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Plats  Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen   
Tid 2020-01-29, kl. 19:00-19:49 

 
 

Beslutande Jerry Ahlström (M) 
Per Bengtsson (S) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Eva Banheden-Lindblad (M) 
Aron Regnéll (M) 
Richard Jerneborg (M) 
Sandra Pilemalm (L) 
Lisa Bäck (S) 
Rune Netterlid (S) 
Jimmy Ringström (SD) 
Kristina Thored (FB) 
Fredrik Axelsson (M) 
Lars-Göran Svensson (C) 

vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Robert Wenglén (M) 
ersätter Martha Henriksson Witt (C) 
 

Övriga deltagare Susanne Borgelius (M) 
Carin Hansson (M) 
Emma Köster (M) 
Jonas Benke (L) 
Anna-Karin Davidsson (KD) 
Lennart Nilsson (S) 
Pia Johnson (S) 
Ingrid Ascard (MP) 
Oscar Sedira (SD) 
 
Katarina Pelin 
Maria Franzén 
Marcus Nilsson 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
kommundirektör 
kommunsekreterare 
ekonomichef §§ 1-2  

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-02-05 
 
 

Paragraf  
§§ 1-8 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén 
 Ordförande   

  Jerry Ahlström 
 Justerande  

 
 

  Per Bengtsson 
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ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2020-01-29   

Paragrafer §§ 1-8   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-02-07 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-02-29 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS § 1   KS KF/2020:3 - 002 
 
 

Meddelanden och delegationsbeslut 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 
 
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen och delegat på kansliavdelningen 
nr 121-124/19 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser 

och beslut om överlämnande för handläggning 
nr 1/20 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser 

och beslut om överlämnande för handläggning 
 
Delegationsbeslut fattade av kommundirektören 
nr 1/20 Ansökan om bidrag till Skånes Arkivförbund 
 KS/KF 2017:312.048 
nr 2/20 Fullmakt vid överprövning av upphandling personlyftar och lyftselar 

2019:4 
 KS/KF 2019:388.060 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen 
nr 19/19 Beslut om avskrivning av kundfordringar UKF 
 KS/KF 2018:16.045 
nr 20/19 Beslut om avskrivning av kundfordringar SHBF fastighetsavdelningen 
 KS/KF 2018:16.045 
nr 21/19 Tecknande av leasingavtal avseende IT-utrustning 
 KS/KF 2019:259.060 
nr 22/19 Beslut om avskrivning av kundfordringar Socialförvaltningen 
 KS/KF 2018:16.045 
nr 1/20 Tecknande av leasingavtal avseende IT-utrustning 
 KS/KF 2020:5.060 
nr 2/20 Beslut om avskrivning av kundfordringar Miljö- och byggnadsnämnden 
 KS/KF 2020:6.045 
nr 3/20 Beslut om avskrivning av kundfordringar Tekniska nämnden 
 KS/KF 2020:6.045 
nr 4/20 Beslut om avskrivning av kundfordringar UKF-förvaltningen 
 KS/KF 2020:6.045 

 
Delegationsbeslut fattade av HR-chefen 
nr 1-5/20 Kommunal tjänstepension 

KS/KF 2020:4.002 
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nr 6/20 Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK 
19 

 
Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
Protokoll från sammanträde 2019-12-04 och 2019-12-11 med kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
Utdrag ur socialnämndens protokoll, 2019-12-20, SN § 119/19, KS/KF 2019:318.709 
 
Meddelande (18/2019) från SKR:s styrelse om Rekommendation om 
överenskommelse om samverkansregler, KS/KF 2019:392.106 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-01-24 från kansliavdelningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 2   KS KF/2019:165 - 060 
 
 

Förslag till godkännande av "Medfinansieringsavtal – Byggnation av 
station i Alnarp, Lomma kommun" samt godkännande av 
"Köpekontrakt avseende del av fastigheten Alnarp 1:60" och 
"Köpekontrakt avseende fastigheten Vinstorp 23:1 och del av 
fastigheten Alnarp 1:1", samt förslag till bemyndigande till 
kommunstyrelsen om undertecknande av avtal 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun avser att teckna avtal med Trafikverket för att möjliggöra byggnation 
av en ny station för resandeutbyte i Alnarp. Samtidigt avser Lomma kommun att 
förvärva mark med exploateringsmöjligheter av Akademiska Hus respektive Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-23 att godkänna avtal om byggnation av nya 
stationer i såväl Flädie som Alnarp. Ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och 
kommunen avseende stationen i Flädie undertecknades därefter av parterna. 
Förslaget till ”Avtal avseende station i Alnarp”, i vilket SLU och Akademiska Hus skulle 
finansiera 1/3 var av stationen tillsammans med kommunen, undertecknades 
emellertid aldrig. Inte heller medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket och 
kommunen avseende stationen i Alnarp undertecknades.  
 
Förslag till "Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, Lomma kommun", 
förslag till "Köpekontrakt avseende del av fastigheten Alnarp 1:60" och förslag till 
"Köpekontrakt avseende fastigheten Vinstorp 23:1 och del av fastigheten Alnarp 1:1" 
har nu utarbetats. Dessa avtalsförslag föreslås ersätta tidigare av kommunfullmäktige 
godkända förslag till medfinansieringsavtal avseende stationen i Alnarp (KF § 63/19) 
och förslag till ”Avtal avseende station i Alnarp” (KF § 64/19). 
                                      
Medfinansieringsavtal 
Förslag till medfinansieringsavtal avseende byggnation av station i Alnarp har 
upprättats mellan Trafikverket och Lomma kommun. Avtalets syfte är att reglera 
respektive parts åtagande och finansiella ansvar för genomförandet (planering, 
projektering och byggnation) av ny station i Alnarp.  
 
Lomma kommun ska bekosta genomförandet av den nya stationen till 100%, inklusive 
Trafikverkets interna kostnader för genomförandet. För stationen i Alnarp ingår 
sidoplattformar om 170 m inklusive plattformsutrustning samt en planskild 
plattformsförbindelse. Den statliga järnvägsanläggningen ska ägas av Trafikverket och 
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framtida drift och underhåll ska bekostas av Trafikverket. Planering och projektering 
av den statliga järnvägsanläggningen ska genomföras under 2019-2024 och byggnation 
2024-2026.  
 
Åtgärder utanför den statliga järnvägsanläggningen såsom gång- och cykelbanor, 
cykel- och pendlarparkering, yta för ersättningsbuss, taxiangöring, grönytor, möblering 
mm ska beslutas, utföras, bekostas och ägas av kommunen. Kostnaden för den mark 
som måste förvärvas eller inlösas för att kunna bygga plattformarna inklusive 
anslutningar ska kommunen också stå för.  
 
Den totala kostnaden för stationen i Alnarp (statliga åtgärder och kommunala åtgärder 
utanför den statliga anläggningen) bedöms enligt tidig underlagskalkyl uppgå till 129,9 
mnkr (prisnivå 2019-02). Av den totala kostnaden utgör åtgärder i den statliga 
järnvägsanläggningen 91 mnkr och kommunala åtgärder 38,9 mnkr. I avtalet med 
Trafikverket anges kostnaden för den statliga järnvägsanläggningen som ett spann om 
+/- 10% av den bedömda kostnaden (dvs 82-100 mnkr).  
 
I samband med avtalstecknandet ska Lomma kommun göra en avsättning på 91 mnkr 
avseende den kommunala medfinansieringen av den statliga järnvägsanläggningen. 
Avsättningen löses upp under 25 år och den årliga kostnaden uppgår till 3,6 mnkr. För 
2020 beräknas en kostnad på 3,0 mnkr (10 månader). Den förväntade 
indexuppräkningen av totalkostnaden (91 mnkr) fram till färdigställandet beräknas 
med cirka 2% årligen och blir per år en finansiell kostnad, cirka 1,8 mnkr. Den årliga 
totala kostnaden fram till färdigställandet år 2026 blir därmed 5,4 mnkr. Likvidmässigt 
kommer kommunen att ersätta Trafikverket för de faktiska kostnaderna en gång per 
kvartal. Trafikverket ska tillhandahålla prognoser för rekvireringen.  
 
De kommunala åtgärderna på sammanlagt 38,9 mnkr utgör investeringar som behöver 
budgeteras för de aktuella åren. Utifrån att genomsnittlig avskrivningstid antas bli 33 
år uppgår den årliga avskrivningskostnaden till 1,2 mnkr. Kostnad för ränta tillkommer 
årligen med cirka 0,8 mnkr. 
 
Efter färdigställande av den statliga respektive kommunala anläggningen år 2026 
uppgår den årliga kommunala driftkostnaden (upplösning av den kommunala 
medfinansieringen till den statliga anläggningen och kapitaltjänstkostnader avseende 
den kommunala investeringen) till 5,6 mnkr. 
 
De bedömda kostnaderna för stationen bygger på erfarenhetssiffror från tidigare 
projekt och tidigt framtagna underlag och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan 
därför komma att förändras på grund av till exempel rådande marknadsläge och 
platsspecifika förutsättningar i senare skede. Lomma kommun ansvarar, enligt avtalet, 
för de faktiska kostnaderna för genomförandet av projekten, vilket inkluderar samtliga 
kostnadsförändringar samt eventuella ändrings- och tilläggsarbeten.  
 
Trafikverket är ansvarigt för genomförande av den statliga anläggningen och har 
beslutanderätt i projektfrågor. Trafikverket kommer att vara avtalspart gentemot 
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konsult och entreprenör. Innan tilldelning av entreprenadkontrakt får ske ska 
kommunen bekräfta kontraktssumman skriftligen.  
 
Kommunen ansvarar för samtliga kostnadsförändringar till 100%. För det fall att 
inkomna anbud medför att bedömd kostnad riskerar att överskridas ska Trafikverket 
utan dröjsmål informera och rådgöra med kommunen om möjliga lösningar för att 
begränsa kostnaden.  
 
Trafikverket ska vidare ge kommunen möjlighet till uppföljning av tid, kostnad och 
innehåll vid kostnadsökningar. Trafikverket ska också vid farhåga om eller upptäckt av 
väsentlig kostnadsökning utan dröjsmål informera och rådgöra om möjliga lösningar 
med kommunen.  
 
Åtgärder som går utöver grundutförande och funktionella krav utgör tilläggsåtgärder. I 
händelse av önskemål från kommunen om tilläggsåtgärder ska dessa bekostas till 
100% av kommunen, inklusive Trafikverkets interna kostnader för genomförandet, 
samt drift- och underhållskostnader. Tilläggsåtgärder är således mycket kostsamma.   
 
Köpekontrakt avseende del av fastigheten Lomma Vinstorp 23:1 och del av fastigheten 
Alnarp 1:1 
Förslag till ”Köpekontrakt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Lomma kommun 
avseende Fastigheten Lomma Vinstorp 23:1 och del av fastigheten Lomma Alnarp 1:1” 
har upprättats. Förvärvet omfattar ca 21 ha jordbruksmark för en köpeskilling om 15 
mnkr. Köpeskillingen är beräknad i enlighet med utförd extern utvärdering. Kostnad 
för fastighetsbildning tillkommer med 0,1 mnkr. I det fall fastighetsreglering inte är 
möjlig, mer än på en mindre del, tillkommer även stämpelskatt på köpeskillingen med 
ca 0,5 mnkr. Markförvärvet inklusive stämpelskatt föreslås finansieras genom ökad 
upplåning.   
 
Syftet med markförvärvet är att efter detaljplaneläggning exploatera marken till 
verksamheter och på så sätt generera intäkter till kommunen. I vilken omfattning 
marken kan disponeras har endast översiktligt studerats. För det aktuella området kan 
breddning av E6, bulleråtgärder samt eventuell dragning av spillvattenledning från 
Källby till Sjölunda reningsverk komma att påverka bebyggelsens utbredning. Frågor 
kring markförhållande, arkeologi, skyddsavstånd till kraftledning, behov av fyllnings- 
och schaktmassor mm kommer att behöva utredas ytterligare. För att kunna beräkna 
intäkterna behöver etappindelning och prisnivåer detaljkalkyleras.  
 
Fram till försäljningen av marken sker kommer markanläggningen belastas med årlig 
ränta, ca 0,3 mnkr.  
 
Köpekontrakt avseende del av fastigheten Lomma Alnarp 1:60 
Förslag till ”Köpekontrakt mellan Akademiska hus AB och Lomma kommun avseende 
del av fastigheten Lomma Alnarp 1:60” har upprättats. Förvärvet omfattar ca 6,8 ha 
jordbruksmark för en köpeskilling på 4 420 000 kr. Köpeskillingen är, enligt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, beräknad i enlighet med utförd extern värdering. 
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Kostnad för fastighetsbildning tillkommer med ca 0,1 mnkr. Markförvärvet föreslås 
finansieras genom ökad upplåning. 
 
Syftet med markförvärvet är att efter detaljplaneläggning exploatera marken till 
bostäder och på så sätt generera intäkter till kommunen. Hur marken ska disponeras 
har endast studerats översiktligt. Frågor kring markförhållande, arkeologi, 
skyddsavstånd, behov av fyllningsmassor mm kommer att behöva utredas ytterligare. 
För att kunna beräkna intäkterna behöver möjlig omfattning på bebyggelse och  
prisnivåer detaljkalkyleras.  
 
Fram till försäljningen av marken sker kommer markanläggningen belastas med årlig 
ränta, ca 0,1 mnkr. 
 
Förslag till beslut 
Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 2020-01-15 att kommunstyrelsen ska 
föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 

 
‒ att kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 § 63 rörande avsättning för 

Alnarpsstation upphävs.  
‒ att kommunfullmäktiges beslut i § 64 2019-05-23 upphävs. 
‒ att godkänna förslaget till ”Medfinansieringsavtal – byggnation av station i Alnarp, 

Lomma kommun” mellan Trafikverket och Lomma kommun. 
‒ att göra en avsättning på 91 mnkr avseende den kommunala medfinansieringen av 

den statliga järnvägsanläggningen, stationen Alnarp. 
‒ att det kommunala investeringsbehovet vid Alnarps station på 38,9 mnkr ska 

beaktas i det kommande budgetarbetet.  
‒ att Tekniska nämnden beviljas ett ökat driftsanslag 2020 på 3,0 mnkr för att täcka 

(10 månaders) upplösning av den kommunala medfinansieringen för stationen i 
Alnarp. Anslaget finansieras genom budgetanslag inom finansförvaltningen.  

‒ att indexuppräkning av avsättningen sker utifrån prisnivån från 2019 med 1,8 mnkr 
inom befintlig budget för finansförvaltningen.  

‒ att det framtida behovet av driftkostnadsmedel beaktas i det kommande 
budgetarbetet. 

‒ att godkänna förslaget till ”Köpekontrakt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och 
Lomma kommun avseende Fastigheten Lomma Vinstorp 23:1 och del av 
fastigheten Lomma Alnarp 1:1. 

‒ att bevilja Tekniska nämnden investeringsmedel på 15 600 000 kr. 
‒ att köpesumman (inklusive stämpelskatt och kostnader för fastighetsreglering) på 

15 600 000 kr finansieras genom ökad upplåning.  
‒ att godkänna föreliggande förslag till ”Köpekontrakt mellan Akademiska Hus AB 

och Lomma kommun avseende Del av fastigheten Lomma Alnarp 1:60”. 
‒ att bevilja Tekniska nämnden investeringsmedel på 4 500 000 kr. 
‒ att köpesumman (inklusive kostnader för fastighetsreglering) på 4 500 000 kr 

finansieras genom ökad upplåning.  
‒ att bemyndiga kommunstyrelsen att underteckna ovan nämnda avtal.  
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Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22, § 2. 
 

Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-22 § 2 
‒ Skrivelse 2020-01-15 från ekonomichefen 
‒ Skrivelse 2020-01-16 från samhällsbyggnadschefen och mark- och 

exploateringschefen 
‒ Förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, Lomma 

kommun” mellan Trafikverket och Lomma kommun 
‒ Förslag till ”Köpekontrakt mellan Akademiska Hus AB och Lomma kommun 

avseende Del av fastigheten Lomma Alnarp 1:60” 
‒ Förslag till ”Köpekontrakt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Lomma 

kommun avseende Fastigheten Lomma Vinstorp 23:1 och del av fastigheten 
Lomma Alnarp 1:1” 

 
Överläggning 
Vice ordförande Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut, med ändringen att kommunstyrelsen, istället 
för tekniska nämnden, på grund av framtida exploateringsverksamhet, ska beviljas 
investeringsmedel på 15 600 000 kr respektive 4 500 000 kr. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 § 63 upphävs. 
‒ Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 § 64 upphävs. 
‒ Föreliggande förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, 

Lomma kommun” mellan Trafikverket och Lomma kommun godkänns. 
‒ En avsättning på 91 mnkr avseende den kommunala medfinansieringen av den 

statliga järnvägsanläggningen, stationen Alnarp, görs. 
‒ Det kommunala investeringsbehovet vid Alnarps station på 38,9 mnkr ska beaktas 

i det kommande budgetarbetet.  
‒ Tekniska nämnden beviljas ett ökat driftsanslag 2020 på 3,0 mnkr för att täcka (10 

månaders) upplösning av den kommunala medfinansieringen för stationen i 
Alnarp. Anslaget finansieras genom budgetanslag inom finansförvaltningen. 

‒ Indexuppräkning av avsättningen sker utifrån prisnivån från 2019 med 1,8 mnkr 
inom befintlig budget för finansförvaltningen.  

‒ Det framtida behovet av driftkostnadsmedel beaktas i det kommande 
budgetarbetet. 

‒ Föreliggande förslag till ”Köpekontrakt mellan Akademiska Hus AB och Lomma 
kommun avseende Del av fastigheten Lomma Alnarp 1:60” godkänns.  

‒ Kommunstyrelsen beviljas investeringsmedel på 15 600 000 kr. 
‒ Köpesumman (inklusive stämpelskatt och kostnader för fastighetsreglering) på 15 

600 000 kr finansieras genom ökad upplåning.  
‒ Föreliggande förslag till ”Köpekontrakt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och 

Lomma kommun avseende Fastigheten Lomma Vinstorp 23:1 och del av 
fastigheten Lomma Alnarp 1:1” godkänns. 

‒ Kommunstyrelsen beviljas investeringsmedel på 4 500 000 kr. 
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‒ Köpesumman (inklusive kostnader för fastighetsreglering) på 4 500 000 kr 
finansieras genom ökad upplåning. 

‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna ovan nämnda 
medfinansieringsavtal och köpeavtal. 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 3   KS KF/2019:381 - 253 
 
 

Förslag till beslut avseende försäljning av fribyggartomter i Lomma 
kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade att 2019-09-05, § 78, att revidera tekniska nämndens 
reglemente på så sätt att bland annat uppdraget att förmedla småhustomter utgick ur 
nämndens reglemente. Vidare beslutade kommunfullmäktige att upphäva 
bemyndigandet till tekniska nämndens avseende regler för tomtförmedling. Detta 
beslut innebar att Lomma kommuns tomt- och småhuskö upphävdes. 
  
Exploateringsavdelningen föreslår i skrivelse 2019-12-02 att kommunstyrelsen ska 
besluta att Lomma kommun fortsättningsvis ska sälja fribyggartomter till 
högstbjudande på den öppna marknaden, men med ett beslutat lägsta pris. När så 
bedöms lämpligt ska kommunen kunna ta hjälp av mäklare för att genomföra 
försäljningen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22, § 3. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 3 
‒ Skrivelse 2019-12-02 från exploateringsavdelningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun ska fortsättningsvis sälja fribyggartomter till högstbjudande på 

den öppna marknaden, men med ett beslutat lägsta pris. När så bedöms lämpligt 
ska kommunen kunna ta hjälp av mäklare för att genomföra försäljningen. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 12 (22) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 4   KS KF/2020:7 - 214 
 
 

Förslag till beslut om planuppdrag avseende detaljplan för del av 
Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (del av Bjärred centrum) 

 
 

Ärendebeskrivning 
En förfrågan om planläggning har kommit in från Midroc om att planlägga del av 
Bjärred 20:2 m.fl. för att pröva möjligheten att ändra gällande detaljplan så att förråd 
kan byggas till de radhus som är tänkta att byggas på platsen.  
 
Gällande detaljplan DP 19/01 för del av Bjärred 12:1 m.fl. som vann laga kraft  
2019-05-17 anger markanvändningen bostad. Marken där förråden är tänkta att 
placeras är punktprickade i planen, vilket betyder att den inte får bebyggas. Planen har 
en genomförandetid till 2024-01-31.  
 
Då detaljplanen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är 
förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande sker  
planprövningen med standardförfarande (5 kap 7§ PBL). En miljöbedömning och 
framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändig. 
 
Planeringsavdelningen konstaterar i skrivelse 2020-01-16 att det är möjligt för 
samrådskretsen att godkänna ett förslag till detaljplan redan under samrådet om 
förutsättningarna finns för att tillämpa ett begränsat standardförfarande. Det kan till 
exempel handla om fall där planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse med en 
mycket liten och tydlig samrådskrets som berörs. Godkännandet ska göras aktivt av 
samtliga i samrådskretsen. Planförslaget kan inte antas direkt om det skett ändringar 
efter godkännandet. Planprocessen sker med standardförfarande med förhoppning 
om att kunna begränsa förfarandet så att granskning inte behöver genomföras. 
 
Planeringsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta uppdra åt 
planeringsavdelningen att upprätta förslag till detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i 
Bjärred, Lomma kommun samt att teckna plankostnadsavtal med sökanden. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22, § 4. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 4 
‒ Skrivelse 2020-01-16 från planeringsavdelningen 
‒ Bilaga: Planområde med ungefärlig avgränsning 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (22) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till planeringsavdelningen att upprätta förslag till 

detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun samt att teckna 
plankostnadsavtal med sökanden. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 14 (22) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 5   KS KF/2017:341 - 410 
 
 

Förslag till förbud enligt 7 kap 24 § miljöbalken mot att vidta vissa 
åtgärder inom del av fastigheterna Borgeby 15:38, Borgeby 15:14, i 
Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Augustenborg bidrar med ett viktigt skogligt naturinslag i jordbrukslandskapet runt 
Borgeby. De biologiska värdena är knutna till områdets skogs- och ängsmarker som 
utgör viktiga livsmiljöer för kärlväxter, svampar, mossor och lavar samt insekter och 
fåglar. Områdets lokalisering till närliggande natur- och kompensationsområden bidrar 
även till att Augustenborg är en viktig komponent i utvecklingen av den gröna 
infrastrukturen i Borgebyområdet med tillhörande friluftsliv. Augustenborg är inte 
detaljplanelagt. Lomma kommun anger i sin Översiktplan 2010 att Augustenborg bör 
skyddas som kommunalt naturreservat. Augustenborg är även utpekat för 
naturreservatsbildning i Lomma kommuns Åtgärdsplan för naturreservatsbildning 
2014 och i Naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018.  
 
Juridisk grund  
Miljöbalkens 7 kapitel 24 § ger länsstyrelse eller kommun möjlighet att, när fråga om 
naturreservat väckts, under en tid av högst tre år meddela förbud mot att sådana 
åtgärder vidtas utan tillstånd som berör området och som strider mot syftet med det 
tilltänkta skyddet. 
 
Förslag till beslut 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2019-12-04 att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 
 
Lomma kommun meddelar, med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken, under perioden 2020-
02-14 –2023-02-14, förbud mot att, inom del av fastigheterna Borgeby 15:38, Borgeby 
15:14, i Lomma kommun, inom det område som utmärkts med röd linje på bifogad 
karta, vidta åtgärder i enlighet med bilaga, utan kommunens tillstånd. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29, § 8. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-29 § 8 
‒ Skrivelse 2019-12-04 från planeringsavdelningen 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 15 (22) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Lomma kommun meddelar, med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken, under perioden 

2020-02-14 –2023-02-14, förbud mot att, inom del av fastigheterna Borgeby 
15:38, Borgeby 15:14, i Lomma kommun, inom det område som utmärkts med röd 
linje i bifogad karta, vidta åtgärder i enlighet med bilaga, utan kommunens 
tillstånd. 

 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 16 (22) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 6   KS KF/2017:340 - 410 
 
 

Förslag till förbud enligt 7 kap 24 § miljöbalken mot att vidta vissa 
åtgärder inom fastigheterna Lilla Habo 3:1, Lilla Habo 3:5, Lomma 26:3, 
Lilla Habo 1:7 i Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tillsammans med Haboljungs fure bildar Kyrkfuret ett viktigt sammanhängande 
grönstråk mellan kusten och Lomma tätort. Skogsområdet är i dagsläget en vildvuxen 
och viktig refug för både djur och växter samtidigt som det med sitt tätortsnära läge 
utgör ett omtyckt och välbesökt rekreationsområde. Inne i Kyrkfuret finns flera stigar, 
löparslinga och delar av en ridled. Det finns inga detaljplaner för området i sin helhet. 
Remsan allra närmast Höje å har dock detaljplanelagts som plantering/park (Lomma 
22:11 m.fl. Tegelbruksområdet). Området söder om Kyrkfuret omfattas av 
områdesbestämmelser. Lomma kommun anger i sin Översiktplan 2010 att området 
bör skyddas som kommunalt naturreservat. Området är även utpekat för 
naturreservatsbildning i Lomma kommuns Åtgärdsplan för naturreservatsbildning 
2014 och i Naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018.  
 
Juridisk grund  
Miljöbalkens 7 kapitel 24 § ger länsstyrelse eller kommun möjlighet att, när fråga om 
naturreservat väckts, under en tid av högst tre år meddela förbud mot att sådana 
åtgärder vidtas utan tillstånd som berör området och som strider mot syftet med det 
tilltänkta skyddet. 
 
Förslag till beslut 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2019-12-04 att kommunstyrelsens ska 
föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 
 
Lomma kommun meddelar, med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken, under perioden 2020-
02-14 –2023-02-14, förbud mot att, inom fastigheterna Lilla Habo 3:1, Lilla Habo 3:5, 
Lomma 26:3, Lilla Habo 1:7 i Lomma kommun, inom det område som utmärkts med 
röd linje på bifogad karta, vidta åtgärder i enlighet med bilaga, utan kommunens 
tillstånd. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29 § 9. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-04 § 9 
‒ Skrivelse 2019-12-04 från planeringsavdelningen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 17 (22) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Lomma kommun meddelar, med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken, under perioden 

2020-02-14 –2023-02-14, förbud mot att, inom fastigheterna Lilla Habo 3:1, Lilla 
Habo 3:5, Lomma 26:3, Lilla Habo 1:7 i Lomma kommun, inom det område som 
utmärkts med röd linje i bifogad karta, vidta åtgärder i enlighet med bilaga, utan 
kommunens tillstånd. 

 
./. Bilaga. 
 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (22) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 7   KS KF/2019:380 - 410 
 
 

Förslag till förbud enligt 7 kap 24 § miljöbalken mot att vidta vissa 
åtgärder inom del av fastigheterna Borgeby 17:22, Löddesnäs 1:1, i 
Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Plommonskogen ligger mellan Bjärred och Borgeby, längs Västanvägen. Med områdets 
placering mellan naturreservatet Domedejla mosse och kompensationsområdet vid 
Otto Pers gård utgör Plommonskogen en viktig länk i en ekologisk korridor. En av 
områdets kvaliteter är de äldre ekar som lockar många småfåglar och insekter. Brynen 
och gläntorna i området ger goda förutsättningar för hög biologisk mångfald av bland 
annat insekter och fåglar. Plommonskogen är också viktig för landskapsbilden. 
Områdets ligger tätortsnära vilket gör det intressant ur ett rekreationsperspektiv. 
Skolor och förskolor i närheten använder området för naturpedagogik. Området är 
inte detaljplanelagt. Lomma kommun anger i sin Översiktplan 2010 att området bör 
skyddas som kommunalt naturreservat. Området är även utpekat för 
naturreservatsbildning i Lomma kommuns Åtgärdsplan för naturreservatsbildning 
2014 och i Naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018.  
 
Juridisk grund  
Miljöbalkens 7 kapitel 24 § ger länsstyrelse eller kommun möjlighet att, när fråga om 
naturreservat väckts, under en tid av högst tre år meddela förbud mot att sådana 
åtgärder vidtas utan tillstånd som berör området och som strider mot syftet med det 
tilltänkta skyddet. 
 
Förslag till beslut 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2019-12-04 att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 
 
Lomma kommun meddelar, med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken, under perioden 2020-
02-14 –2023-02-14, förbud mot att, inom fastigheterna Borgeby 17:22, Löddesnäs 1:1, 
i Lomma kommun, inom det område som utmärkts med röd linje på bifogad karta, 
vidta åtgärder i enlighet med bilaga, utan kommunens tillstånd. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29, § 10. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29 § 10 
‒ Skrivelse 2019-12-04 från planeringsavdelningen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 19 (22) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Lomma kommun meddelar, med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken, under perioden 

2020-02-14 –2023-02-14, förbud mot att, inom fastigheterna Borgeby 17:22, 
Löddesnäs 1:1, i Lomma kommun, inom det område som utmärkts med röd linje i 
bifogad karta, vidta åtgärder i enlighet med bilaga, utan kommunens tillstånd. 

 
./. Bilaga. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 20 (22) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 8   KS KF/2019:345 - 106 
 
 

Yttrande avseende "Det öppna Skåne 2030" – Skånes regionala 
utvecklingsstrategi 
 
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen har beslutat att remittera förslag till revidering av ”Det Öppna Skåne – 
Skånes regionala utvecklingsstrategi” till Skånes kommuner. Region Skåne, som har 
det regionala utvecklingsansvaret, reviderar utvecklingsstrategin i samband med ny 
mandatperiod. Strategin består av en vision och har ett antal målsättningar kopplat till 
sig indelat i sex strategiska områden. Remissen har skickats ut till samtliga 
förvaltningar i kommunen som haft möjlighet att komma med yttrande. 
 
Stabsenheten har i skrivelse 2020-01-22 lämnat förslag till yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29, § 11. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29 § 11 
‒ Skrivelse 2020-01-22 från stabsenheten 
‒ Bilaga: Förslag till yttrande över reviderad regional utvecklingsstrategi 
‒ Region Skåne, Remiss reviderad regional utvecklingsstrategi, daterad 2019-10-15 
‒ Region Skåne, Revideringar som genomförts i det Öppna Skåne 2030 
‒ ”Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala utvecklingsstrategi” 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
”Det öppna Skåne- Regional utvecklingsstrategi” 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en ambitiös och engagerande strategi. Det 
finns visionära målsättningar som är nedbrutna i underliggande mål, vilket gör det lätt 
att följa och förstå visionen. Målsättningarna i strategin går att knyta an till Lomma 
kommuns övergripande mål och nämndsmål.  Utvecklingsstrategin belyser även 
nerbrytningen från målsättningar på global nivå, ner till regional och kommunal nivå 
vilket är viktigt då vi påverkas av och påverkar vår omvärld.   
 
Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor 
Skåne ska utvecklas till en globalt konkurrenskraftig ekonomi. En viktig 
delförutsättning för detta är att kommunernas arbetsmarknadsenheter har ett 
utvecklat samarbete med den nationella myndigheten för arbetsmarknadsfrågor och 
sysselsättning (för närvarande Arbetsförmedlingen). Den aktuella och omdiskuterade 
frågan om Arbetsförmedlingens omställning måste hanteras skyndsamt och tydligt. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 21 (22) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunerna måste vara klara över den långsiktiga modellen för att kunna möta upp 
från den lokala nivån. I denna omställning finns mycket erfarenhet från kommuner i 
Sverige som provat olika modeller. Kunskapen om detta behöver samlas och spridas.  
 
De skånska kommunerna växer och växer ihop. De flesta kommuner arbetar med 
lokala näringslivsfrågor för att stärka företagandet och locka till sig fler arbetstillfällen. 
Fler konkreta samtal kring hur tillväxtmotorn skapas behövs. För att använda 
trafikinfrastrukturen på smartaste sätt och för att maximera nyttan av att Skåne har 
tre universitet och en högskola. 
 
Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer 
Region Skåne uttalar i sin utvecklingsstrategi att Skåne ska stärka mångfalden av goda 
livsmiljöer. För att nå dit identifieras fem målsättningar som ska bidra genom 
samhällsplanering i stor och liten skala. En målsättning är att dra nytta av Skånes 
flerkärniga ortsstruktur och på så sätt skapa mångfald av orter och livskraft i hela 
Skåne. Lomma kommun håller självfallet med om att det av en lång rad klassiska 
samhällsplaneringsskäl är viktigt att stärka redan befintliga orter. Kommunen avser i 
sin kommande översiktsplan att med detta som utgångspunkt planera för både nya 
bostäder och ny verksamhetsmark.   
 
Region Skåne som en stor arbetsgivare och huvudman för vården i Skåne har goda 
möjligheter att bli en del av flerkärnigheten genom att ha kvar fler mindre vårdenheter 
istället för att skapa få och stora. Detta är viktigt både för mindre orter och större 
städer. I en utvärdering som företaget Trivector gjort för regionens räkning 
konstaterades att utvecklingen sedan ett antal år tillbaka har gått mot en fåkärnig 
struktur, men med argument från den flerkärniga modellen. Där har Region Skåne som 
arbetsgivare själv en möjlighet att aktivt motverka koncentrationen mot ett fåtal 
kärnor.  
 
När den första utvecklingsstrategin för Skåne togs fram för tjugo år sedan såg Skåne ut 
på ett sätt. Idag har befolkningen vuxit kraftigt med utbyggnad av bostäder mm som 
följd. Många kommuner har eller kommer att växa ihop. Diskussionen om 
flerkärnighet versus fåkärnighet behöver därför förnyas. 
 
När det gäller infrastrukturen är det också viktigt att tänka på de reserelationer som 
görs utanför de allra starkaste pendlingsstråken. Givetvis ska kollektivtrafiken 
underlätta för det stora antal som reser in mot de större städerna för arbete, studier 
med mera men det bör inte utarma möjligheten till andra resor runt om i Skåne. Om 
svagare linjer läggs ner minskar möjligheten att både bo och verka i hela Skåne. Det är 
därför viktigt att än en gång påpeka att Skånetrafiken har en viktig roll att axla vad 
gäller de linjer som inte bär sig själva ekonomiskt. En annan fråga är den pedagogiska. 
Skånetrafiken utvecklar ständigt pedagogiken kring resande. Men faktum kvarstår att 
större vägtrafikleder är fullsatta under pendlingstid morgon och kväll. I de flesta 
fordon sitter en ensam förare. Här krävs krafttag för att visa bilpendlare hur smidigt 
det är att resa kollektivt med tåg och/eller buss. Mer än gärna i samarbete med 
berörda kommuner.  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 22 (22) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Sedan den 1 januari 2019 har Region Skåne ett uppdrag att ta fram en Regionplan för 
Skåne. Att planera i samverkan är också en av målsättningarna i utvecklingsstrategin. I 
texten står det att målkonflikter kan vara oundvikliga när många viljor och intressen 
ska enas. Där kommer regionplanen att kunna spela en viktig roll när det handlar om 
att visa vad Region Skåne prioriterar och planerar för. Den kommande regionplanen 
behöver ta upp målkonflikter som kan finnas inom samhällsplaneringen och ta 
ställning. Frågor som behöver beröras i Regionplanen har nämnts ovan. Godstrafik och 
klimatanpassning är andra exempel där regionala ställningstaganden behövs.  

 
Skåne ska ställa om för att klara välfärden 
Enligt RUS kommer välfärden ” i högre grad organiseras via partnerskap mellan 
offentliga, privata och idéburna aktörer” där en av målsättningarna är att ”verka för 
ett förnyat samhällskontrakt” med fokus på individens ansvarstagande för hälsa och 
framtid. Detta är ett paradigm-skifte i synsättet på vårdens utförande men leder 
vidare till frågor såsom; Vem äger implementeringen av detta hos Skånes invånare? 
Åligger detta ansvar respektive kommun? Har Region Skåne en strategi för 
sjukvården? Hur hänger dessa målsättningar ihop med exempelvis kommunens 
socialtjänst? Och om ett förnyat samhällskontrakt genomförs i Skåne, hur hänger detta 
ihop med resten av Sverige?  
 
Övriga reflektioner 
Utvecklingsstrategin belyser den regionala kontexten och framhäver genomgående att 
arbetet med den regionala utvecklingsstrategin är ett samspel mellan region, 
kommuner, näringsliv, idéburen sektor med flera. Därför är det speciellt viktigt, vid 
genomförandet av strategin, att det finns en tät dialog mellan Region Skåne och 
kommunerna som i många fall är utförare. Även om samverkan mellan olika aktörer är 
en förutsättning som genomförandet av strategin behöver Region Skåne ta ett 
övergripande ägandeskap kring vissa frågor. Exempelvis kring 
strukturfondsansökningar som fortsatt kommer behöva genomföras för att uppfylla 
intentionerna i utvecklingsstrategin och som hade fått större effekt om många 
samarbetar.  
 
RUS innehåller sex strategiska områden med tre till sju målsättningar inom varje 
område. Därtill har varje kommun en egen vision med en egen målhierarki. Risken för 
målinflation är stor. Något att beakta i synnerhet vad gäller möjligheten att RUS 
verkligen ska få avsedd effekt. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista  

 

 

 
 
 


