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PLANLEDNINGSGRUPPEN 2020-11-04 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid 4 november 2020, klockan 15.30-17.46  
 
Beslutande 

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

 
Ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot §§26-28 
Ersättare E. Köster §§29-30 
Ledamot 
Ledamot  
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Övriga deltagare Lennart Månsson (M) 
Carin Hansson (M) 
Fredrik Axelsson (M) 
Susanne Borgelius (M) 
Sandra Pilemalm (L) 
Rune Netterlid (S) 
Jonas Olsson (SD) 
Åsa Cornander 
Åsa Johansson 
Helena Björn 
Magnus Runesson 
Lovisa Liljenberg 
Ulrika Håkansson Ström 
 

Ersättare §§26-28 
Ersättare 
Ersättare 
Ersättare  
Ersättare 
Ersättare 
Ersättare 
Planerings- och trafikingenjör §26 
Lärare Strandskolan §26 
Miljöstrategisk samordnare 
Samhällsbyggnadschef 
Planeringschef 
Sekreterare 
 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2020-11-11 Paragrafer 26-30 

Underskrifter Sekreterare   

  Ulrika Håkansson Ström 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande   

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

Beslutande organ Planledningsgruppen    

Sammanträdesdatum 2020-11-04   

Paragrafer 26-30   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-11-13 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-12-05 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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PLANLEDNINGSGRUPPEN  2020-11-04 
 

PLG § 26 Dnr KS/KF 2020:2.001 
 
Information om projektet ”Hållbara transporter till och från skolan” 
 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Cornander, planerings- och trafikingenjör, och Åsa Johansson, lärare på Strandsko-
lan och projektledare för projektet ”Hållbara transporter till och från skolan” berättade 
om att pengar söktes 2018 från Energimyndigheten för att jobba med hållbart resande 
till skolan. Strandskolan i Lomma tätort var då helt nystartad med en engagerad rektor 
som gärna ville delta som pilotskola. Inledningsvis kartlades elevernas och personalens 
färdsätt till skolan genom en enkät och den visade att 59% av eleverna och 63% av per-
sonalen reste hållbart till skolan (gång, cykel, sparkcykel etc). Ett år senare gjordes en ny 
undersökning och då visade det sig att andelen elever som reste hållbart till skolan hade 
ökat till 80% och andelen personal till 79%. Projektledarna ville framhålla att framgångs-
faktorer i projektet har varit två projektledare där en funnits på skolan och en på sam-
hällsbyggnadsförvaltningen. En arbetsgrupp på skolan har också varit viktig samt att 
man genomfört många aktiviteter med eleverna. Framöver skulle projektledarna gärna 
vilja sprida arbetet och tillvägagångssättet till fler skolor i kommunen.  
 
Planledningsgruppen beslutar följande: 
- Planledningsgruppen beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens        

sammanträde. 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sändlista: 
Akten 
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  PLANLEDNINGSGRUPPEN  2020-11-04 
 

PLG § 27 Dnr KS/KF 2020:223.212 
 
Yttrande över fördjupad översiktsplan för östra Eslöv 
 
 
Ärendebeskrivning 
Eslövs kommun håller samråd för fördjupad översiktsplan för Eslövs kommun under ti-
den 25 september till och med 30 december 2020. Planförslaget handlar om hur de de-
lar av tätorten Eslöv som ligger öster om järnvägen, ska utvecklas. I området idag finns 
både bostäder och skolor men till största delen upptas marken av olika typer av indu-
strier. Målet med den fördjupade översiktsplanen är inte att skapa ett likadant Eslöv 
som på den västra sidan järnvägen, utan att komplettera det befintliga med stadsmiljöer 
där människor vill leva och uppehålla sig. Planområdet ligger centralt i staden och i ett 
kollektivtrafiknära läge vilket skapar förutsättningar för ett hållbart resande. Tanken är 
att området ska kompletteras med fler bostäder av varierande storlek och typ, planför-
slaget möjliggör för sammanlagt 3 000 nya bostäder. Till år 2035 är ambitionen att 1 600 
bostäder ska tillkomma och resterande 1 400 bostäder är planerade i ett längre tidsper-
spektiv. Planområdet är indelat i fem delområden som ska få olika karaktärer. Detta del-
vis beroende på vad som finns på platsen idag men också för att skapa olika uttryck 
inom området och på så sätt bidra till upplevelser och variation för både boende och be-
sökare.  
 
Handlingar i ärendet 
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2020-09-30. 
- Skrivelse från Eslövs kommun 2020-09-25. 
- Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv. 

 
Planledningsgruppen beslutar följande: 
- Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Lomma kommun tycker att fördjupad översiktsplan för Eslöv är ett trevligt och lättill-
gängligt dokument med en bra digital visning på kommunens hemsida. Planerna på att 
utveckla området öster om järnvägen innebär en förtätning av redan befintlig tätort vil-
ket ger ett större underlag för handel och service i tätorten. Det stationsnära läget möj-
liggör dessutom för resande med kollektivtrafik. Båda dessa aspekter bidrar till en håll-
bar planering och samhällsutveckling som även ligger i linje med MalmöLundregionens 
mål om en hållbar och sammankopplad storstadsregion med Sveriges bästa livsmiljö.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2020-11-04 
 

PLG § 28 Dnr KS/KF 2020:2.001 
 
Information om Lomma kommuns strategiska arbete mot erosion,      
nedskräpning och invasiva arter 
 
 
Ärendebeskrivning 
Den miljöstrategiska samordnaren Helena Björn berättade om det arbete som kommu-
nen gör för att förhindra att den invasiva arten parkslide växer och förökar sig. Ett prov-
område för bekämpning finns längs med kusten i Bjärred. Detta område kan bidra till 
kunskap om hur arbetet med att utrota parkslide ska bedrivas framöver. Under somma-
ren 2020 har kommunen också drivit ett projekt mot nedskräpning där skräp har visats 
som ”konst” samt redogjort för vilken nedbrytningstid olika produkter som fimpar, flas-
kor, plastmuggar och liknande har. Papperskorgar har märkts ut med avvikande färg och 
klistermärken. Helena Björn informerade också om att Lomma kommun har problem 
med erosion längs kusten och det gäller att möta erosionen på ett klokt sätt. Att helt 
hårdgöra kusten är inte en lösning eftersom det kan skapa större problem på intillig-
gande områden. Avslutningsvis berättade Helena Björn att arbete pågår för en ny förbin-
delse över Lödde å. En projektledare är nyligen anställd och hon har varit i kontakt med 
markägare i området. Markundersökningar är också på gång men det som försvårar ar-
betet är att marken i området är sank. 
 
Handläggning 
Sammanträdes ajourneras kl 16.26 – 16.31 

 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sändlista: 
Akten 
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  PLANLEDNINGSGRUPPEN  2020-11-04 
 

PLG § 29 Dnr KS/KF 2018:184.212 
 
Dialog om Översiktsplan 2020 
 
 
Ärendebeskrivning 
Under samrådstiden för Översiktsplan 2020 diariefördes sammanlagt 135 yttranden 
med synpunkter på planförslaget. För att informera planledningsgruppen om de övervä-
ganden som förs av förvaltningen diskuterades reservatet för ett yttre godsspår samt 
överväganden kring de tre utpekade verksamhetsområdena på plankartan vid samman-
trädet. Vad gäller utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter behöver kommu-
nen visa varför man vill ha en viss utveckling på en viss plats. Nästan hela Lomma kom-
mun ligger inom riksintresse högexploaterad kust och kommunen behöver i sin 
planering visa hur man tar hänsyn till riksintresset. Länsstyrelsen bevakar även ianspråk-
tagande av jordbruksmark. Ett motiv för att ianspråkta jordbruksmark för verksamheter 
utmed Malmövägen i Lomma tätort enligt länsstyrelsen är att flytta ut företag från Norr 
Vinstorps industriområde. Kommunen behöver motivera varför man vill genomföra olika 
åtgärder. Om länsstyrelsen anser att en kommun inte följer lagen kan de, när en detalj-
plan har antagits, upphäva den.  
 
Handlingar i ärendet: 
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2020-10-27. 
 
Planledningsgruppen beslutar följande: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sändlista: 
Planeringsavdelningen 
Akten 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2020-11-04 
 

PLG § 30 Dnr KS/KF 2020:2.001 
 
Information om arbete med Gestaltad livsmiljö 
 
 
Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Lovisa Liljenberg berättade om det arbete som drivs via Boverket för att 
det offentliga ska arbeta med arkitektur och gestaltad livsmiljö för att forma hälso-
samma och attraktiva städer. Lovisa Liljenberg avser att arbeta in dessa frågor i utställ-
ningsförslaget till ny översiktsplan.  

 
Planledningsgruppen beslutar följande: 
- Planeringsgruppen har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sändlista: 
Akten 
 

 


