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PLANLEDNINGSGRUPPEN 2020-03-11 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid 11 mars 2020, klockan 15.30-17.02  
 
Beslutande 

 
Robert Wenglén (M) 
Lennart Månsson (M) 
Sofia Forsgren Böhmer (M) 
Emma Köster (M) 
Jonas Benke (L) 
Lars-Göran Svensson (C) 
Lisa Bäck (S) 
Per Bengtsson (S) 
Jonas Olsson (SD) 
Kristina Thored (FB) 
 

 
Ordförande 
Ersättare Jerry Ahlström 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot 
Ledamot 
Ersättare Jimmy Ringström 
Ledamot 

Övriga deltagare Carin Hansson (M) 
Fredrik Axelsson (M) 
Susanne Borgelius (M) 
Sandra Pilemalm (L) 
Bo Gunnarsson (C) 
Andreas Svensson (FB) 
Helena Björn 
Adam Bahr 
John Wadbro 
Linnea Qvarnström 
Lovisa Liljenberg 
Bengt Strengbom 
Urban Linse 
Maria Zingmark 
 

Ersättare 
Ersättare 
Ersättare  
Ersättare 
Ersättare 
Ersättare 
Miljöstrategisk samordnare 
Miljöstrateg 
Planarkitekt 
Samordnare ÖP/DP-enheten 
Tf samhällsbyggnadschef 
Projektsamordnare §4 
Exploateringsingenjör §4 
Sekreterare 
 
 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2020-03-18 Paragrafer 3-6 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Zingmark 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande   

  Per Bengtsson 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Planledningsgruppen    

Sammanträdesdatum 2020-03-11   

Paragrafer 3-6   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-03-18 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-04-10 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2020-03-11 
 

PLG § 3 Dnr KS/KF 2020:2.001 
 
Information om projektet Bjärreds centrum 
 
Ärendebeskrivning 
Tillförordnade samhällsbyggnadschefen Lovisa Liljenberg, exploateringsingenjör Urban 
Linse och projektsamordnare Bengt Strengbom berättade om ombyggnaden av Bjärreds 
centrum. Dagens busshållplatser kommer längre fram i vår eller sommar att flytta till ett 
läge något längre norrut och finnas där i minst tre år. Förslag finns att permanenta dessa 
lägen för att skapa en lugnare miljö i centrum. Under ombyggnaden kommer trafiken att 
påverkas genom centrum i och med att den befintliga vägen stängs och en ny väg med 
böjd form ska anläggas. Bussarna ska alltid kunna komma fram men för biltrafiken kan 
det bli svårare. För de nya hus som ska byggas finns i dagsläget ett antal intresserade 
personer.   

 
Planledningsgruppen beslutar följande: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sändlista: 
Akten 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2020-03-11 
 

PLG § 4 Dnr KS/KF 2018.242.060 
 
Antagande av Stadsrumsplan för Lomma centrum 
 
Ärendebeskrivning 
I arbetet med detaljplan för Lomma Centrum Norra (området söder om Hamntor-
get) har Lomma kommun tagit hjälp av Gehl arkitekter, då de specialiserat sig på 
människors rörelse och uppehåll på platser. Området ligger centralt och ska sam-
manlänka flera funktioner, dels Lommastråket men även kopplingen till tågstat-
ionen som öppnar 2020. Stadsrumsplanen innehåller en analys av Lomma och re-
kommendationer för framtida arbete. Rekommendationerna går djupare 
beträffande den fysiska gestaltningen och platsernas innehåll och funktion än det 
tidigare Lommastråksprojektet gjort.  
 
Handlingar i ärendet 
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2020-02-19. 
- Stadsrumsplan för Lomma centrum, november 2019. 

 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande beslut: 
- Kommunstyrelsen antar Stadsrumsplan för Lomma tätort.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2020-03-11 
 

PLG § 5 Dnr KS/KF 2018:184.212 
 
Beslut om samråd för Översiktsplan 2020 för Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Under hösten 2019 har planeringsavdelningen arbetat fram ett samrådsförslag till 
Översiktsplan 2020. Planeringsavdelningen föreslår att planen ställs ut på samråd 
under tiden 16 april till 16 juni 2020. Två samrådsmöten öppna för allmänheten 
kommer att hållas, ett i Bjärred den 5 maj och ett i Lomma den 7 maj, där kommu-
nen informerar om planen. Till översiktsplanen hör en miljökonsekvensbedöm-
ning. Detta dokument har tagits fram gemensamt av konsultföretaget WSP och 
kommunens tjänstemän. En miljöbedömning av en översiktsplan görs i enlighet 
med lagstiftningen och ska tydliggöra miljökonsekvenserna av olika tänkta valmöj-
ligheter i översiktsplanen. Den ska användas som ett verktyg för att kunna göra 
väl avvägda beslut och där det blir negativa konsekvenser av planen ska dessa mo-
tiveras.  

 
Handlingar i ärendet 
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2020-02-28. 
- Översiktsplan 2020 för Lomma kommun. 
- Lokaliseringsutredning Bjärred-Borgeby.  
- Miljökonsekvensbedömning av Översiktsplan 2020 för Lomma kommun. 

 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag till Översiktsplan 2020 för Lomma 

kommun ska samrådsbehandlas. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Ulrika Ström 
Akten 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2020-03-11 
 

PLG § 6 Dnr KS/KF 2020:13.530 
 
Yttrande över förfrågan om tillköp av trafik samt synpunkter på  
kollektivtrafiken inför 2021 
 
Ärendebeskrivning 
Skånetrafiken har inkommit med en förfrågan om tillköp av kollektivtrafik inför kom-
mande trafikår. Linje 135 är Lommas kompletteringstrafik till och från Lomma kyrka. Un-
der trafikåret 2019 var den totala kostnaden för tillköp 935 kronor. 14 resor gjordes och 
varje resa kostade 76 kronor. Att resa med linje 135 liknar färdtjänst, det är en taxi som 
går vissa avgångar per dag och som resenären ringer minst två timmar i förväg för att 
boka. Skånetrafiken har från 2019 infört en ny beräkningsmodell för beställningstrafi-
ken. Istället för att som tidigare betala det antal resor som gjorts under ett år vill Skåne-
trafiken istället komma överens om en totalsumma per trafikår. Bytet av beräkningsmo-
dell beror på en ny upphandling. Skånetrafiken har även bytt till att räkna ut resans pris 
enligt den modell som färdtjänst och sjukresor har (där närtrafik och anropsstyrd trafik 
ingår). På så sätt får alla kommuner en enhetlig prismodell. Detta gör att en närtra-
fikresa kostar lika mycket i hela Skåne. Kostnaden för Lomma kommun blir 1 170 kronor 
för 2021. I samband med detta brukar Lomma kommun lämna generella synpunkter på 
kollektivtrafiken. 
 
Handlingar i ärendet 
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2020-02-28. 
- Skrivelse från Skånetrafiken. 

 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Lomma kommun lämnar följande yttrande: 

 
Linje 135 Lomma busstation - Lomma kyrka (tillköpt trafik) 
Lomma kommun vill fortsätta med tillköpt kompletteringstrafik för trafikåret 2021. Skå-
netrafiken får gärna se över hur beställningen av trafiken kan förenklas. 

 
Samtidigt vill Lomma kommun skicka med sina synpunkter på hur kommunen skulle vilja 
att utvecklingen inom kollektivtrafiken ser ut framöver.  

 
Hållbart resande nu och i framtiden 
Lomma kommun kommer att under våren 2020 ha förslag till ny översiktsplan ute på 
samråd. En översiktsplan blickar in i framtiden, både den närliggande och den längre 
bort. För att möta de utmaningar som finns inom resandet vill kommunen, genom för-
slag till ÖP 2020, öka möjligheterna till ett hållbart resande och på så sätt bidra till att 
minska klimatförändringarna. Lomma kommun planerar tillsammans med Skånetrafiken 
och Trafikverket för nya tågstationer i Flädie och Alnarp. Kommunen är mycket glad att 
båda stationerna kommer att öppna och framåt vill kommunen arbeta för att ställa om 
till ett hållbart resande. Det sker bland annat genom att bygga tätt i kollektivtrafiknära 
lägen. Ett exempel på det är det bostadsområde som kommunen planerar att utveckla i 
Alnarp, där det kommer att skapas cirka 500 bostäder. Akademiska Hus och SLU Alnarp  
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2020-03-11 
 

PLG § 6 (forts.) Dnr KS/KF 2020:13.530 
 
arbetar även med utveckling av campus där det finns planer på nya studentbostäder 
samt en utökning av verksamheterna. En ökad befolkning och större verksamhetsområ-
den kommer leda till ökade behov av kollektivtrafik, både när det kommer till möjlig-
heter för pendling till universitetet men även för pendling till arbete utanför kommunen. 

 
Vidare pekar översiktsplanen ut ett busstråk längs kusten som enligt tidigare planer ska 
utvecklas till ett starkt pendlingsstråk till och från Malmö. För att resenärer ska välja 
detta stråk som delvis är nybyggt, behövs en tätare trafik som ger resenärer möjlighet 
att välja bussen som sitt huvudsakliga färdsätt. Det är också viktigt att avgångarna på 
linje 132 passar med de på linje 137 så att omstigning mellan bussarna fungerar och gör 
det möjligt även för boende i exempelvis Borgeby att resa med buss istället för bil.  

 
Bjärred 
Lomma kommun ser mycket positivt på den överenskommelse som nyligen gjorts med 
Skånetrafiken angående dragningen av linje 137. Kommunen kommer under 2020 att 
göra investeringar och ombyggnader för linjedragningens förändring och vill därför att 
det som nu byggs ska vara strukturbildande under lång tid framöver. För att resenärer 
ska uppleva att bussen är ett pålitligt val är det viktigt att linjen inte ändras och flyttas 
från år till år. Resenärer ska kunna lita på bussens körväg på samma sätt som på spår-
bunden trafik.  

 
I området mellan Bjärred och Borgeby planeras ett nytt bostadsområde, Framtidens 
Bjärred, med bland annat 900 bostäder, offentlig och annan service. Detta kommer in-
nebära en ökad bebyggelse, ökad befolkning och större behov av god koppling till kollek-
tivtrafik. Långsiktigt blir det viktigt med en plan angående kollektivtrafiken för att skapa 
så goda förutsättningar som möjligt för resande med både buss och tåg. 

  
Lomma 
Kommunen arbetar nu med omdaningen av Lomma centrum och vill genom det arbetet 
stärka och utveckla handeln och servicen i centrum. Även detta är en del i att minska be-
hovet av att resa och istället ge möjligheter för boende att kunna utföra ärenden på sin 
hemort. För att utveckla och behålla ett levande centrum är det viktigt att kollektivtrafi-
ken finns kvar så att resor till och från centrum utan bli är fortsatt möjliga.   

  
Det är även viktigt att inte dra ner på busstrafiken trots att tågtrafik startar i Lomma i 
december i år. Det är inte säkert att tågens avgångar fungerar för alla de som idag åker 
buss via linje 133 till Malmö. För att göra det möjligt för så många som möjligt att resa 
kollektivt behöver bussen finnas kvar som ett alternativ till de tider som inte tåget avgår 
och för de som föredrar närhet till hållplatsen framför en snabb resväg in till Malmö. 
Kanske kan tåget locka både dagens bilpendlare att ställa bilen och befintliga bussrese-
närer, men det viktiga är att arbeta för att öka andelen som reser med buss och tåg istäl-
let för att bara verka för en överflyttning mellan trafikslagen.  
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PLG § 6 (forts.) Dnr KS/KF 2020:13.530 
 
Många boende i Lomma kommun som reser till Malmö har arbetsplatser i Dockan och 
Västra Hamnen. För att göra det möjligt för dessa att resa med buss istället för bil och på 
så sätt minska den stora biltrafiken kring Malmö C, skulle någon av linjerna som idag går 
in via Värnhemstorget istället kunna gå direkt till Dockan. En linje som skulle ha nytta av 
en sådan omläggning är linje 134 som på så sätt skulle ge Bjärredsborna en koppling till 
Malmö central. Detta skulle kunna vara ett projekt som Lomma kommun, Skånetrafiken 
och bussentreprenören arbetade på gemensamt! 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

 


