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Lomma kommun Översiktsplan 2020
Tidigt på fredag morgon samlades Lommas poli  ker och tjänstemän på Flädie mat och vingård för a   
delta i en visionsdag för kommunens nya översiktsplan 2020. Dagen inleddes med en gemensam frukost 
för alla deltagare. Däre  er hälsade kommunfullmäk  ges ordförande Claes Hedlund alla välkomna. E  er 
en presenta  onsrunda av närvarande poli  ker, tjänstemän och moderator Catarina Rolfsdo  er tog 
planeringschef Anders Nyquist över och höll i dagens första föredrag. 

Anders gick igenom vad en översiktsplan innebär, hur planeringsprocessen ser ut och de  digare 
översiktsplaner som antagits i kommunen. Vidare pratade Anders om Lommas vision – a   växa upp, 
återvända och stanna i Lomma. A   Lomma är en kommun som värnar om sina invånare, om miljön och 
om näringslivet. Kommunen har 30 övergripande mål för a   uppnå denna vision, som kan delas in i 
kategorierna kvalitet, hållbarhet, service och trygghet. Dessa mål går även i linje med FNs globala mål 
för en hållbar utveckling och är översiktsplanens utgångspunkter. 

En av kommunens stora utmaningar som översiktsplanen ska redogöra för är den fram  da 
befolknings  llväxten. I översiktsplan 2010 var visionen 26 000 invånare år 2030. Idag, 2017, 
har kommunen 24 000 invånare. Hur mycket kommer kommunen övers  ga det planerade 
befolkningsantalet för 2030? Och hur många invånare ska kommunen planera för fram  ll 2040? 
Sam  digt som befolkningen ökar har kommunen e   ansvar a   minimera klimatpåverkan. Landskapet 
behövs för odling, och nuvarande riktlinjer är a   kompensera när grönområden tas i anspråk. Det gäller 
även a     a utanför kommunen, och se på regionen i sin helhet.

Frågor att fundera på

Byggande och befolkning
Vad vill vi ha för befolkningsökning?
Går det a   förtäta y  erligare i våra samhällen?
Ska vi bygga nya bostadsområden i Alnarp och Flädie?
Nya områden för verksamheter?

Transportinfrastruktur
Vad innebär tågstopp i Alnarp och Flädie? Hur ska vi se på dessa delar i kommunen?
Stor utpendling i kommunen - ska den balansen regleras?
Persontåg på Lommabanan – vad innebär den nya tekniken?
Vad händer e  er Lommabanan?

Klimatfrågan
Hur ska vi hantera klimatanpassningen?
Hur ska vi se på vårt landskap? 
Vart ska kompensa  onen för grönområden ske? 

Regional samverkan
Hur ska vårt samarbete med grannkommuner se ut?
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Framtidsspaning 2040
Visionsdagens moderator och inspiratör var Catarina Rolfsdo  er. Catarina är journalist, föreläsare, 
förfa  are och programledare. Hennes specialområde är hållbar utveckling och hon har u  ormat 
fl ertalet föredrag som berör klimat, energi, trafi k och stadsplanering. 

Catarinas första presenta  on kallades för ”Fram  dsspaning baklänges”. Sy  et med övningen var a   
få de deltagande a   tänka friare kring en fram  dsvision, om vad som hänt i kommunen de senaste 
tjugo åren. Deltagarna ombads a   blunda och sedan låtsas a   de befann sig i år 2040. Under de år 
som gå   har kommunen ak  vt arbetat med frågor som berör konsum  on, klimat och miljö, ekonomi 
och välbefi nnande. Sverige som land har varit framåtsträvande när det kommer  ll hållbar utveckling. 
Den moderna staden år 2040 består av stadsodling i växthus, delega  onscenter, fossilfria färdmedel, 
compact living, gröna väggar och takodlingar. Det är enkelt a   bygga på befi ntliga tomter och många hus 
är fl y  bara moduler. 

Fram  dsspaningen följdes av en uppgi   där deltagarna gruppvis skulle skriva e   pressmeddelande som 
handlade om de hållbarhetssatsningar kommunen u  ört fram  ll år 2040.

Pressmeddelande år 2040 i Lomma

Äntligen är ombyggnaden av det nya Bjärred 
Centrum klart!

Kom och plocka dina egna ekologiska ingredienser 
till den sociala mingellunchen i vår toppmoderna 
solterapirestaurang i det nya centret. Vår populära
livslots är som vanligt på plats och inspirerar och 
välkomnar alla, gammal som ung.  

Senaste Lommanytt – Västra Skånes kommun.

Lomma utvinner energi enbart ur havet och är härmed 
Sveriges första Pluskommun. Invigningen av den nya 
kustpendeln, Lomma – Malmö – Köpenhamn och åter 
via tunneln till Landskrona.  För vi starta om i Lomma.
Den nya magnetbanan drivs helt av förnybar energi.

Välkomna till århundradets invigning

Den 24/11 kl 11 2040 inviger LSO och TNO 
världens första luftdrivna pendelfarkost.
Detta är första steget till ett stråk som knyter 
ihop hela Skåne. Nu har Lomma kommun
uppnått 70 % självförsörjning när denna är i 
bruk tillsammans med de åtgärder vi vidtagit
gällande skapandet av ett cirkulärt hållbart
samhälle.

Vi kan nu meddela att Örestads kommun är 
helt fossilfritt och att vi är Självförsörjande
när det gäller energi.

Vi är glada att vi även i år, precis som vi varit
de senaste 20 åren, är bland 10 topp när det
gäller socialt hållbart samhälle. Sista etappen 
av utbyggnad av cykelmotorvägar med 4 fi ler 
till kontinenten invigs inom kort. Orosmolnet är 
fortfarande att få ordning på den organiserade
brottsligheten.   

SISTA PRIVATBILEN I LOMMA KOMMUN ÄR KÖRD

Det Lommabaserade företaget EBPB förser sedan 
2040.01.01 samtliga kommuninvånare med den 
dagliga transport de behöver. Systemet är helt
beställarstyrt via IC chips och kostnaden debiteras 
automatiskt användarnas ”klimatlaster”. 

Fordonen använder ett GPS kontrollerat nätverk
med strategiskt placerade laddpunkter och 
induktionsremsor som kan anpassas efter hand som 
målpunkter tillkommer och utvecklas. 

Lokal produktion av både livsmedel och andra
dagligvaror har reducerat transportbehovet, och 
distansarbete och distansundervisning har dramatiskt 
minskat behovet av persontransporter och arbetsresor, 
56 pkm/d 2020 till 14 pkm/d 2039. 

En mycket stark bidragande orsak till det minskade
transportbehovet är att kommuninvånarna idag kan 
sköta det mesta av sina inköp med hjälp av drönare.
DRONEDROP, ett annat Lommaföretag fi rar idag 
10-årsjubileium. 

Alla kommunens fastigheter är 
klimatneutrala. 

Självförsörjande genom klimatneutral drift.
Alla kommunens fastigheter är byggda
av klimatneutrala material. Inventarier är 
klimatneutrala, allt material har en cirkulär 
profi l, ett kompensationstänk. Människor som
besöker eller verkar i våra byggnader utbildas i 
vår klimatneutrala moral och tankesätt. Genom
detta främjar vi hållbara produktionsmönster 
(FN:s mål 11,12). 



5

Social hållbarhet
Catarinas andra pass handlade om FN:s globala mål och hur målen ser ut i förhållande  ll svensk 
kontext. Arbetet med hållbar utveckling i Sverige har främst kretsat kring den ekologiska biten, delvis 
kring den ekonomiska och allra minst gällande den sociala. En anledning  ll a   fördelningen se   ut som 
sådan är a   social hållbarhet är svårare a   defi niera. Catarina ly  e Malmö som exempel på en kommun 
som arbetat mer med de sociala frågorna. Hur kommunen tydliggjort skillnaden mellan jämställt (binära 
kön) och jämlikt (klasser/folkgrupper) samt arbetat för a   invånarna ska leva e  er samma villkor. 
Social hållbar utveckling är avgörande för det demokra  ska samhället. Den sociala hållbarheten är 
tätt sammanflätad med den ekonomiska hållbarheten. Känner människor sig marginaliserade känner 
de sig även alienerade och vill inte bidrav  ll a   bygga upp samhället. Det leder  ll en resistens bland 
medborgarna. För a   uppnå social hållbarhet är det vik  gt a    llgodose människors grundläggande 
behov, som skola och omsorg. A   människor känner sig inkluderade oavse   kön, religion eller sexuell 
läggning. Fokus bör ligga på de som har störst behov, de personer med störst utmaningar och a   inte 
glömma de som inte har en röst, de som redan är marginaliserade. 

Social hållbarhet är kopplat  ll de globala målen och agenda 2030. Målen har tagits fram under 
inkluderande demokra  ska processer och hänger samman precis som ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet gör. En vik  g aspekt är även a   se de globala målen från olika vinklar från sin organisa  on. 

Nästa punkt på dagordningen var en workshop i social hållbarhet. Uppgi  en handlade om a   de olika 
grupperna skulle iden  fi era hur Lomma arbetar med social hållbarhet. Vad görs idag och vad kan vi bli 
bä  re på?

Lomma kommun på topp och först igen!
Lomma kommun och dess invånare är nu 
självförsörjande i sin energikonsumtion.

Alla kommunens skolor och andra fastigheter 
har solceller på taken, och närmare 70 % av all 
enfamiljs- och fl erfamiljsbostäder har det också. 
Vågkraften bidrar nu med närmare 15 % av 
behovet. Den eff ektiva kollektivtrafi ken, främst 
tåg till Malmö och Lund, har minskat behovet av 
privatbilar med mer än 50 % på det senaste 10
åren.

Lomma har som första svensk kommun
installerat en fusionsreaktor. 

Hela kommunen försörjs med billig och
fossilfri energi. Bakom ligger ett initiativ från
kommunfullmäktige 2030. Innovativa personer från 
ESS + MAX 4 lockades till kommunen. EU var med 
och fi nansierade. Kommuninvånarna har i princip
gratis elförbrukning utan ekologiska fotavtryck. 
KS ordförande ser mycket ljust på framtiden i och 
med stationen – möjligheterna är oändliga och
glädjande nog är Lomma nu världskänt.



6

Social hållbarhet i Lomma idag 

• Värnande om  llgången  ll naturupplevelser

• Satsningar på naturreservat

• Analys av fysiska mötesplatser vid
planläggning av nya områden

• Värnande om småskalighet

• Stöd och främjande av kultur- och
fri  dsföreningar

• Fairtraide-kommun

• Ekologisk mat på skolorna

• Nya laddningssta  onen  ll elbilar

• Utegym

• Erosionsskydd

• Sopsortering med frak  oner

• Gemensam värdegrund

• Satsning på bibliotek och fri  dsgårdar

• Sveriges mest jämställda skola

• Få arbetslösa eller kriminella

• Bland Sveriges högsta valdeltagande

• Invånare med e   högt socialt, kulturellt
och ekonomiskt kapital

• Engagering av nyblivna pensionärer i 
sociala ak  viteter

• Välkomnande av nyanlända  ll kommunen
på na  onaldagen

• Sveriges högsta deltagande av
föräldralediga pappor

• Stark tradi  on av medborgardialoger

• Hög utbildningsnivå bland medborgarna

Vad kommunen kan arbeta med

• Skapa mötesplatser 

• Utny  ja befi ntliga lokaler

• Tänka på fl era funk  oner vid nybyggna  on

• Uppmuntra  ll fl er hotell och 
överna  ningsplatser

• Utveckla entreprenörskap och lokaler  ll 
verksamheter och näringslivet

• Utveckla Bjärred centrum

• Integrering av nyinfl y  ade

• Ta hand om de barn och ungdomar som
faller utanför mallen

• Minska antalet sjukskrivningar i skola och 
omsorg

• Stärka medborgardialogen

• Förebyggande insatser inom 
drogproblema  ken

• Bä  re samarbete mellan nämnderna

• U  orma stödformer som gör a   de äldre
trivs

• Förbä  ra utomhusmiljöer med belysning
och mötesplatser

• Skapa alterna  va äldreboenden

• U  orma och förnya en handlingsplan för
psykosocial ohälsa
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Hälsa och välbefi nnande i Lomma kommun
E  er lunchen var det dags för miljöstrategiskt ansvarig Helena Björn a   hålla si   föredrag. Hon 
pratade om det tredje globala målet – hälsa och välbefi nnande. Helena tog upp hur kommunen 
ak  vt arbetar för a   inte bygga på åkermark. A   det inom planeringen läggs e   stort fokus på hälsa 
och välbefi nnande, i form av platser för återhämtning. Naturen är inte enbart för rekrea  on, utan 
kommunen värnar om de tysta områdena och a   de ska fi nnas kvar. Det är vik  gt a   det fi nns plats för 
återhämtning för alla sorters människor, då människor behöver olika saker. Kommunen har även gjort 
en satsning på naturpedagogik, a   barnen ska lära sig ute – både a   värna om andra, om natur och om 
djuren. En utmaning kommunen står inför är a   få in de yngre i planeringsprocessen och a   inkludera 
dem i kommunens utvecklingsarbete. 

Helena nämnde även sin syn på de förslag som dök upp  digare gällande vad kommunen kan arbeta 
med. Hon tog upp a   de fl esta förslag går a   inkludera i den översiktliga planeringen. Vik  gt är a   
tjänstemän får råd och förslag i hur man kan möjliggöra för mer innova  va möten med medborgarna. 
Utan e   ak  vt arbete kring social hållbarhet fi nns risken a   en exkludering skapas bland befolkningen. 
En exkludering kan leda  ll a   de globala målen inte möts, och kommunen har e   ansvar a   de  a inte 
sker. Helena avslutade med a   nämna a   det fi nns en äkta demokra   i a   den som inte skriker högst får 
rä   i slutändan. 

Föredraget ledde till en diskussion där följande uttrycktes; 
Integrera. Integra  on bör vara utgångspunkt för både de globala målen och den kommande 
översiktsplanen. E   sä   a   inkludera medborgare i planeringen är a   ta upp frågor som de brinner för, 
både vad de vill och inte vill ska hända. 

Kommunens markanvändning
Nästa föredrag på e  ermiddagen hölls av samhällsplanerare Ulrika Håkansson Ström. Temat var 
markanvändning. I sin presenta  on visade Ulrika markanvändningskartor som kommunen tagit fram. 
Sy  et med kartorna var a   illustrera riktlinjer för anspråkstagande av jordbruksmark. Lomma kommun 
är inte  ll ytan en stor kommun, och stora delar är jordbruksmark. Därför är det av extra stor betydelse 
a   kommunen tänker  ll gällande vad marken ska användas  ll. I översiktsplanen kommer e   fokus vara 
hur många som bor i kommunen målåret 2040.  

´ 0 1 20,5 Kilometer
Allemansrättslig mark

Kompensationsområde typ I och II

Alternativ 2 - 30 000 invånare 2040

Alternativ 3 - 31 800 invånare 2040

Alternativ 4 - 35 000 invånare 2040

Alternativ 5 - 40 000 invånare 2040

Täthetsgrad:

Genomsnitt
Täthetsgrad:

LH Västra
Täthetsgrad:

LH Skanska
Täthetsgrad:

Rutsborg

Utbyggnadsområden (~2800 invånare)

Kartorna visar hur mycket sm går åt beroende på befolkningsökning och bebyggelseform. 
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27 000 invånare 2040 
Ny mark behöver inte reserveras, utan istället behöver mark som fi nns med i den befi ntliga 
översiktsplanen som poten  ella utbyggnadsområden strykas. 

30 0000 invånare 2040 
Motsvarar en befolknings  llväxt med 1 % per år. Markanvändningen skiljer sig åt beroende på vad det 
blir för form av bebyggelse. 

35 000 invånare 2040 
Utöver de bostäder som fi nns i kommunens bostads- och markförsörjningsprogram kan t.ex. Alnarp och 
Flädie behöva byggas ut. 

40 000 invånare 2040 
Om bebyggelsen ser ut som i Lomma hamn är markåtgången inte så stor, om bebyggelsen ser ut som 
i Bruksborg behövs mycket mark tas i anspråk. Mellan  nget av dessa alterna  v innebär också rela  vt 
mycket mark i anspråk.

Utöver mark för nya bostäder behövs det mark för grönområden och rekrea  on. Nuvarande förhållande 
gällande grönområden är 295 kvm per invånare i Lomma. Om man vill behålla denna kvot för 
befolkningsökningen behövs det  llskapas nya grönområden. Det är också e   val kommunen står inför, 
huruvida man vill behålla kvoten, öka den eller minska den. Övriga markbehov är mark för kommunal 
service. Gällande mark för service och handel, tradi  onella verksamhetsområden och verksamheter i 
befi ntliga bostadsområden behövs inte ny mark tas i anspråk. 

Ulrikas föredrag väckte mycket tankar hos deltagarna. Exempel på vad som u  rycktes;
 Vik  gt a   värna om jordbruket
 Inte växa för mycket  ll storlek bland invånare eller i mark
 Runt 30 000 invånare 2040 är lagom
 Tänka på a   marken även går åt  ll infrastruktur 
 Hur ska sta  onerna som är planerade i Alnarp och Flädie fi nansieras? 
 Förändringen måste ske i en takt som befolkningen kan acceptera och iden  fi era sig med
 Kommunal service och infrastruktur måste täcka alla invånares behov
 Bygga på höjden för a   värna om marken

Kommunens unika värden
Nästa övning var a   deltagarna i smågrupper skulle diskutera Lommas unika värden. Övningen inleddes 
med a   deltagarna skulle urskilja vilka unika värden kommunen har, för a   sedan diskutera hur dessa 
kan bevaras, förvaltas och förstärkas. 

Lommas unika värden Hur vi kan bevara, förvalta och förstärka 
kommunens unika värden

• Närheten till havet 
• Många grönområden
• Småskaligheten
• Universitetet
• Jordbruksmark klass 10
• Geografi ska läget till Malmö och Lund 
• Läget i regionen - Köpenhamn, Stockholm 

och Europa
• Naturskyddade områden
• Mötesplatser
• Humankapitalet

• En utvecklad medborgardialog
• Ett konstruktivt debattklimat där politiker fattar 

beslut som sträcker sig längre än 
mandatperioden

• Basera utvecklingen på den kunskap som fi nns i 
kommunens historia

• Vara lyhörda för förändring
• Fokusera på nya utmaningar
• Aldrig nöja sig
• Växa lagom mycket och lagom fort
• Eftersträva en befolkningsökning vi kan hantera
• Skydda naturen, den goda jorden och 

naturreservat – inte bygga sönder
• Göra en noggrann bedömning av 

bostadsutveckling
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 Fortsatt arbete
Dagen avslutades med en sammanfa  ning av Claes Hedlund och Anders Berngarn. Både Anders 
och Claes sade a   det varit en fantas  sk dag, där de få   mycket inspira  on och blivit sugna på a   
komma igång med arbetet. Vidare sa Anders a   något som han tyckte saknades i beskrivningen av hur 
kommunen ska arbeta med Lommas unika värden är ordet balans. A   det krävs balans för a   kunna 
skapa en kommun som är hållbar år 2040.

Arbetet med översiktsplanen kommer fortlöpa med e   arbete bland tjänstemännen och par  grupperna. 
Par  erna ska forma sin bild av vad de vill ska hända i kommunen. Vik  gt är a   översiktsplaneringen sker 
i totalt samförstånd, så a   inte planeringen påverkas av poli  ken vid oförutsedda händelser. Dagens 
avslutande mening hölls av Anders som sade ”Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den är 
moraliskt bindande. Därmed har vi e   ansvar gentemot kommuninvånarna hur de ska ha det fram  ll år 
2040”. 

Tidplan för Översiktsplan 2020
Våren 2018: Aktualitetsprövning Öp 2010 KF 
Övergripande mål och riktlinjer för Öp 2020
Hösten 2018 – våren 2019: Samråd och medborgardialog
Hösten 2019: Granskning och medborgardialog
Hösten 2020: Antagande KF

Fv: Anders Nyquist, Ulrika Håkansson Ström, Åsa Cornander, Helena Björn, Catarina 
Folfsdotter, Nikki Schmidt, Gladys Fuentes, Pauline Green, Adam Bahr. 


