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Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2019-06-05, kl. 08:00-12:03 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Lisa Bäck (S) 
Jonas Benke (L) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ersätter Sandra Pilemalm (L) 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén 
Tove Dannestam 
Niclas Östlund 
Carola Netterlid 
Lovisa Liljenberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
Utvecklingschef §§ 112-114 
Green Innovation Park Alnarp § 112 
Svenskt Näringsliv § 113 
Planeringschef/stadsarkitekt § 114 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-06-19 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 112-116 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande  

 
 

  Lisa Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-06-05   

Paragrafer §§ 112-116   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-06-20 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-07-12 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 112   KS KF/2019:256 - 140 
 
 

Förslag till ny näringslivsstrategi för Lomma kommun 2019-2022 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar utvecklingschef Tove Dannestam och 
projektledare Niclas Östlund en redogörelse avseende förslag till ny näringslivstrategi, 
varefter arbetsutskottet diskuterar förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-05-28 från utvecklingschefen och kommundirektören 
‒ Näringslivsviktigt - Lomma kommuns strategi för ett livskraftigt och hållbart 

näringsliv 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt att medge Niclas Östlund från 

Green Innovation Park Alnarp närvaro- och yttranderätt vid behandlingen av 
ärendet. 

‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för revidering i enlighet 

med av arbetsutskottet givna direktiv. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 113   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information om Lomma kommuns resultat avseende lokalt 
företagsklimat 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar Carola Netterlid från Svenskt Näringsliv en 
redogörelse avseende lokalt företagsklimat.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt att medge Carola Netterlid 

från Svenskt Näringsliv närvaro- och yttranderätt vid behandlingen av ärendet. 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 114   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information om projekt avseende nytt kommunhus 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Jan Sohlmér, 
utvecklingschef Tove Dannestam och planeringschef/stadsarkitekt Lovisa Liljenberg en 
lägesrapport avseende kommunhusprojektet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att i oktober 

återkomma med en kortare analys av tre övergripande alternativ.   
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 115   KS KF/2018:211 - 370 
 
 

Politisk styrgrupp för framställningen av kommande Energi- och 
klimatplan 
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande Energi- och klimatplan för Lomma kommun gäller för perioden 2015-2020. 
Planen behandlar bland annat tillförsel, distribution och användning av energi i 
kommunen i enlighet med lagen om kommunal energiplanering (1977:439). Då detta 
är starkt kopplat till kommunens arbete med klimatpåverkan har även det 
inkorporerats i den gällande energi- och klimatplanen, och den utgör kommunens 
viktigaste verktyg för arbetet med miljömålet "Begränsad klimatpåverkan". Planen 
innefattar målsättningar och åtaganden för kommunorganisationen, samt för Lomma 
kommun som geografisk enhet.  
 
Gällande energiförsörjning så ska varje kommun enligt lagen om kommunal 
energiplanering (1977:439) ha en aktuell energiplan. I 3 § anges: "I varje kommun skall 
det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i 
kommunen. I en sådan plan skall finnas en analys av vilken inverkan den i planen 
upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten 
och andra resurser" samt att "Planen beslutas av kommunfullmäktige".  
 
Internationella styrmedel för minskad klimatpåverkan utgörs av bland annat 
Parisavtalet 2015 och Agenda 2030. I Sverige antog riksdagen i juni 2017 ett 
klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innefattar klimatlag, klimatmål och ett 
klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige senast år 2045 inte 
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 
negativa utsläpp. Detta innebär i praktiken att utsläppen av växthusgaser från 
verksamheter i Sverige ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. 
Klimatmålet utgör en del av generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 
 
I regionen har Klimatsamverkan Skåne (Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och 
Kommunförbundet Skåne) under 2018 antagit: "Ett klimatneutralt och 
fossilbränslefritt Skåne – Klimat och energistrategi för Skåne". I de övergripande målen 
anges att utsläppen av växthusgaser i Skåne 2030 ska vara minst 80 procent lägre än år 
1990. Strategin innefattar även målsättningar om minskade konsumtionsbaserade 
utsläpp, minskad energianvändning, minskade utsläpp från transporter samt ökad 
andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik.  
 
Viktiga delar i den nya energi- och klimatplanen är uppföljning och nulägesanalys samt 
mål och åtgärder. Projektet kommer att utföras enligt projekthandboken för Lomma 
kommun. I projektbeställningen anges startdatum 2019-05-17 medan 2020-10-30 är 
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angivet som slutdatum för politiskt antagande. Energi- och klimatplanen kommer att 
remitteras både internt och externt. 
 
En politisk styrgrupp behöver utses för projektet som innefattar framställning och 
beslutsprocess av en Energi- och klimatplan för Lomma kommun som ska vara politiskt 
antagen senast 2020-10-30 och gälla från och med 2021 till och med 2026 (eller annan 
sluttid som bestäms under projektprocessen). Den politiska styrgruppen ansvarar 
främst för övergripande målsättningar och beslut gällande den politiska processen.  
 
Detaljer kring utformningen av ett förslag hanteras främst av tjänstemanna-
styrgruppen. I enlighet med projektbeställningen ska den politiska styrgruppen 
informeras om projektets status samt övergripande innehåll vid minst två tillfällen 
innan handlingarna är färdiga för att i januari 2020 skickas på förberedande 
tjänstemannaremiss (intern- och externremiss planeras i mars 2020). 
 
Planeringschef Lovisa Liljenberg och miljöstrateg Adam Bahr föreslår i skrivelse 2019-
06-03 att kommunstyrelsen ska besluta utse kommunstyrelsens arbetsutskott till 
styrgrupp för kommande Energi- och klimatplan för Lomma kommun. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-06-03 från planeringschefen och miljöstrategen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till styrgrupp för kommande Energi- och 

klimatplan för Lomma kommun. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 116   KS KF/2019:245 - 315 
 
 

Uppdrag avseende översyn av parkeringsnorm 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun antog sin nu gällande parkeringsnorm 2013-11-20 och då skrevs 
bland annat att den ”gäller tills någon större förändring sker som kan ha påverkan på 
kommuninvånarnas resandevanor” och som exempel nämns persontrafik på 
Lommabanan. 
 
I Lomma kommun, liksom i flera andra kommuner, är frågor rörande parkering 
centrala eftersom de påverkar kommunens arbete med att uppnå mål om minskad 
biltrafik, levande och attraktiva stadsmiljöer, tillgänglighet, markanvändning, 
bostadsbyggande, med mera. 
 
Bakgrunden till den parkerings- och trafiksituation som föreligger i Sverige idag beror 
till stor del på den utveckling som skedde efter andra världskriget. Efter andra 
världskriget ökade antalet bilar och resandet kraftigt i Sverige. Från att ha uppgått till 
omkring 30 procent av de motoriserade resorna 1950 växte andelen bilresor till 70 
procent år 1960. Det ökade antalet bilar ställde krav på plats i städerna och 
lagstiftningen blev efterhand tydligare gällande vilka krav på parkering som kunde 
krävas för att bevilja bygglov. Först kom Byggnadsstadgan och sedan Plan- och 
Bygglagen. Lagstiftningens krav har i många kommuner verkställts i form av 
parkeringsnormer som anger hur många parkeringsplatser som minst måste anläggas 
för att bygglov ska ges. Den risk som främst hanterats är att det skulle byggas för få 
parkeringsplatser. Detta sätt att planera har på många ställen lett till negativa 
konsekvenser till följd av för många parkeringsplatser, vilket har gjort stadsbyggandet 
dyrare, glesare och med inbyggda incitament för att äga och använda bil framför andra 
färdmedel. 
 
Sedan Lomma kommuns parkeringsnorm antogs 2013 har beslut fattats om 
persontrafik på Lommabanan och stationen i Lomma öppnar i december 2020. Sedan 
den nu gällande parkeringsnormen antogs har det även skett en förtätning samt en 
utveckling bland annat inom digitalisering, ökad e-handel, fordonsdelning och 
självkörande bilar vilket föranleder en översyn av den nu gällande parkeringsnormen. 
 
Planeringschef Lovisa Liljenberg och planarkitekt Linnea Qvarnström konstaterar i 
skrivelse 2019-05-22 att den parkeringsnorm som Lomma kommun har idag behöver 
en översyn och den bör kompletteras med en översiktlig strategi för när avvägningar 
mellan olika intressen behöver göras vilket ofta är aktuellt vid förtätningar. Det är 
även aktuellt vid nybyggnation för att få en mer långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
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En strategi behöver även adressera frågan hur parkering på allmän platsmark, 
respektive kvartersmark, ska hanteras framöver. 
 
Planeringschefen och planarkitekten föreslår att kommunstyrelsen ska besluta uppdra 
till planeringsavdelningen att genomföra en översyn av nu gällande parkeringsnorm 
och koppla en översiktlig strategi till denna. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-05-22 från planeringschefen och planarkitekten 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till planeringsavdelningen att genomföra en översyn av 

nu gällande parkeringsnorm och koppla en översiktlig strategi till denna. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


