoordinator 
stadsarkitekt/planeringschef §§ 252-254 
planarkitekt §§ 251-153 
miljöstrategisk samordnare § 253 
miljöstrateg § 253 
samhällsplanerare § 253 
ekonomichef §§ 254-255 
mark- och exploateringschef § 254 
förvaltningschef § 255 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-12-11 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 251-257 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande  

 
 

  Per Bengtsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-12-04   

Paragrafer §§ 251-257   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-12-13 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-01-04 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 251   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information om planuppdrag avseende Bjärred C 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa 
Liljenberg och planarkitekt Linnea Qvarnström om planuppdrag avseende Bjärred C. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 252   KS KF/2016:105 - 214 
 
 

Förslag till beslut om granskning avseende detaljplan för del av Bjärred 
19:8 i Bjärred, Lomma kommun (Lövstedts väg) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade 2016-05-18, § 106, beslut om positivt planbesked för att 
genom ändring av detaljplan för del av Bjärred 19:8 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun, 
pröva bostadsändamål istället för parkmark. Därefter beslutade kommunstyrelsen 
2016-06-15, § 121, att uppdra till planeringsavdelningen att upprätta förslag till 
detaljplan för Bjärred 19:8 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun. 
 
Detaljplanens syfte är att för del av parkmark pröva lämpligheten för bostadsändamål 
samt att befästa befintliga förhållanden för gatumark. Detaljplanen innebär också att 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt Lomma kommuns kulturmiljöprogram 
skyddas genom varsamhetsbestämmelse. Planförslaget innefattar kvartersmark för 
bostäder samt allmän platsmark för gata, gång- och cykelväg och park.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-20, § 119, att godkänna att detaljplaneförslaget 
skickades ut på samråd. Detaljplaneförslaget har därefter varit föremål för samråd 
under perioden 2 oktober – 3 november 2017. Efter samrådet har ändringar 
genomförts, vilka finns sammanställda i samrådsredogörelse upprättad 2019-11-28. 
Parkmark har minskat i samråd med fastighetsägare, miljöstrateg och tekniska 
avdelningen.  
 
Planprocessen sker med standardförfarande. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa 
Liljenberg och planarkitekt Linnea Qvarnström en redogörelse. 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen att besluta i enlighet med föreliggande förslag. 
 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen att besluta i enighet med föreliggande förslag, med ändringen att 
utpekandet av fastigheten Bjärred 19:14 som K-märkt ska tas bort ur detaljplanen. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget 
yrkande, varefter kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla det samma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Sofia 
Forsgren-Böhmers ändringsyrkande, varefter arbetsutskottet avslår det samma. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-11-28 från planeringsavdelningen 
‒ Plankarta, Detaljplan för del av Bjärred 19:8 i Bjärred, Lomma kommun, daterad 

2019-11-28 
‒ Plan- och genomförandebeskrivning, Detaljplan för del av Bjärred 19:8 i Bjärred, 

Lomma kommun, daterad 2019-11-28 
‒ Samrådsredogörelse, Detaljplan för del av Bjärred 19:8 i Bjärred, Lomma kommun, 

daterad 2019-11-28 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen, upprättad 2019-

11-28 samt att godkänna förslag till detaljplan för Bjärred 19:8 m.fl., i Bjärred, 
Lomma kommun, upprättad 2019-11-28 för granskning.   

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 253   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information om förslag till översiktsplan för Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa 
Liljenberg, planarkitekt Linnea Qvarnström, miljöstrategisk samordnare Helena Björn, 
miljöstrateg Adam Bahr och samhällsplanerare Ulrika Håkansson Ström en redogörelse 
avseende förslag till ny översiktsplan för Lomma kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 254   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information om stationen i Alnarp 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson, mark- och 
exploateringschef Helena Sääf och stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg en 
redogörelse avseende stationen i Alnarp. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 255   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Uppföljning avseende interkommunal ersättning för gymnasiet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och 
förvaltningschef/skolchef Martin Persson en redogörelse avseende interkommunal 
ersättning för gymnasiet. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 256   KS KF/2019:367 - 530 
 
 

Yttrande avseende Skånetrafikens översyn av trafikutbudet inför 
trafikåret 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Skånetrafiken har kontaktat alla de skånska kommunerna för att i ett tidigt skede 
inleda en dialog om kollektivtrafikens utformning inför trafikåret 2021. Varje år gör 
Skånetrafiken en genomlysning av den skånska kollektivtrafiken i syfte att skapa en 
bättre och mer attraktiv kollektivtrafik. Varje kommun har därför fått ta del av hela 
Skånetrafikens lista över alla busslinjer i Skåne och vilka åtgärder som föreslås för 
respektive linje. I detta dokument har Skånetrafiken identifierat olika förslag på hur 
dagens busstrafik kan utvecklas. Alla kommuner ombeds att återkomma med 
synpunkter på förslagen senast den 18 december 2019. Under januari och februari 
2020 kommer Skånetrafiken att genomföra kostnadsberäkningar och en initial 
prioritering mellan förslagen. I mars är det tänkt att en dialog ska föras mellan 
Skånetrafiken och kommunerna kring förslagen och under april ska Skånetrafiken 
sedan förbereda ärendet inför beslut. Den 20 maj 2020 ska trafiken för trafikåret 2021 
fastställas.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-11-27 från planeringsavdelningen 
‒ Skånetrafiken, Översyn av trafikutbudet i Skåne – Underlag för kommundialog, 

skrivelse daterad 2019-11-18 
‒ Bilaga: Åtgärdsförslag T21 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
Lomma kommun tycker att det är positivt att Skånetrafiken vill öppna upp till en 
tidigare och mer transparent dialog angående kommande trafikårs satsningar. Det 
material som är utskickat är emellertid svårtolkat i och med att informationen 
angående de olika linjeförslagen är knapphändig. För de linjer som trafikerar Lomma 
kommun har 10 av 11 åtgärdsförslaget ”effektivisering” vilket kommunen tolkar som 
neddragning av trafiken. Det ger ingen positiv ingång i samtalen, speciellt som 
Skånetrafiken tidigare meddelat att man vill utöka trafiken på de linjer där resandet 
idag är stort och ökande.  
 
Av de turer som listas i excelfilen har samtliga ett rätt bra snittresande med mellan 18 
och 27 resande per tur vilket enligt Skånetrafikens egen färgkodning rör sig i det bättre 
häradet. Samtliga linjer utom linje 134 ligger dessutom över 20 resande per tur. Att då 
dra ner på trafiken på dessa linjer tycker Lomma kommun är olämpligt. Flera av 
pendlingslinjerna har redan idag ganska gles trafik mitt på dagen och att ytterligare 
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minska ner på dessa turer försvårar för de resenärer som inte är arbetspendlare. Linje 
133 har till exempel endast en avgång i timmen i lågtrafik. Att då dra ner så att det 
bara blir avgångar varannan timme är orimligt. Även andra resenärer kan ha tider att 
passa exempelvis på sjukhusen i Lund och Malmö.  
  
För att kunna uttala sig om åtgärdsförslagen skulle därför mer information och en 
helhetsbild av de olika förslagen behöva finnas.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 257   KS KF/2019:24 - 101 
 
 

Information från ordföranden 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ordförande Robert Wenglén en redogörelse 
avseende aktuella frågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


