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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2019-09-25, kl. 08:00-12:03 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Sandra Pilemalm (L) 
Per Bengtsson (S) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Katarina Pelin 
Maria Franzén 
Marianne Fredriksson 
Marcus Nilsson 
Kristian Fridqvist 
Lovisa Liljenberg 
Linnea Qvarnström 
Helena Sääf 
Emma Pihl 
Lennart Eriksson 
Mikael Klang  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ledningskoordinator 
ekonomichef §§ 172-176 
redovisningschef §§ 172-174 
stadsarkitekt/planeringschef §§ 176-179 
planarkitekt §§ 176-179 
mark- och exploateringschef §§ 176-179 
 
socialchef § 175 
avdelningschef § 175 
enhetschef § 175 

Utses att justera Per Bengtsson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-10-09 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 172-179 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande  

 
 

  Per Bengtsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-09-25   

Paragrafer §§ 172-179   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-10-11 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-11-02 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 172   KS KF/2019:34 - 001 
 
 
 

Närvarorätt 
 

Ärendebeskrivning 
Jonathan Hörlin är praoelev på kommunledningskontoret. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt att medge Jonathan Hörlin 

närvarorätt vid dagens sammanträde. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 173   KS KF/2019:169 - 042 
 
 

Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-augusti 
2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-augusti 
2019. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Månads-/delårsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-augusti 

2019 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, 

januari-augusti 2019, till handlingarna. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 174   KS KF/2019:169 - 042 
 
 

Delårsrapport för Lomma kommun 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger delårsrapport för Lomma kommun 2019. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och 
redovisningschef Kristian Fridqvist en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Delårsrapport för Lomma kommun 2019 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige lägger med godkännande delårsrapport för Lomma kommun, 

januari-augusti 2019, till handlingarna. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 175   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information om socialnämndens ärende avseende riktlinjer för arbetet 
med att vägleda nyanlända till eget boende 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar socialchef Emma Pihl, avdelningschef 
Lennart Eriksson och enhetschef Mikael Klang om socialnämndens ärende avseende 
riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget boende. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 176   KS KF/2017:26 - 219 
 
 

Förslag till uppdrag avseende upprättande av start-PM för "Framtidens 
Bjärred - en ny stadsdel i Lomma kommun" 
 
Ärendebeskrivning 
Planledningsgruppen uppdrog 2017-10-11, § 32, till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
arbeta vidare med utvecklingen av området mellan Bjärred och Borgeby inom ramen 
för ny detaljplanering med inriktningen att i allt väsentligt bibehålla befintlig 
infrastruktur och grönstruktur, samt att som en del av detta arbete utlysa en 
arkitekttävling.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-12-19, § 210, att tilldela Arkitema 
Architects, för förslaget Bjärreds vångar, rätten att få förhandla om vidare uppdrag, i 
enlighet med juryns beslut om vinnare i den allmänna projekttävlingen för 
”Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma kommun”. 
 
Den allmänna projekttävlingen var det första steget mot en framtida utveckling av 
området. Utvecklingen av området ska även arbetas in i den pågående processen med 
att ta fram en ny översiktsplan. Både översiktsplaneprocessen och 
detaljplaneprocessen innehåller, i enlighet med plan- och bygglagen, formella 
samrådsskeden i form av samråd och utställning/granskning. Detta innebär att 
projektet i dessa skeden kommer att förankras bredare inom organisationen och bland 
allmänheten och övriga berörda.  
 
Som en del i den av kommunstyrelsen 2016-06-15, § 122,  fastställda 
exploateringsrutinen ska ett start-PM tas fram som ligger till grund för fortsatt 
planarbete. Planeringsavdelningen har utarbetat ett Start-PM. Detta start-PM är 
framtaget i ett mycket tidigt skede av planeringsprocessen och grunden är det 
vinnande förslaget i ovan nämna projekttävling. På grund av det tidiga skedet finns det 
ett flertal osäkra parametrar, såsom planeringsläget (att området ej är utpekat i 
översiktsplanen), slutgiltig utformning och exploateringsgrad, konjunkturläge med 
mera och kalkylen för området kommer att behöva justeras när strukturen är tydligare 
fastställd. 
 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2019-09-17 att kommunstyrelsen ska uppdra 
till planeringsavdelningen att återkomma med ett reviderat start-PM inför 
framskrivning av planuppdrag. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar planarkitekt Linnea Qvarnström, 
stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg och mark- och exploateringschef Helena 
Sääf en redogörelse. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-09-17 från planeringsavdelningen 
‒ Start PM för exploatering av Bjärred 9:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun 

(Framtidens Bjärred), daterat 2019-09-18 
‒ Bilaga 1: Översiktlig genomgång av platsens planeringsförutsättningar 
‒ Bilaga 2: Exploateringskalkyl – Förkalkyl 2019-09-16  
‒ Bilaga 3: PM Kalkyl, Framtidens Bjärred, Underlag till Start-PM  
‒ Bilaga 4: Lokaliseringsutredning för den norra kommundelen, Lomma kommun, 

daterad 2018-12-17 
‒ Bilaga 5: Trafikutredning Framtidens Bjärred – En ny stadsdel i Lomma kommun, 

daterad 2018-10-25 
‒ Bilaga 6: Föreskrifter naturreservat  
‒ Bilaga 7: Bjärred och Borgeby inför detaljplan inom Flädie 23:4 m.fl., Arkeologisk 

utredning steg 1, 2017  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till planeringsavdelningen att återkomma 
med ett reviderat start-PM inför framskrivning av planuppdrag. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 177   KS KF/2013:69 - 214 
 
 

Förslag till återkallande av planuppdrag avseende området vid 
Pilängsbadet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur-och fritidsnämnden har 2009-09-28, § 70, beslutat föreslå  
kommunstyrelsen att ge miljö-och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny 
detaljplan för området vid Pilängsbadet som omfattar både områdets  
trafiksituation och parkeringsmöjligheter. Kommunstyrelsen beslutade 2009-11- 25,  
§ 275, att uppdra åt miljö-och byggnadsnämnden att efter framställan om och 
erhållande av medel upprätta en ny detaljplan för området vid Pilängsbadet som 
omfattar både områdets trafiksituation och parkeringsmöjligheter.  
 
Kultur-och fritidsnämnden har 2013-05-27, § 38, hemställt att kommunstyrelsen ska se 
över behövliga och nödvändiga detaljplaner för en eventuell utbyggnad av 
Pilängsbadet. Kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterade 2014-01-15, § 4, 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden för besvarande av frågor enligt 
planeringschefens yttrande. 
 
Kultur-och fritidsnämnden har 2016-03-31, § 27, beslutat föreslå kommunstyrel-sen 
att återkalla pågående planuppdrag avseende Pilängsbadet. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott återemitterade 2016-04-20, § 96, ärendet till kultur-och fritids- 
nämnden för komplettering av ärendet med mer underlag inför återkallande av  
planuppdraget.  
 
Kultur-och fritidsnämnden har 2016-06-13, § 60, lämnat följande komplettering som 
svar på kommunstyrelsens återremiss: 
 

Kultur-och fritidsnämnden har inrättat en styrgrupp för arbetet med utveckling av Pilängsbadet. 
Styrgruppen har definierat olika möjligheter att utveckla Pilängsbadet. Möjligheten att försälja 
badet utreds också.  

Det pågår diskussion angående försäljning av Pilängsbadet. Innan en eventuell försäljning är det 
svårt att planera för badets framtid. Framtiden är beroende av vad en köpare av Pilängsbadet vill. 
Trafikplanering och parkering kommer att vara beroende av hur många badande ett framtida bad 
dimensioneras för. Kompletteringen kan därför ej göras innan det är klart vad som händer vid en 
eventuell försäljning. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-24, § 149, att avslå kultur- och fritidsnämndens 
förslag om återkallande avseende Pilängsbadet och avvakta vidare beslut av kultur- 
och fritidsnämnden. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 10 (13) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-09-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

2019-08-01 såldes badet till Kunskapsporten Pilängen AB. 
 
Då badet har fått nya ägare, samt att det sedan planuppdraget gavs skett förändringar 
i relevant lagstiftning, föreslår planeringsavdelningen i skrivelse 2019-09-17 att 
planuppdraget ska återkallas. Planeringsavdelningen konstatarer att om nuvarande 
fastighetsägare önskar påbörja ett planarbete för området har de möjlighet att 
inkomma med en ansökan om planbesked. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-09-17 från planeringsavdelningen 
‒ Bilaga 1: Plankarta gällande Tillägg till stadsplan för del av Vinstorpsområdet, 

Pilängsbadet 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen återkallar planuppdraget från 2009-11-26 avseende området 

vid Pilängsbadet. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 178   KS KF/2018:70 - 219 
 
 

Förslag till uppdrag avseende upprättande av förslag till detaljplan för 
del av Alnarp 1:1, Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-05-16, § 73, positivt planbesked för att planlägga den del 
av Alnarp 1:1 som utgörs av Mellangård för forskningsändamål och verksamheter som 
kan knytas till forskning så som näringslivsetableringar. En förfrågan om planläggning 
har sedan kommit in från Sveriges Lantbruksuniversitet om att planlägga del av Alnarp 
1:1 – Mellangård.  
 
Syftet med planen är att säkerställa ett område för forskning och innovation inom 
klimat, ekologi och miljö. Visionen är att Mellangård ska bli ett komplement till 
campus på Alnarp avseende testbäddar, plattform och synergier av olika 
forskningsanknutna anslag. Området ska alltså även användas för obunden forskning 
och företagande för att öka innovationstakten och utnyttja plattformar för synergier 
mellan akademi och näringsliv. Verksamheterna ska vara inom gröna näringar och vara 
av sådan art att de antingen är knutna till, eller har fördel av att vara nära, forsknings- 
och/eller försöksverksamhet. 
 
Huvudsakliga användningar förväntas i dagsläget bli icke störande verksamheter, 
alternativt icke störande industri, och skola. I användningen verksamheter ingår 
laboratorier, lager och kontor för verksamheterna. I användningen skola ingår 
forskningslokaler och personalkontor. Det finns befintliga bostäder inom området och 
dessa önskas planläggas som bostad. Användningarna förväntas i dagsläget att 
rymmas inom befintliga byggnader. 

 
Området är ej tidigare planlagt och är inte utpekat i Översiktsplan för Lomma kommun 
som antogs av kommunfullmäktige 2011-02-10. Detaljplanen medför att lokaler som 
tidigare varit jordbrukslokaler tas i anspråk. Översiktsplanen anger att kommunen ska 
vara mycket restriktiv mot att jordbruksmark tas i anspråk. I det här fallet handlar dock 
planuppdraget om att omvandla ett område med befintliga byggnader till byggnader 
för forskning och företagande som har stark anknytning till gröna näringar. 
Översiktsplanen pekar ut andra områden runt Alnarpsområdet för detta ändamål. 
Detaljplanen bedöms som förenlig med översiktsplanens syfte. 
 
I Planprogram för Alnarpsområdet, Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17, 
omnämns Mellangård: ”Utanför själva universitetsområdet, campus, finns möjlighet 
att utveckla verksamheter i den tidigare lantbruksgården Mellangård. Här finns planer 
på att skapa en grön hubb för samarbete mellan näringsliv och akademi”. 
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Planuppdraget stämmer överens med planprogrammets intentioner och området är 
utpekat i planprogrammet.  
 
Andra förutsättningar är bland annat att del av bebyggelsen inom tänkt planområde är 
utpekat i Kulturmiljöprogram Lomma kommun, antaget av kommunfullmäktige 2005-
11-24. Vidare ligger området inom riksintresse för kustzon samt riksintresse för 
kulturmiljö (Alnarp). Området ingår även i det regionala kulturmiljöstråket Skånelinjen 
(Per Albin-linjen). 
 
Detaljplanen bedöms inte ha ett betydande intresse för allmänheten, men kan anses 
vara av principiellt intresse. Planområdet är inte specifikt utpekat i översiktsplanen. 
Planen handläggs med utökat förfarande. 
 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2019-09-19 att kommunstyrelsen ska besluta 
uppdra till planeringsavdelningen att upprätta förslag till detaljplan för del av Alnarp 
1:1, Lomma kommun, samt att teckna plankostnadsavtal med sökanden. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-09-19 från planeringsavdelningen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2018-05-16 § 73 
‒ Planområde med ungefärlig avgränsning 
‒ Planeringsförutsättningar – Översiktlig genomgång 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till planeringsavdelningen att upprätta förslag till 

detaljplan för del av Alnarp 1:1, Lomma kommun, samt att teckna 
plankostnadsavtal med sökanden. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 179   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information från ordföranden 

 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar ordförande Robert Wenglén (M) om 
aktuella frågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 


