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Trädinventering och parkeringsutredning avseende Bjärreds saltsjöbad
Ärendebeskrivning
Inom ramen för arbetet med ”Utvecklingsplanen för Bjärred och Borgeby”
har två studier gjorts avseende området Bjärreds Saltsjöbad. Syftet med dessa studier är att ge ytterligare underlag för att kunna ta ställning till eventuell
framtida bebyggelse i saltsjöbadsparken. Skogsstyrelsen har genomfört en
inventering och bedömning av bokskogen vid Bjärreds Saltsjöbad och planeringsavdelningen har tagit fram en översiktlig parkeringsutredning för
Bjärreds Saltsjöbad. Båda dessa studier presenteras för planledningsgruppen.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-03-05 från planeringsavdelningen.
– Översiktlig parkeringsutredning Bjärreds Saltsjöbad. 2013-08-16.
– Inventering och bedömning av bokskogen vid Bjärreds Saltsjöbad i Lomma
kommun. Skogsstyrelsen 2013-12-19.
Planledningsgruppens handläggning
Ordföranden yrkar att planledningsgruppen ska föreslå kommunstyrelsen
besluta följande:
– Kommunstyrelsen konstaterar att bebyggelse i Bjärreds Saltsjöbadspark inte är
lämplig med anledning av trädinventeringens slutsatser.
– Uppdrages åt förvaltningen att utreda förutsättningar för bebyggelse av restaurangrörelse eller dylikt vid Bjärreds station eller området kring Bjärreds optimistjolleklubb.
– Utreda förutsättningarna för att inrätta naturreservat i Bjärreds Saltsjöbadspark.
– Uppdrages åt förvaltningen att utreda lokalisering och utformning av befintlig
parkeringsplats inne i Bjärreds Saltsjöbadspark.
Lisa Bäck yrkar bifall till ordförandens yrkande och lämnar dessutom en
protokollsanteckning.
Planledningsgruppen beslutar följande:
– Daniel Mathiasson och William Walker medges närvaro- och yttranderätt.
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Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen konstaterar att bebyggelse i Bjärreds Saltsjöbadspark inte är
lämplig med anledning av trädinventeringens slutsatser.

./.

–

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningar för bebyggelse av restaurangrörelse eller dylikt vid Bjärreds station eller området
kring Bjärreds optimistjolleklubb.

–

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att
inrätta naturreservat i Bjärreds Saltsjöbadspark.

–

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda lokalisering och utformning av befintlig parkeringsplats inne i Bjärreds Saltsjöbadspark.

– Till protokollet fogas protokollsanteckning från Lisa Bäck.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förtätningsstudie av Bjärred och Borgeby
Ärendebeskrivning
En förtätningsstudie av samhällena Bjärred och Borgeby har genomförts av
Atkins Sverige AB på uppdrag av Lomma kommun. Förtätningsstudien har
tagits fram mot bakgrund av synpunkter som framförts, inte minst av länsstyrelsen i Skåne, vid samrådet av utvecklingsplanen för Bjärred och Borgeby. Länsstyrelsen framförde i sitt yttrande att ”möjligheter till förtätning och
komplettering inom redan ianspråktagen mark bör analyseras innan oexploaterad mark pekas ut för bebyggelse och infrastruktur”. Syftet med förtätningsstudien är att undersöka möjligheterna till förtätning i orterna samt
att beskriva konsekvenserna för närmiljön. Konsulterna som tagit fram
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-03-04 från planeringsavdelningen.
– Förtätningsstudie Bjärred/Borgeby, Lomma kommun. 2013-12-18.
Planledningsgruppens beslut:
– Sinna Broberg och Ola Gustafsson från Atkins AB medges närvaro- och yttranderätt.
–

Planledningsgruppen ger arbetsgruppen för utvecklingsplanen för Bjärred och
Borgeby i uppdrag att beakta förtätningsstudien i det fortsatta arbetet.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av samrådsredogörelse för ”Utvecklingsplan för
Bjärred och Borgeby, fördjupning av Översiktsplan 2010”
Ärendebeskrivning
Förslaget till ”Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby”, fördjupning av
översiktsplanen, var på samråd under tiden 1 februari till och med 8 april
2013. Förslaget var utställt på biblioteket i Bjärred samt i kommunhuset.
Två samrådsmöten för allmänheten hölls den 12 februari och den 20 mars
på Alfredshällskolan i Bjärred. Mötena var välbesökta, cirka 300 personer
deltog totalt. Planförslaget engagerade medborgarna för totalt kom 450
stycken synpunkter på planen in. Under hösten 2013 har dessa synpunkter
sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse där kommunen
redovisar sin åsikt på de synpunkter som har kommit in. På grund av det stora antalet inkomna skrivelser har de flesta synpunkterna kortats ner och
sammanfattats, och ibland slagits samman med andra liknande åsikter, istället för att samtliga återgetts i sin helhet. De områden som renderade flest
synpunkter var Bjärreds Saltsjöbad, Bjärreds centrums framtida utveckling
och den föreslagna flytten av resecentrum.
Plangruppens handläggning
Plangruppen har behandlat samrådsredogörelsen.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från planeringsavdelningen 2014-03-04
– Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby. Fördjupning av Översiktsplan 2010.
Samrådsredogörelse till planledningsgruppen 2014-03-12.
Planledningsgruppens handläggning
Ordföranden yrkar att planledningsgruppen ska föreslå kommunstyrelsen
besluta följande:
– Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samrådsredogörelse för ”Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby”, fördjupning av Översiktsplan 2010.
– Kommunstyrelsen konstaterar att bebyggelse i Bjärreds Saltsjöbadspark inte är
lämplig med anledning av trädinventeringens slutsatser.
– Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningar för bebyggelse av restaurangrörelse eller dylikt vid Bjärreds station eller området
kring Bjärreds optimistjolleklubb.
– Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att
inrätta naturreservat i Bjärreds Saltsjöbadspark.
– Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda lokalisering och utformning av befintlig parkeringsplats inne i Bjärreds Saltsjöbadspark.
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Lisa Bäck yrkar bifall till ordförandens yrkande och lämnar dessutom en
protokollsanteckning.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samrådsredogörelse för ”Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby”, fördjupning av Översiktsplan 2010.

./.

–

Kommunstyrelsen konstaterar att bebyggelse i Bjärreds Saltsjöbadspark inte är
lämplig med anledning av trädinventeringens slutsatser.

–

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningar för bebyggelse av restaurangrörelse eller dylikt vid Bjärreds station eller området
kring Bjärreds optimistjolleklubb.

–

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att
inrätta naturreservat i Bjärreds Saltsjöbadspark.

–

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda lokalisering och utformning av befintlig parkeringsplats inne i Bjärreds Saltsjöbadspark.

– Till protokollet fogas protokollsanteckning från Lisa Bäck.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över länsstyrelsens remiss ”Länsprogram för regional
miljöövervakning 2015-2020”
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Skåne har skickat ut förslag till Länsprogram för miljöövervakning i Skåne på remiss. Regional miljöövervakning syftar till att beskriva och följa miljöns tillstånd över tiden. I första hand är övervakningen
tänkt att följa upp de miljökvalitetsmål som är beslutade av Sveriges riksdag. Målen beskriver de tillstånd man vill ska råda när de stora miljöproblemen är lösta. För att den regionala miljöövervakningen ska kunna bli
långsiktig tas det vart sjätte år fram ett program som visar på vilka insatser
som planeras de kommande sex åren. Föreliggande länsprogram är tänkt att
gälla 2015-2020.
Miljöstrategiskt ansvarig har lämnat synpunkter i ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från planeringsavdelningen 2014-03-03.
– Skrivelse från länsstyrelsen i Skåne 2014-01-31.
– Miljöövervakning i Skåne. Remissutgåva 2014-01-31.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att Lomma kommun ska lämna följande yttrande:
Förslaget är bra med tanke på de medel som står till förfogande. Det är mycket
viktigt att upprätthålla program och mätserier som pågått länge. Ska nya mätningar införas är det viktigt att dessa får fortgå under lång tid framöver för att vara användbara i miljöövervakningssyfte. Med detta i åtanke skulle ändå någon ytterligare form av övervakning av ”prioriterade ämnen” (definierade i direktiv
2008/105/EG) vara önskvärd, särskilt nonyfenol, kadmium och TBT. Detta i synnerhet som den kemiska statusen i vattendirektivet inte på ett tillfredställande sätt
kan fastställas pga. den mycket bristfälliga kunskap som finns i dagsläget.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över Det Öppna Skåne, Skånes regionala utvecklingsstrategi
Ärendebeskrivning
Region Skåne ansvarar för att ta fram en utvecklingsstrategi för hela Skåne
på uppdrag av riksdagen. Under 2012 och 2013 har regionen träffat de
skånska kommunerna, statliga myndigheter, universitet och högskolor samt
representanter för näringslivet och den idéburna sektorn för att diskutera
Skånes framtid. Utvecklingsstrategin är Region Skånes plattform för utveckling genom gemensamma visioner, mål och utmaningar. Den målbild man
strävar mot kallas Det öppna Skåne och syftar till att Skåne ska vara öppet
både i sinnet, öppet för alla och med ett öppet landskap. Man har även pekat
ut fem prioriterade ställningstaganden för att förverkliga målbilden. För varje ställningstagande finns ett antal delstrategier samt ett antal mätbara mål.
De fem ställningstagandena är: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor, Skåne ska dra nytta av sin
flerkärniga ortsstruktur, Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
och Skåne ska vara en globalt attraktiv region.
Samhällsplaneraren har lämnat synpunkter i ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från planeringsavdelningen 2014-03-04.
– Skrivelse från Region Skåne 2014-01-20.
– Det Öppna Skåne. Skånes regionala utvecklingsstrategi.
Remissförslag januari 2014.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att Lomma kommun ska lämna följande yttrande:
Lomma kommun tycker att det är viktigt och positivt att Region Skåne genom sin utvecklingsstrategi tar ansvar för och ett helhetsgrepp om Skånes
utveckling. Den strategi som regionen tagit fram utgår från en genomarbetad
och uppriktig nulägesanalys. Att målbilden för strategin är formulerad som
Det öppna Skåne visar att regionen vill skapa ett tillåtande och välkomnande
klimat vilket är viktigt. Det är också bra att de mål som ställs upp är mätbara. Uppföljningen blir på så sätt både enklare och tydligare.
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Lomma kommun skulle vilja lyfta fram några områden där kommunen har
synpunkter:





I utvecklingsstrategin talas om att ”vi alla” är delaktiga för att förverkliga
målen som strategin lyfter fram. Kanske kunde detta göras tydligare genom
att man konkretiserar vilka vi alla är? Om man vill att fler än bara den offentliga sfären ska förverkliga Det Öppna Skåne behöver visionen bli känd
även inom exempelvis näringsliv och föreningsliv.
Miljön skulle kunna få ett större fokus i utvecklingsstrategin och ges ett
värde i sig och inte bara ses som en resurs för oss människor att använda oss
av.
I strategin lyfts den skånska flerkärnigheten fram som en styrka. Det håller
Lomma kommun med om men vi vill ändå peka på vikten av att inte låsa
fast sig vid att utvecklingen ska ske i ett visst antal förutbestämda orter. Det
är viktigt att regionen är lyhörd för initiativ som kan uppstå på andra ställen
än de åtta utpekade kärnorna och även understödja sådana initiativ.
Avslutningsvis framhåller Lomma kommun vikten av hur Region Skåne
tänker arbeta vidare för att uppnå målen, om man exempelvis kommer att
upprätta någon form av handlingsplan. Kommunen menar att det arbete som
tar vid efter att utvecklingsstrategin antagits är avgörande för hur väl de utpekade målen kommer att uppnås.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över LundaMaTs III – strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun
Ärendebeskrivning
Lunds kommun har sedan 1999 arbetat med sin strategi för ett hållbart
transportsystem, LundaMaTs. Programmet har därefter uppdaterats 2006
och LundaMaTs III som nu är på remiss är den tredje versionen av strategin.
Utgångspunkten för den uppdaterade versionen är att Lunds stad expanderar
och med en större befolkning och ett utökat näringsliv ökar kraven på bättre
markutnyttjande och effektiva transporter. Som en följd av detta behöver
tillvägagångssätt och fokus uppdateras för att nå uppsatta mål kring utsläpp
av växthusgaser. Dokumentet baseras på den framtidsvision för Lund 2025
som finns antagen i kommunens översiktsplan. För att nå den målbilden har
13 mål satts upp och meningen är att de ska bidra till kommunfullmäktiges
beslut om en halvering av växthusgaser till år 2020 och en utsläppsnivå nära
noll år 2050. För att möte de utmaningar som Lund står inför har även sex
fokusområden tagits fram. Dessa områden ska ge en inriktning och prioritering för arbetet med LundaMaTs och förhoppningsvis även bidra till ett mer
hållbart transportsystem. De sex fokusområdena är byarnas utveckling, levande stadskärna, verksamheternas transporter, regional arbetspendling,
växande Lund och innovativa Lund.
Samhällsplaneraren har lämnat synpunkter i ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från planeringsavdelningen 2014-03-05.
– Skrivelse från Lunds kommun 2014-01-09.
– LundaMaTs III. Strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun.
Remissversion 2014-01-14.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att Lomma kommun ska lämna följande yttrande:
LundaMaTs strategiska plan är ambitiös och har ett bra upplägg med tematisk indelning. Skriften är dock något otydlig i hur planens ambitiösa mål
ska uppnås i praktiken och hur realistiskt ett måluppfyllande är. Inom fokusområde arbetspendling skulle Lomma kommun gärna vilja se mer konkreta
strategier rörande pendling med cykel och kollektivtrafik till och från omkringliggande kommuner. En stor andel av Lomma kommuns invånare
pendlar in till Lund för att arbeta. Lunds kommun tar upp Brunnshög som
exempel på ett område där utmaningarna för att skapa ett hållbart resande är
stora. Lomma har under en längre tid uppmanat Skånetrafiken att genomföra
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

PLANLEDNINGSGRUPPEN

s. 12 (12)

2014-03-12

PLG § 16 (forts.)

Dnr KS/KF 2014:50.014

ett pilotprojekt med direktbussar mellan Lomma och Brunnshög dit många
lommabor idag pendlar med bil. Ett annat förslag vore att förlänga linje 139
från Lomma så att den inte har slutstation vid sjukhuset som idag utan fortsätter till Brunnshög.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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