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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN  

Plats: Lomma kommun, Bjärehovskolan  

Tid: 2022-11-21, klockan 18:30-20:45 

Beslutande: 
Charlott Enocson (M), Ordförande  
Peter Brobäck (M) ersätter Marie Nilsson (M) 
Rune Netterlid (S), 2:e vice ordförande  
Ola Ahlqvist (M), Ledamot 
Monica Thomhave Jeding (M), Ledamot  
Sven Gunnarsson (M) ersätter Bengt Göransson (M) 
Bert Larsson (M) ersätter Rickard Hansson-Frostgård (C) 
Gun Larsson (L), Ledamot 
Åke Björkman (S), Ledamot 
Tony Ljungström (SD) ersätter Jonas Olsson (SD) 
Andreas Svensson (FB), Ledamot 
 
Övriga deltagare:  
Liselotte Ejdby (M), Ersättare 
Martin Holtz (M), Ersättare 
BG Svensson (KD), Ersättare 
Paul Andersson (S), Ersättare 
Jenny Morau (FB), Ersättare 

Olivia Murdock, Nämndsekreterare 
Helene Blom, Tf. Samhällsbyggnadschef  
Linnea Qvarnström, Samordnare, §69-§70  
Linnea Folkesson, Miljöstrateg, §69-§70 
Roger Jönsson, Planchef  
Karolina Jensen, Driftchef  
Anna Annerås, Kommunikationschef Sysav, §69 
Mathias Lindsjö, Avdelningschef Sysav, §69 
Mattias Persson, Teknik- och fastighetschef  
 
Utses att justera: Rune Netterlid  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-11-25 

Paragraf: §69-§73 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Olivia Murdock 

Ordförande Charlott Enocson  

Justerande Rune Netterlid   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-11-21 

Paragrafer: §69-§73 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-11-25 

Datum när anslaget tas ned: 2022-12-17 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Olivia Murdock 

Anslaget har signerats digitalt 
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SBN § 69 SBN/2022:3 

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Avdelningschef Mathias Lindsjö från Sysav informerar om kommunal förpackningsinsamling: 

- Kommunens ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushåll, torg och parker 
- Fastighetsnära insamling och återvinningscentraler 
- Ersättning till kommunen från producentansvarsorganisationerna ska fastställas av 

naturvårdsverket 
- Tidsplan för hanteringen av förpackningsavfall t.o.m. 2027 

Planchef Roger Jönsson informerar om aktuella projekt från planledningsgruppen:  

- Antagna detaljplaner 2022 
- Mål och åtgärder 
- Pågående planuppdrag 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar följande:  

- Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SBN § 70 SBN/2022:388 

Beslut om detaljplan för del av Bjärred 9:1 m.fl. i Lomma kommun (Bjärreds vångar) 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07, §11, att en allmän arkitekttävling skulle hållas och avgöras  
under år 2018 för området mellan Bjärred och Borgeby. I december 2018 utsågs Bjärreds vångar av  
Arkitema som vinnande förslag.  
 
Kommunstyrelsen godkände 2020-06-17, § 82, Start-PM Bjärreds vångar för exploatering av området  
Bjärreds vångar. Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-19, § 67, att uppdra åt planeringsavdelningen  
att upprätta förslag till detaljplan för del av Bjärred 9:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärreds  
vångar). I Lomma kommuns översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2022-03-03, § 16,  
som vann laga kraft 2022-03-31, pekas området ut som utbyggnadsområde för bostäder och  
naturreservat (Plommonskogen). 
 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder, centrum, vårdboende, parkering, teknisk  
anläggning, gatumark och natur inom planområdet.  
 
Visionen är att området ska utgöra en förebild för hållbar samhällsutveckling och att klimatsmarta  
hållbarhetslösningar ska vara genomgående. Detta ska ske genom att skapa en plats som kombinerar  
naturlandskapet med en attraktiv och levande boendemiljö som tar utgångspunkt i Bjärreds gröna  
identitet och utvecklar och bygger vidare på det unika i området. Bjärreds vångar ska vara en plats  
med starka kopplingar till omkringliggande områden där det ska skapas möjligheter för möten mellan  
människor med tillgänglighet till både befintliga och tillkommande platser och attraktioner. Ledord  
för Bjärreds vångar är attraktiv, hållbar och innovativ. 
Föreliggande detaljplan är den första etappen i utbyggnaden av Bjärreds vångar. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-10-27 från samhällsbyggnadsförvaltningen  
- Gestaltningsprogram 2022-10-26  
- Plankarta 2022-11-15 
- Plan- och genomförandebeskrivning 2022-11-15 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar följande:  

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut föreliggande förslag till detaljplan för del av 
Bjärred 9:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärreds vångar etapp I) på samråd. 

Protokollsanteckning 
Andreas Svensson (FB) lämnar följande protokollsanteckning:  
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Fokus Bjärred väljer att tillstyrka underlaget inför samrådet då vi anser underlaget är komplett och 
följt gällande process för framtagande av detaljplan. Fokus Bjärred har synpunkter kring områdets 
utformning som bl.a. framförts i processen kring "Översiktsplan 2020" . 
Partiet kommer att skriftligen inkomma med synpunkter i kommande samrådsprocess, och väljer 
därmed att avstå att framföra dem under detta möte. 
 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samordnaren  
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SBN § 71 SBN/2022:301 

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 

Ärendebeskrivning 
Sedan den 1 januari 2022 har en ny utformning av delegationsordning börjat gälla för 
samhällsbyggnadsnämnden som innebär att nämnden delegerar direkt till en befattning. Det är i de 
flesta fall mer praktiskt att delegera beslutanderätten till en befattning eller viss tjänstetitel i stället 
för till en namngiven person. Två nya roller har tillkommit på förvaltningen vilket innebär att 
delegationsordningen behöver revideras.  I samband med detta har en översyn gjorts av hela 
delegationsordningen och ett antal justeringar föreslås. I samråd med kommunledningsförvaltningen 
föreslås det att delegationsordningen kompletteras med ett antal punkter gällande beslut i enlighet 
med dataskyddsförordningen (GDPR). Även införande rörande beslut kopplat till Kart-mät-GIS införs 
så som fastställande av adresser och ett tillägg om tecknande av plankostnadsavtal görs som en del 
av att förtydliga hanteringen.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-09-02 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Bilaga 1: Förslag till delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden  

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar följande:  

- Samhällsbyggnadsnämnden fastställer reviderad föreslagen delegationsordning för 
samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med föreliggande förslag. 

Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Författningssamlingen 
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SBN § 72 SBN/2022:57 

Information om Sommargågatan 

Ärendebeskrivning 
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde lämnar tf. samhällsbyggnadschef Helene Blom en 
redogörelse avseende den så kallade Sommargågatan.  

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

- Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SBN § 73 SBN/2022:2 

Anmälan av delegationsbeslut och meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- Delegationslista Gata 2022-10-18 – 2022-11-15 
- Delegationslista Övergripande 2022-10-18 – 2022-11-15 
- Parkeringstillstånd 2022 

Föreliggande protokoll från:  

- Protokoll SBNAU 2022-11-07 

Meddelanden: 

- SBN/2022:8 Avslagsbeslut avseende ansökan om allmän sammankomst samt begagnande av 
offentlig plats, Cirkusföreställning och affischering 

- SBN/2022:8 Beslut om avslag för uppställning av paketboxar, Idrottsvägen 17, Lomma, 
A388.524_2022 

- SBN/2022:111 BUN 2022-10-25 § 91 Beslut om yttrande över detaljplan för del av Fjelie 2_10 
m.fl. Flädie, Lomma kommun (Flädie stationsområde) 

- SBN/2022:111 KFN 2022-10-24 § 47 Beslut om yttrande över detaljplan för del av Fjelie 2_10 
m.fl. i Flädie Lomma kommun 

- SBN/2022:139 Beslut avseende transportdispens, färdväg Lomma - Landskrona, TRV 
2022_121210 

- SBN/2022:139 Beslut avseende transportdispens, Färdväg Norrtälje - Lomma, TRV 
2022_110036 

- SBN/2022:249 BUN 2022-10-25 § 88 Beslut om uppföljning av Lokalbehovsplan 2022 
- SBN/2022:284 Uppdragsavtal för arkeologisk utredning, Borgeby 15_21 m.fl., Dnr 2511-0745-

2022 
- SBN/2022:291 Avtal om anläggningsarrende för antennmast inklusive teknikbod, Borgeby 

17_67 
- SBN/2022:328 Uppdragsavtal för arkeologisk utredning, Lomma 24_6, Dnr 511-0144-2022 
- SBN/2022:354 Förfrågan om förstudie - Anpassning för installation av återlämningsautomat,  

Bjärreds bibliotek 
- SBN/2022:367 KS § 107_2022-10-19 Beslut om planuppdrag för detaljplan för Lomma 30_29 i 

Lomma (Solberga) 
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- SBN/2022:375 Förfrågan om förstudie - Ombyggnation av kök, skolsköterskerum och 
biblioteksfilial, Pilängsskolan 

- SBN/2022:376 Förfrågan om förstudie - Installation av trinneter, Folkets hus, Lomma 
- SBN/2022:377 Förfrågan om förstudie - Höjning av staket, Lerviks förskola, Lomma 
- SBN/2022:378 Förfrågan om förstudie - Montering av markiser, Lerviks förskola, Lomma 
- SBN/2022:379 Förfrågan om förstudie - Montering av markiser, Alnarps förskola 
- SBN/2022:380 Förfrågan om förstudie - Nybyggnad av förråd, Lerviks förskola, Lomma 
- SBN/2022:381 Förfrågan om förstudie - Montering av takfläktar i utesovrum, Lerviks förskola, 

Lomma 
- SBN/2022:382 Förfrågan om förstudie - Målning av kontor, SÄBO Strandängsgatan, Lomma 
- SBN/2022:384 Förfrågan om förstudie - Aktivitetsplan på skolgård, Löddesnässkon, Bjärred 
- SBN/2022:385 Förfrågan om förstudie - Automatisk dörröppnare, Karstorpskolan, avdelning 

Skolskeppet 
- SBN/2022:386 Förfrågan om förstudie - Utökning av cykelparkering, Rutsborgsskolan 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar följande:  

- Samhällsbyggnadsnämndennämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut och 
meddelanden. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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