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 Utdragsbestyrkande 

 
 

PLANLEDNINGSGRUPPEN 2018-11-07 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid 7 november 2018, klockan 15.30-17.45  
 
Beslutande 

 
Se nedan. 
 
 
 

 
 

Övriga deltagare Se nedan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2018-11-14 Paragrafer 53-56 

Underskrifter Sekreterare   

  Ulrika Håkansson Ström 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande   

  Lisa Bäck 
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Beslutande 

 
Robert Wenglén (M) 
Johan Davidsson (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Alf Michelsen (M) 
Carin Hansson (M) 
Jonas Benke (L) 
Lars-Göran Svensson (C) 
Lisa Bäck (S) 
Lars Carlén (S) 
Rune Netterlid (S) 
Lennart Nilsson (S 

 
Ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot §§53-56 
Ersättare A. Michelsen §56 
Ersättare R. Andersson 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot §§53-55 
Ersättare R. Netterlid §56 

 
Övriga deltagare Carin Hansson (M) 

Christian Idström (M) 
Anders Widesjö (M) 
Lennart Månsson (M) 
Emma Köster (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Pia Johnson (S) 
Mattias Persson 
Bengt Strengbom 
Marcus Nilsson 
Erkki Palmu 
Lars Brümmer 
Jan Sohlmér 
Helena Björn 
Tommy Samuelsson 
Lovisa Liljenberg 
Anders Nyquist 
Ulrika Håkansson Ström 
 

Ersättare §§53-55 
Ersättare §§53-55 
Ersättare §§53-54 
Ersättare §§53-55 
Ersättare §§53-54 
Ersättare 
Ersättare 
Teknisk chef §§53-55 
Projektledare §§53-55 
Ekonomichef §§53-55 
Miljöutredare §53 
Ramböll §§54-55 
Kommundirektör 
Miljöstrategisk samordnare 
Samhällsbyggnadschef 
Stadsarkitekt 
Samhällsplanerare 
Sekreterare 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Planledningsgruppen    

Sammanträdesdatum 2018-11-07   

Paragrafer 53-56   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-11-16 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-12-09 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN        2018-11-07 
 

PLG § 53 Dnr KS/KF 2015:371.410   
  
Bildande av de marina naturreservaten Flädie rev och  
Strandhusens revlar i Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Bildandet av de marina naturreservaten ”Flädierev” och ”Strandhusens revlar” ingår 
som en del av kommunstyrelsens nämndsplan för 2018. Ambitionen är att andelen skyd-
dad naturareal ska dubbleras jämfört med 2012. Syftet med de tilltänkta naturreserva-
ten är att, i enlighet med art- och habitatdirektivet, skydda värdefulla marina naturtyper 
såsom blottade ler-/sandbottnar, biotoper såsom ålgräsängar samt att bevara och för-
bättra förutsättningarna för fågellivet och för annan biologisk mångfald. För att säkra 
och utveckla områdets biologiska mångfald kommer uppföljning att ske enligt en sköt-
selplan.  
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2018-10-30. 
- Förslag på beslut och föreskrifter för Marint naturreservat Flädierev. 
- Förslag på skötselplan för Marint naturreservat Flädierev. 
- Förslag på gränsdragning för Marint naturreservat Flädierev. 
- Förslag på beslut och föreskrifter för Marint naturreservat Strandhusens revlar. 
- Förslag på skötselplan för Marint naturreservat Strandhusens revlar. 
- Förslag på gränsdragning för Marint naturreservat Strandhusens revlar. 
- Samrådsredogörelse för marina naturreservat. 
 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för internremissen med kommu-

nens nämnder samt det externa samrådet med myndigheter, sakägare och övriga. 
 

Planledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta  
följande: 

- Kommunfullmäktige förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) de områ-
den som avgränsats på karta i ”Förslag på beslut och föreskrifter för Marint naturre-
servat Flädierev” som naturreservat och att naturreservatet inrättas i enlighet med 
beslutet. För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla som anges i 
förslaget. 

- Kommunfullmäktige fastställer skötselplanen för Marint naturreservat Flädierev. 
- Kommunfullmäktige förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) de områ-

den som avgränsats på karta i ”Förslag på beslut och föreskrifter för Marint naturre-
servat Strandhusens revlar” som naturreservat och att naturreservatet inrättas i en-
lighet med beslutet. För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla som 
anges i förslaget. 

- Kommunfullmäktige fastställer skötselplanen för Marint naturreservat Strandhusens 
revlar. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 5 (8) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 PLANLEDNINGSGRUPPEN        2018-11-07 

 
PLG § 53 (forts.) Dnr KS/KF 2015:371.410   

 
 

- Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att framgent revi-
dera skötselplanerna om det behövs för att syftet med de marina områdenas skydd 
ska upprätthållas. 

  
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-11-07 
 

PLG § 54 Dnr KS/KF 2018:23.105   
 

Närvarorätt 
 
Ärendebeskrivning 
Lars Brümmer från Ramböll är en av de konsulter som har tagit fram rapporten  
Stationsplacering Flädie.  

   
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen beslutar enhälligt att Lars Brümmer medges närvaro- och 

yttranderätt. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-11-07 
 

PLG § 55 Dnr KS/KF 2017:75.060 
 

Information om arbetet med Lommabanan 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Nyquist presenterade planeringsavdelningens arbete med Lommabanan. 
Aktuellt nu är etapp 2 som innefattar framför allt utbyggnad av mötesspår för att öka 
kapaciteten på Lommabanan så att den kan trafikeras med persontrafik två gånger per 
timma i vardera riktningen. Lommabanans etapp 2 ger möjlighet att utveckla nya 
stationer längs Lommabanan. Ett intensivt planeringsarbete pågår för närvarande för att 
kunna anlägga ytterligare två tågstationer, i Alnarp respektive Flädie. Det handlar då 
både om att precisera läget för de nya stationer och frågan om hur dessa ska finansieras. 
För stationsläget i Alnarp finns en särskild styrgrupp tillsatt av de tre intressenterna Sve-
riges Lantbruksuniversitet, Akademiska Hus och Lomma kommun. Skisser har tagits fram 
för stationsläget och diskussioner om finansieringslösningar pågår.  
 
Lars Brümmer från Ramböll presenterade en rapport som visar på ett antal lokaliserings-
förslag för en ny station i Flädie. Här är det särskilt viktigt att beakta kopplingen mellan 
buss, cykel och bil till stationen så att den på ett smidigt sätt kan fungera som bytes-
punkt för resandet till och från Bjärred.  
 
Ett medfinansierings- och samverkansavtal för etapp 2 behöver slutas mellan de berörda 
kommunerna samt Region Skåne och Trafikverket. Avtalet ska behandla frågor som vilka 
åtgärder som ingår, kostnader och finansiering, ansvarsfördelning, hantering av kost-
nadsförändringar, projektorganisation och tidsplaner. Ett motsvarande avtal kommer 
sedan att behöva slutas vad gäller anläggandet av de nya stationerna.  
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2018-10-30. 
- Station Alnarp utredningsskiss 2018-09-20. 
- Stationsplacering Flädie 2018-10-24. 
 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-11-07 
 

PLG § 56 Dnr KS/KF 2018.184.212 
 

Information om processen fram till en ny översiktsplan för  
Lomma kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Ulrika Håkansson Ström presenterade den process som nu pågår för att ta fram en ny 
översiktsplan för Lomma kommun. En kommun måste enligt plan- och bygglagen ha en 
översiktsplan. Den nu gällande översiktsplanen antogs 2011. Den är inte juridiskt 
bindande men vägledande för efterföljande beslut. För kommunen kan översiktsplanen 
utgöra ett viktigt strategiskt dokument som visar på kommunens vision för framtiden 
samt för att styra bebyggelse och exploateringstrycket. Under 2016 lämnade 
Länsstyrelsen sin sammanfattande redogörelse där kommunens översiktsplan 
förklarades inte aktuell. Planen gäller dock fortfarande som planeringsinstrument. 
Arbetet med en ny översiktsplan har under det senaste året handlat om att ta fram ett 
antal utredningar och underlag som är tänkta att utgöra planeringsunderlag. 
Arbetsgruppen jobbar nu med att ta fram förslag till mål och riktlinjer inför att utforma 
ett samrådsförslag av översiktsplanen. Förhoppningen är att översiktsplanen kan 
samrådas under 2019, utställning under 2020 och antas under 2021.  

 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


