
 

 

KUNGÖRELSE  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Plats: Kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamngatan 3, Lomma 

Tid: Torsdag 2022-01-27 klockan 19:00 

Ärende 
1. Upprop 

2. Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av protokollet 

3. Meddelanden 

4. Avsägelse från Gunnilla Fråstgård (C) avseende uppdraget som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden samt fyllnadsval med anledning härav 

5. Fyllnadsval avseende uppdraget som nämndeman i Lunds tingsrätt för Moderaterna, för tiden till 
och med 2023-12-31 

6. Fyllnadsval avssende uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden för Moderaterna, för 
tiden till och med 2022-12-31 

7. Antagande av detaljplan för del av Alnarp 1.1, Lomma kommun (Mellangård) 

8. Upphävande av del av tomtindelningsplan för kvarteret nr X(tio) Klyfvaren inom lägenheten 
Fiskarelyckan nr 1 i Lomma municipalsamhälle beträffande Lomma 35:51, Lomma 35:2 och en del 
av Lomma 34:1 i Lomma, Lomma kommun 

9. Fastställande av plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering i Lomma kommun 

10. Motion från Sandra Pilemalm (L) om handlingsplan avseende hedersrelaterat våld och förtryck 

11. Motion från Kristina Thored (FB) om lokalisering av kommunens förvaltning och administration 
 

Anmäl förhinder till Maria Zingmark, maria.zingmark@lomma.se eller via telefon  
0733-41 11 14. 

Anders Berngarn  
Kommunfullmäktiges ordförande 



Kungörelsen är anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2022-01-18 

Intygas av  

Maria Zingmark 
Kommunsekreterare 
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Postadress:205 15 Malmö Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane

Lomma kommun
samhallsbyggnad@lomma.se

Prövning av kommunens beslut att anta 
detaljplan för del av Lomma 25:1 m.fl., Lomma 
hamn, Trädgårdsstaden, Lomma kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen upphäver i enlighet med 12 kap 3 § plan- och 
bygglagen, (SFS 1987:10), ÄPBL, kommunfullmäktiges beslut, den 
16 september 2021 § 75, att anta detaljplan för del av Lomma 25:1 
m.fl., Lomma hamn, Trädgårdsstaden, Lomma kommun. 
Länsstyrelsen beslutar att upphäva kommunens beslut med anledning 
av Länsstyrelsen bedömer att planförslaget innebär att bebyggelsen 
blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller 
säkerhet samt till risken för olyckor och översvämning i enlighet med 
12 kap. 1 § ÄPBL.

Redogörelse för ärendet
Planhandlingarna anger att detaljplanens syfte är att planlägga lägre 
småhusbebyggelse i den norra delen av Lomma hamn, av 
trädgårdsstadskaraktär, en centralt placerad grönyta samt ett torg med 
busshållplats och byggrätt för t ex café- eller kioskbyggnad. Planens 
syfte är även att möjliggöra förskola/skola i planområdets sydöstra 
del. Planen tillåter att förskole-/skolbyggnader omvandlas till 
bostadshus ifall behovet av platser skulle komma att minska i 
framtiden. Detaljplanen innehåller ca 200 nya bostäder och 
planområdet är idag obebyggt. 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 75 att anta 
detaljplan för del av Lomma 25:1 m.fl., Lomma hamn, 
Trädgårdsstaden, Lomma kommun. Länsstyrelsen beslutade den 13 
oktober 2021 (dnr 404-38311-2021) att pröva kommunens beslut med 
anledning av att planförslaget kan innebära att miljökvalitetsnorm för 
vatten inte följs, att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de 
boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. Detaljplaneprocessen har varit utdragen i 
tid. Detaljplanen var föremål för utställning under november 2010. 

Beslut

Datum
2021-12-10

Ärendebeteckning 
404-41086-2021

mailto:samhallsbyggnad@lomma.se


Beslut 2 (7)
2021-12-10 404-41086-2021

Antagandehandlingar togs fram under 2011. Under de tio år som 
förflutit fram tills kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen, 
kan nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses 
vid planläggningen råda. Planeringsförutsättningarna avseende 
miljökvalitetsnorm för vatten, om bebyggelsen blir olämplig med 
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken 
för olyckor, översvämning eller erosion kan ha förändrats varför 
Länsstyrelsen fann skäl att pröva aktuell detaljplan.

Skäl för beslut
Tillämpliga lagrum

Länsstyrelsen ska enligt 12 kap. 1 § ÄPBL (version av paragraf per 
den 16 december 2008) pröva kommunens beslut att anta, ändra eller 
upphäva en detaljplan om det kan befaras att beslutet innebär att

• ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,

• regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och 
vattenområden som angår flera kommuner inte samordnats på ett 
lämpligt sätt,

• en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,

• en bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de boendes och 
övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen ska enligt 12 kap. 3 § ÄPBL upphäva kommunens 
beslut i dess helhet, om något förhållande som avses i 1 § föreligger. 
Om kommunen har medgett det, får beslutet upphävas i en viss del.

Länsstyrelsens bedömning

Nya förhållanden av stor allmän vikt och planeringsförutsättningar 
som råder idag 2021 som inte har kunnat förutses 2011 för det aktuella 
planområdet:

IPCC har kommit med nya rapporter som innebär att havets 
medelvattennivå kommer att stiga mer än vad som kunde förutses 
2011.  

Tydligare vägledning för bedömning av skyfall, dvs regn med 100 
års återkomsttid med klimatfaktor.
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Boverkets vägledning översvämning publicerades 2018, 
Översvämningsrisk vid planläggning - PBL kunskapsbanken - 
Boverket

Hantering av hushållsavfall, ändrade möjligheter var det kan flyttas. 
Avfallshantering har skärpts.

Närliggande naturreservat beslutat september 2020

Utökad lovplikt införd avseende friggebodsbestämmelser, men mer 
frikostiga attefallsåtgärder som införts under senare år har inte 
reglerats.

 Handbok för deponigas, rapport D2013:02 togs fram 2013

Naturvårdsverket har pågående översyn av vägledning vid åtgärder 
av förorenade områden. De har lagt till en utgångspunkt som inte 
funnits med tidigare som berör förändrat klimat och att 
avhjälpandeåtgärder ska bedömas därefter

Bebyggelse blir olämplig med hänsyn till risk för översvämning

Vid användning av nationella underlag för vattennivåer och flöden är 
IPCC:s scenario benämnt RCP 8,5 ett lämpligt utgångsscenario i 
fysisk planering. Inom klimatforskningen går kunskapsutvecklingen 
snabbt framåt och mycket har därför hänt sedan 
antagandehandlingarna togs fram 2011. Det finns små möjligheter för 
både enskilda och kommunen att i efterhand klimatanpassa 
bebyggelsen. Sammantaget gör detta att kommunen behöver ha goda 
säkerhetsmarginaler vid planering av markanvändning. 

För att belysa frågan rörande risken för översvämning och risker 
kopplade till ett framtida klimatförändringar vill Länsstyrelsen 
inledningsvis referera till en annan detaljplaneprocess i Lomma 
kommun (dnr 402-41160-2020) som varit på granskning under 2020. I 
den har SMHI på uppdrag av Lomma kommun tagit fram skattade 
värden för medelvattenstånd och återkomstvärden för tillfälligt höga 
vattenstånd med återkomsttid 100 år i Lomma år 2130 
(Extremvattenstånd i Lomma, SMHI 2020-04-17). FN:s klimatpanels 
klimatscenario RCP 8,5, senaste utgåvan oktober 2019 har använts. 
De skattade värdena har tillhörande 95-procentigt konfidensintervall, 
vilket innebär att konfidensintervallet innehåller med sannolikheten 95 
% det riktiga värdet. Skattningarna ska användas med marginaler 
anpassade för tillämpningen. Utifrån denna analys har detaljplanen i 
det här fallet reglerat att byggnaden ska utföras så att den klarar 
översvämmande vatten till höjden +3,5 m (RH 2000) utan att skadas, 
vilket är den övre gränsen för konfidensintervallet för ett beräknat 
100-års återkomstvärde år 2130 i Lomma.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning/
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Bestämmelse i detaljplan för Lomma 25:1 som detta ärende gäller 
ställer krav på lägsta markhöjd + 3,0 meter över medelvattennivån för 
all ny bostadsbebyggelse i området samt för förskolor. Föreslagen 
övertäckning med ren torr jord för att höja markytan kommer att ske 
för säkerhet mot framtida höjning av havsytan samt som skydd mot 
uppträngande metangas och mot markföroreningar. Planhandlingarna 
reglerar inte höjd på färdigt golv. 

Länsstyrelsen menar att lägsta nivå för färdigt golv bör sättas högre än 
högsta uppskattade vattennivå, med en marginal, som innebär att 
huskonstruktioner inte översvämmas och riskerar att få fuktskador. 
Länsstyrelsen menar att det med utifrån dagens prognoser och 
kommunens bedömningar i mer sentida detaljplaneläggning inte är 
tillräckligt att reglera marknivå så som skett i aktuell detaljplan och att 
föreslagen bebyggelse riskerar att översvämmas.

Planområdet har tidigare fungerat som lertäkt åt industriverk-
samheterna i Lomma Hamn. När leruttaget avslutades kom området 
att fungera som deponi för bygg- och rivningsavfall samt 
asbestcement/asbestcementslam. Utfyllnader med hushållsavfall har 
förekommit inom ett litet område vid det nordvästra hörnet av 
planområdet. Planhandlingarna anger vidare att ”grundvattnet är 
ställvis påverkat av oljekolväten, kolväten samt metaller, främst zink. 
Föroreningarna i grundvattnet bedöms inte utgöra risk för planerade 
byggnader eller för de ytvattenrecipienter till vilka grundvattnet 
dräneras. Grundvattnet bör dock inte nyttjas för konsumtion eller 
bevattning”. 

Länsstyrelsen menar att med höjd havsnivå kan även 
grundvattennivån förväntas bli högre. Ett grundvatten som redan i 
dagsläget är förorenat. Planområdet ligger inom kommunalt VA-
område. Planens intention är att minska infiltrationen till grundvatten, 
vilket då skulle vara positivt för att hindra spridning av 
markföroreningar. Vi vet däremot inget om kapaciteten att ta hand om 
dagvatten i ledningar och i dagvattenmagasinen utanför planområdet 
eller om det är lämpligt att nyttja fyrkantsdammen (som är en del av 
naturreservat Kustdammarna). Plankartan reglerar endast nivå för 
mark i anslutning till bebyggelse, Länsstyrelsen menar därför att det 
inte är redovisat hur det säkerställs hur vatten leds bort utan att orsaka 
översvämning inom planområdet. 

Av planhandlingarna framgår inte planområdets påverkan på 
Kustdammarnas naturreservat eftersom reservatet efter överklaganden 
slutligen bildades i september 2020. Vidare framgår inte av 
planförslaget om genomförandet är förenligt med 
reservatsbestämmelserna. Sammantaget finns det oklarheter i om och 
hur dagvattnet inom området kan hanteras kopplat dels till befintliga 
markföroreningar och dels till möjlig dagvattenhantering utanför 
planområdet.
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Bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas 
hälsa eller säkerhet och risk för olyckor 

En rad åtgärder föreslås för att minimera metangasproduktionen. 
Fyllnadsmassor med hushållsavfall i den nordvästra delen av 
planområdet föreslås grävas bort och ersättas med täta massor av typ 
lermorän, som läggs ut och packas i lager. Byggnader med källare får 
inte uppföras. Passiv ventilation av dräneringslager under 
byggnaderna bedöms kunna ge tillräckligt luftutbyte. 

Länsstyrelsen konstaterar att de skyddande täta jordlagren som inte är 
vattenmättade, riskerar med höjt grundvatten att få ökat 
vatteninnehåll. Länsstyrelsen kan vidare av handlingarna inte bedöma 
om höjd havsnivå och därmed höjt grundvatten påverkar 
metangasproduktionen. En höjd grundvattennivå kan innebära att 
resonemanget i planhandlingarna om att planen innebär bättre 
förhållanden för metanoxidation inte stämmer. En ökad gasproduktion 
samt havsnivåökningens påverkan på det tänkta skydd för 
gasuppträngning innebär att det finns risk för dels gasuppträngning 
och dels explosioner av metangas. Påverkan på boendes hälsa och 
säkerhet och risk för olyckor kan därför inte uteslutas.

Naturvårdsverket har en pågående översyn av vägledning vid åtgärder 
av förorenade områden. Den är i skrivande stund ute på remiss. De tar 
bland annat upp att om det föreligger klimatrelaterade risker så bör 
avhjälpandeåtgärder bedömas därefter.

Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att planförslaget inte är lämplig 
markanvändning. Havsnivåhöjning innebär risk för översvämning 
inom planområdet. En höjd havsnivå kan få följdeffekter på 
grundvattnet som i kombination med markföroreningar därmed 
innebär risk för metangasproduktion. Detta är inte hanterat i 
planhandlingarna varför Länsstyrelsen i enlighet med 12 kap 3 § 
ÄPBL upphäver kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för 
Lomma 25:1, Trädgårdsstaden, i Lomma kommun då föreslagen 
bebyggelse bedöms olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas 
hälsa eller säkerhet och till risken för olyckor samt översvämning.
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Beslutande
Detta beslut har fattats av länsöverdirektör Ola Melin med arkitekt 
Anna Jansson Thulin som föredragande. I den slutliga handläggningen 
har enhetschef Hanne Romanus för enheten för samhällsplanering 
deltagit. Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen 
namnunderskrift. 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se nedan.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska ni skriva till 
Regeringen (Finansdepartementet). 
Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen Skåne, Enheten 
för samhällsplanering, 205 15 Malmö. 

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange 
diarienummer) och hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala 
om varför ni anser att beslutet ska ändras. 

Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även namn och telefonnummer. 
Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning 
bör ni skicka med detta. 

Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från 
den dag ni fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte tas upp 
till prövning. 

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen, 
tel 010-2241100 (växel).

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 11 av 34 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-10-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KF § 93 KS KF/2021:297 

Godkännande av avsägelse från Kevin Nyström (M) avseende uppdraget som 
nämndeman i Lunds tingsrätt samt fyllnadsval med anledning härav 

Ärendebeskrivning 
Kevin Nyström (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en anhållan om avsägelse avseende 
uppdraget som nämndeman i Lunds tingsrätt. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde 

trots att det inte har kungjorts. 

- Kommunfullmäktige beslutar att ny nämndeman i Lunds tingsrätt för Moderaterna, för tiden 
till och med 2023-12-31, utses vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 12 av 39 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-12-02 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KF § 108 KS KF/2021:344 

Godkännande av avsägelse från Marc Schildt (M) avseende uppdraget som ledamot 
i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval med anledning härav 

Ärendebeskrivning 
Marc Shildt (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en anhållan om avsägelse avseende 
uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde 

trots att det inte har kungjorts. 

- Kommunfullmäktige beslutar att Marc Schildts avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 
godkänns. 

- Kommunfullmäktige beslutar att ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden för Moderaterna, 
för tiden till och med 2023-12-31, utses vid kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Nämndsekreteraren 
Troman 
HR-avdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 43 av 47 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 162 KS KF/2018:70 

Antagande av detaljplan för del av Alnarp 1:1, Lomma kommun (Mellangård) 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02, § 155, att uppdra till planeringsavdelningen att upprätta 
förslag till detaljplan för rubricerat område. 

Syftet med detaljplanen är att säkerställa ett område för innovation och forskning inom lantbruk, 
livsmedel, klimat, ekologi och miljö. 

Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2021-11-05 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 223. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 223 
- Skrivelse 2021-11-05 från planeringsavdelningen 
- Plankarta, 2021-10-26 
- Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-10-26 
- Granskningsutlåtande, 2021-10-26 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för del av Alnarp 1:1, Lomma kommun 

(Mellangård), upprättad 2021-10-25. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Planeringsavdelningen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 

   
  
Detaljplan för del av Alnarp 1:1, Lomma kommun – beslut om antagande 

(Mellangård)  

 
Ärende 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02 (§ 155) om att uppdra till planeringsavdelningen att 
upprätta förslag till detaljplan för rubricerat område.  
 
Syftet med detaljplanen är att säkerställa ett område för innovation och forskning inom lantbruk, 
livsmedel, klimat, ekologi och miljö. 
 
Visionen är att Mellangård ska bli ett komplement till inom campus Alnarp avseende testbäddar, 
plattformar och synergier av olika forskningsanknutna anslag. Området ska 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. 
 
Området ska kunna användas av företag som verkar inom gröna näringar som är knutna till eller har 
fördel av att vara nära forsknings- och/eller försöksverksamhet. Planförslaget syftar till att avväga 
och reglera intresset av att bygga ut dessa anläggningar mot intressen av att bevara landskapet och 
den miljöpåverkan en exploatering kan medföra. 
 
Planförslaget innefattar kvartersmark för industri, forskningsanläggning och laboratorier för 
bearbetning och förädling av odlat material och växtmaterial, och industri, forskningsanläggning och 
laboratorier för odling samt uppfödning av små djur, dock inte däggdjur eller fågel. Användningarna 
omfattar även till dessa hörande kontor, lager, upplag och tekniska anläggningar. 
 
Planområdet planläggs även med kvartersmark för odling och djurhållning. Vissa delar planläggs 
enbart för växtodling och upplag eller lager till odling och djurhållning. Utöver detta planläggs 
området även för tekniska anläggningar för att framställa biobränslen och vätgas samt för att lagra 
energi (dock ej i form av petroleumprodukter eller naturgas). Planförslaget omfattar ingen allmän 
platsmark. Planområdet omfattar ca 4,4 ha. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-18  att godkänna planförslaget för samråd. 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2021-01-10 
Planeringsavdelningen  

Vår referens: Grace Wetterlund   
Direkttel: 070-4935592  
E-post: grace.wetterlund@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2018:70 - 219 
Er referens:  
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Detaljplanen har varit föremål för samråd under perioden 20 april - 20 maj 2021. Efter samrådet 
har ändringar och förtydliganden gjorts med anledning av inkomna synpunkter dessa finns 
sammanställda i samrådsredogörelse daterad 2021-07-02. 
 
Detaljplanen har varit föremål för granskning under perioden 10 september – 4 oktober. Efter 
granskningen har förtydliganden gjorts med anledning av inkomna synpunkter. Dessa finns 
sammanställda i granskningsutlåtandet 2021-10-25.  
 
Bakgrund/analys 
Planförslagets huvuddisposition baseras på den forskningsanläggning för mjölkproduktion 
(mjölkgårdsanläggning) som uppfördes på 1980-talet och i huvudsak redan befintliga byggnader 
avses nyttjas till det nya ändamålet. Användningsbestämmelserna är relativt specifika eftersom de 
ska spegla syftet med planuppdraget. De syftar till att skapa ett område för innovation inom gröna 
näringar och ett samarbete mellan näringsliv och forskning inom de forsknings-/utvecklingsfält 
Sveriges lantbruksuniversitet avser ha inom området. För att i framtiden möjliggöra utveckling av 
processmetoder och produkter inom insekts-, fisk- och skaldjursuppfödning tillåts även industri och 
laboratorier för detta. Man kan exempelvis tänka sig en situation där produkter eller restprodukter 
från processer med växtmaterial används som foder till fisk, skaldjur eller insekter. Sveriges 
lantbruksuniversitet vill även kunna uppföra anläggningar för framställning av biogas samt 
anläggningar för lagring av energi genom framställande och lagring av vätgas och detta möjliggörs i 
planförslaget. 
 
Planförslaget har anpassats efter områdets natur- och kulturvärden avseende tillkommande 
byggrätt, begränsning av bebyggelsens höjder och bevarande av vegetation. Byggrätten utökas något 
från det befintliga byggnadsbeståndets byggnadsarea för att få en mer flexibel detaljplan som tar 
höjd för förändringar i byggnadsbeståndet, men inte någon större expansion. 
 
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta 2021-10-26 
Plan- och genomförandebeskrivning 2021-10-26 
Granskningsutlåtande 2021-10-26 
 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att detaljplaneförslag del av Alnarp 1:1, Lomma kommun (Mellangård), 
upprättat 2021-10-25, godkänns för antagande.  
 
 
 
 
 
Grace Wetterlund  Roger Jönsson 
Planarkitekt   Förvaltningschef Samhällsbyggnad 

t.f Planeringschef 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Planeringsavdelningen 
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ALNARP 1:1, del av - Mellangård
Lomma kommun, Skåne län
Upprättad 2020-03-03, uppdaterad 2021-02-17
Kart-Mät-GIS-enheten

Christel Nilsson                 Johan Rickardsson
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ORIENTERINGSKARTA

Skala 1:1000 (A1)

Detaljplan för

Del av Alnarp 1:1

Lomma kommun (Mellangård)

Antagandehandling

Upprättad 2021-10-26 med stöd av PBL 2010:900

Magnus Runesson
t.f. PLANERINGSCHEF

Peter Hultin
PLANARKITEKT

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas
gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

TransformatorstationE1

Teknisk anläggning för framställning av biodrivmedel och vätgas samt teknisk anläggning för lagring av energiE2

Industri, forskningsanläggning och laboratorier enbart för bearbetning och förädling av odlat material och växtmaterial. Industri,
forskningsanläggning och laboratorier enbart för odling samt uppfödning av små djur, dock inte däggdjur eller fågel

J1

LagerJ2

UpplagJ3

KontorK

Odling och djurhållningL

LagerL1

Växtodling och upplagL2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 38 % av fastighetsarean inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 22 % av fastighetsarean inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan (RH2000),  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan  (Gäller även andra bygglovpliktiga anläggningar än byggnader. RH2000),  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 38000 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Utformning
f1 Träddungen ska finnas kvar,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Marken får inte hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
a1 Bygglov krävs inte för att på byggnad som finns redovisad i grundkartan montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens

form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Bestämmelsen gäller under genomförandetiden,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Bygglov krävs även för mast eller torn för en viss fastighets behov om dess totalhöjd överstiger 14 meter över angivet nollplan (RH2000),  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Kontrollerad beträffande gränser och förrättningar inom
området,  2021-10-20 av Christel Nilsson
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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
2021-10-26 

ANTAGANDEHANDLING 
UTÖKAT FÖRFARANDE 

KS/KF 2018:70 
 

 
 
 
 

Detaljplan för del av Alnarp 1:1, Lomma kommun 
(Mellangård) 
 
 

  
Planområde 
 
HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• Plankarta med planbestämmelser 2021-06-17 – Uppdaterad 2021-09-03 
• Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) 
• Granskningsutlåtande 
 
Utredningar och underlag (tillgängliga på kommunledningskontorets kansli): 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-08-24  
• Skyfallskartering för Lomma kommun, DHI 2020-02-18 
• NVI vid Alnarp 1:1, Naturvärdesinventering enligt SIS-standard, Ekologigruppen 
2020-10-16 
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• Bedömning av risken för ökad predation från rovfågel på fågelfaunan inom Natura 2000-
området Lommaområdet till följd av planerad hög bebyggelse på Mellangård, 
Naturvårdskonsult Gerell 2020-07-16 
• Inventering av fladdermusfaunan inom Mellangård, del av fastigheten Alnarp 1:1, 
Naturvårdskonsult Gerell 2020-08-18 
• Yttrande över del av Alnarp 1:1, Länsstyrelsen Skåne 2020-10-07 

 
 
 

PLANBESKRIVNING 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att säkerställa ett område för 
innovation och forskning inom lantbruk, livsmedel, klimat, 
ekologi och miljö.  
 
Visionen är att Mellangård ska bli ett komplement till inom 
campus Alnarp avseende testbäddar, plattformar och synergier 
av olika forskningsanslutna anslag. Området ska kunna 
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 är anknutna till, 
eller har vinning av att vara nära, forsknings- och/eller 
försöksverksamhet. 
 
Området ska kunna användas av företag som verkar inom 
gröna näringar ch är knutna till eller har fördel av att vara nära 
forsknings- och/eller försöksverksamhet. Planförslaget syftar 
till att avväga och reglera intresset av att bygga ut dessa 
anläggningar mot intressen av att bevara landskapet och den 
miljöpåverkan en exploatering kan medföra. 
 
Planförslaget innefattar: 
Kvartersmark för industri, forskningsanläggning och 
laboratorier för bearbetning och förädling av odlat material 
och växtmaterial, industri, forskningsanläggning och 
laboratorier för odling samt uppfödning av små djur, dock inte 
däggdjur eller fågel. Användningarna omfattar även till dessa 
hörande kontor, lager, upplag och tekniska anläggningar. 
 
Planområdet planläggs även med kvartersmark för odling och 
djurhållning. Vissa delar planläggs enbart för växtodling och 
upplag eller lager till odling och djurhållning. 
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Utöver detta planläggs området även för tekniska anläggningar 
för att framställa biogas och vätgas samt för att lagra energi 
(dock ej i form av petroleumprodukter eller naturgas). 
 
Planförslaget omfattar ingen allmän platsmark.  
 

PLANDATA 
Läge, avgränsning, areal 
Planområdet ligger söder om Lomma och avgränsas av 
jordbruksmark i väster, öster och söder. I väster angränsar 
planområdet också mot en bostad på fastigheten Alnarp 1:1 
samt mot bostäder i nordväst (Mellangård, den äldre 
bebyggelsen). I norr angränsar det mot en 
jordbruksanläggning. Planområdet omfattar ca 4,4 ha. 
 

Planområdet markerat med gul linje 
 
Markägare 
Fastigheten är ägd av Staten, Sveriges Lantbruksuniversitet.  
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Planuppdrag 
Beslut om planuppdrag fattades av kommunstyrelsen  
2019-09-25.  
 
Översiktsplan 
I Lomma kommuns Översiktsplan 2010 finns inte någon 
markanvändning utpekad, utan marken är redovisad som 

Sundsvägen 
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exploaterad/befintlig användning. Planförslaget 
överensstämmer med gällande översiktsplan. Användningen är 
idag en del av ett forskningsjordbruk och detaljplanen 
säkerställer att området även framgent kommer att användas 
för jordbruksanknuten forsknings- och utvecklingsverksamhet. 
 
Lomma kommun arbetar med ett nytt förslag till översiktsplan 
för perioden 2020-2030. I förslaget är inte planområdet 
utpekat för någon ny markanvändning, men cirka två 
tredjedelar av planområdet ligger inom område för  
respekt kustzon, främst på grund av att det ligger inom 
erosionszonen på 500 meter. I respekt kustzon ska ingen ny 
bostadsbebyggelse eller samhällsviktig funktion tillkomma. I 
det utpekade området vill kommunen tillgodose riksintresse 
kustzon, som sträcker sig från kusten och upp till E6, genom att 
bevara oexploaterade kustområden och fria utblickar i 
området närmst kusten. 

Planprogram eller fördjupning av översiktsplan 
Enligt Planprogram för Alnarpsområdet, antaget av  
KF 2016-03-17 finns möjlighet att utveckla verksamheter i den 
tidigare lantbruksgården Mellangård. Vidare beskrivs att det 
finns planer på att skapa en grön hubb för samarbete mellan 
näringsliv och akademi. 
 

Detaljplaner 
Området är inte tidigare planlagt. 
 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark 
Nuvarande användning 
Planområdet täcker ett område med ekonomibyggnader för 
djurhållning (mjölkgård). I dagsläget används inte de gamla 
ekonomibyggnaderna inom planområdet för djurhållning då 
mjölkgården lades ned för mer än 10 år sedan. 
 
Norra delen av planområdet används av det jordbruk som 
ligger strax norr om planområdet för upplag/lager och i 
nordvästra delen av planområdet finns ett utjämningsmagasin 
för dagvatten. Ekonomibyggnaderna norr om planområdet 
används för jordbruk, men inte för djurhållning. 
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I planområdets södra och sydöstra del finns fyra gödselbrunnar 
som använts för jordbruket. Dessa kan utgöra byggnader när 
de är täckta med duk/tak enligt definitionen av byggnad i  
1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900). I östra delen finns 
en större hårdgjord yta, vilken användes som 
gödselvårdsanläggning för mjölkgården. 
 
Idag är planområdet bebyggt med byggnader som har en 
sammanlagd byggnadsarea på cirka 11 800 kvadratmeter 
(gödselbrunnar medräknade), vilket motsvarar cirka 27 
procent av markytan på cirka 43 900 kvadratmeter.  
 
Den högsta byggnaden inom planområdet har en inmätt 
nockhöjd på +19,9 meter över havet. Detta motsvarar cirka 
11,5 meter ovanför marknivån vid byggnaden. 
 

 
Planområdet markerat med gul linje 

Geoteknik 
Jordarterna inom planområdet är enligt jordartskartan (SGU) 
morängrovlera och postglacial sand.  
 
Området är idag utbyggt med ekonomibyggnader för jordbruk 
och kommunen har inte kännedom om att några skador ska ha 
uppstått på dessa på grund av geotekniska förutsättningar. 
 
Vatten 
Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet ”Mellan Sege å 
och Höje å” (HARONR 90/91). Delavrinningsområdet är ”Rinner 
mot Lommabukten” (AROID 617392-132782).  
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Ekologisk status för Lommabukten är ”måttlig”. Kemisk status 
för Lommabukten är ”Uppnår ej god status”.  
 
Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 
 
Luft 
Enligt beräkningar; Emissioner och luftkvalitet i Skånes 
kommuner, rapport från Skånes luftvårdsförbund och Malmö 
stad (2009); innehålls riktvärdena för miljökvalitetsnormen för 
luft (kvävedioxider och PM 10) i Lomma kommun. 
 
Natur 
Naturmiljöprogram med grönplan 
Området finns inte upptaget i Lomma kommuns 
naturmiljöprogram, antaget av kommunfullmäktige  
2008-12-11. Väster om Malmövägen, cirka 80 meter utanför 
planområdet ligger dock ett område (N1 -Alnarps fälad) 
upptaget i naturmiljöprogrammet. I naturmiljöprogrammet 
står bland annat: ”Hagmarkerna utgör en viktig lokal för 
rastande fåglar. Området angränsar till utpekade Natura 2000 
områden (enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet) som har 
fågelskydd. För fåglarna utgör Norra Alnarps fälad en viktig 
naturmiljö i sin anslutning till naturreservatet i söder.” (sid. 
106, Naturmiljöprogram för Lomma kommun, 2018-2025, del b 
- naturen i Lomma kommun). 
 

Naturvärden -naturvärdesinventering 
En naturvärdesinventering har tagits fram inom planarbetet 
(NVI vid Alnarp 1:1, Ekologigruppen, Naturvärdesinventering 
enligt SIS-standard). Denna visar på fem områden med 
naturvärden. Fyra av områdena har den lägsta klassen 4 -visst 
naturvärde.  
 
Området i planområdets sydvästra del (benämnt 5 i figuren 
nedan) har naturvärde 3, -påtagligt naturvärde. Det består av 
ruderatmarksbetonade ytor med mindre sand- och 
grusblottor, hårdgjorda ytor, gräsmark, tillfälliga jordhögar, en 
grusväg och rester av tidigare verksamhet. Stora delar av 
objektet är rikt på blommande kärlväxter och det förekommer 
ett flertal naturvårdsarter. Bland blommande kärlväxter kan 
nämnas riddarsporre (NT), piggtistel (NT), prästkrage, 
käringtand, blåeld, stånds, vildmorot, cikoria, gulmåra, 
smällglim, vitblära, boerstånds, sträv kardvädd och 
bägarnattskatta. På betongfundament noterades ett flertal 
bålar av kalkvägglav, en tidigare rödlistad art som oftast 
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påträffas på kalk- och stoftimpregnerade murar av olika slag. 
Vid besöket gästades också gräsmarken av födosökande starar. 
 
Objektet hyser goda förutsättningar för bland fjärilar och 
steklar och utgör sannolikt födosöksområdet för ytterligare 
arter fåglar. 
 
Objektet bedöms ha ett visst-påtagligt biotopvärde och ett 
visst artvärde. 

 
Naturvärden enligt naturvärdesinventering. Områdena 1-4 har 
naturvärdesklass 4 -visst naturvärde, och område 5 har naturvärdesklass 3  
-påtagligt naturvärde. 
 
Vid inventeringen upptäcktes två, enligt 4 § 
artskyddsförordningen, skyddade arter. Dessa är Stare 
(Sturnus vulgaris) och Kråka (Corvus corone). 
Naturvärdesinventeringen bedömer för bägge arterna att den 
lokala populationen inte kommer att påverkas av ett 
plangenomförande och att ingen utredning om 
bevarandestatus och åtgärder för arten är nödvändig. 
 
Förutom att dessa arter är fridlysta så är det också förbjudet 
att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller 
viloplatser, samt att avsiktligt störa, särskilt under djurens 
parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. 
 

Naturvärden -fladdermöss 
Genom det europeiska fladdermusavtalet, ”Eurobats”, har 
Sverige förbundit sig att genom inventeringar lokalisera platser 
som är viktiga för fladdermössens bevarandestatus samt ta 
hänsyn till dessa i den fysiska planeringen. Samtliga arter av 
fladdermöss är även upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv 
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(92/43/EEG), bilaga 4, dvs. arter som kräver strikt skydd. Fyra 
av de svenska arterna är dessutom listade i direktivet, bilaga 2, 
där det krävs att de ingående arterna får ”särskilda 
bevarandeområden”. Genom Artskyddsförordningen (SFS 
2007:845) har en väsentlig del av bestämmelserna i EU:s art- 
och habitatdirektiv införts i svensk lagstiftning (Miljöbalken 
1998:808). Samtliga fladdermusarter är fridlysta genom 
Miljöbalken och Artskyddsförordningen. 
 
En inventering av fladdermöss inom planområdet har gjorts 
(Inventering av fladdermusfaunan inom Mellangård, del av 
fastigheten Alnarp 1:1, Naturvårdskonsult Gerell, Rapport 
2020-08-18). Antalet registrerade fladdermusarter inom 
fastigheten Mellangård uppgick till 7 stycken. Dvärgpipistrellen 
var den i särklass mest registrerade arten inom området  
(85,9 %). 
 
Två av arterna som registrerades i området, dammfladdermus 
och nordfladdermus, är klassade som nära hotade (NT) i den 
nationella rödlistan (SLU ArtDatabanken 2020).  
 
Utredningen presenterar förekomsten av fladdermusarter 
inom planområdet: 

• Dammfladdermusen är troligtvis en tillfällig besökare 
inom området  

• Nordfladdermusen kan inte uteslutas ha sitt dagtillhåll i 
någon av bostadsfastigheterna utanför planområdet 

• Vattenfladdermusen antas utnyttja Mellangård som ett 
tillfälligt jaktområde 

• Större brunfladdermusen utnyttjar 
inventeringsområdet endast som ett jaktområde och 
det finns inga indikationer på att arten har någon koloni 
inom inventeringsområdet (planområdet) 

• Gråskimlig fladdermus noterades endast vid ett tillfälle 
inom inventeringsområdet. 

• Trollpipistrellen flyttar mot sydväst och utnyttjar 
framförallt kusterna som ledlinjer. De gjorda 
registreringarna av arten inom Mellangård kan troligen 
hänföras till flyttande individ. 

• Dvärgpipistrellen har troligen haft en yngelkoloni i 
något av bostadshusen utanför planområdet under 
sommaren och området utnyttjas även som 
parningsområde. 

 
Utredningen visar att lövträdsvegetationen utgör de viktigaste 
biotoperna för fladdermusfaunan inom planområdet. Förutom 
att de producerar insekter så skapar de lä för både västliga och 
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östliga vindar och därmed ett mikroklimat som attraherar 
insekter. Det är således viktigt att man bevarar 
trädvegetationen inom området så långt det är möjligt. 
 
Planeras åtgärder som kan störa fladdermöss (exempelvis 
ombyggnad) ska Länsstyrelsen Skåne kontaktas i god tid innan 
åtgärderna utförs. Åtgärder som kan störa fladdermöss kräver 
dispens enligt artskyddsförordningen (SFS 2007:845). 
 

Biotopskydd 
Inom planområdet finns inga biotopskyddsområden utpekade. 
Enligt den naturvärdesinventeringen som utförts finns inga 
biotopskyddade strukturer inom planområdet. 
 

Landskapsbildskydd 
Planområdet ligger inte inom område för landskapsbildskydd. 
 

Naturreservat 
Planområdet ligger inte inom naturreservat. Cirka 300 meter 
väster om planområdet ligger naturreservatet Södra 
Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad. Cirka 270 
meter nordväst om planområdet ligger naturreservatet 
Öresundsparken. 
 
Miljökompensation 
Miljökompensation är en metod som ska användas i 
exploateringsprocessen för att uppnå god hushållning med 
naturresurser enligt beslut av kommunstyrelsen 2014-06-18. 
Miljökompensation utgår från att alla fysiska förändringar 
påverkar miljön och att negativ påverkan ska kompenseras. I 
första hand ska negativ påverkan undvikas och i andra hand 
minimeras. De negativa effekter som kvarstår därefter ska 
kompenseras.  
 
 
Trafik 
Bil- och lastbilstrafik 
Planområdet ansluter till Malmövägen via (från planområdet) 
Mellangårdsvägen och sedan Sundsvägen. Mellangårdsvägen 
delas med det jordbruk med ekonomibyggnader som finns 
strax norr om planområdet. 
 
Sundsvägen fortsätter västerut mot Malmövägen som i sin tur 
ansluter till E6:an. Åt öster fortsätter sundsvägen genom 
campus Alnarp. 
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Malmövägen har en årsdygnstrafik på 4779 fordon, varav  
219 lastbilar vid stickprovsmätning 2008 
(https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket). 
Malmövägen är statlig. Mellangårdsvägen och Sundsvägen är 
enskilda vägar. 
 
Transporter vars huvudsyfte är att nå E6:an för transport 
genom Sverige och övriga Europa kör ut via Malmövägen. 
Eftersom Mellangård ska bli ett komplement till campus Alnarp 
kommer transporter även ske mellan campus Alnarp och 
industri/forskningsverksamheten på Mellangård. 
 
Utfarten som passerar den äldre gården Mellangård och 
därmed de bostäder som finns i denna, är inte lämplig för 
transporter med lastbil. Enligt väglagen krävs det alltid tillstånd 
för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. 
Malmövägen är allmän väg. 
 

Parkering och angöring 
Parkering ska lösas inom respektive fastighet. 
 
Lomma kommuns parkeringsnorm, antagen av 
kommunstyrelsen 2013-11-20 är inte anpassad till den 
situation som råder på platsen (stora lantbruks/industri-
byggnader belägna utanför tätort, samt en relativt låg 
arbetstäthet, varför den generella normen kan frångås. 
Parkeringsnormens bilaga 1 (sida 3) ska dock följas: 
”Parkeringsnormen för arbetsplatser räknas fram genom att 
multiplicera arbetstätheten med andelen som reser med bil. 
Bilplatsbehov = arbetstäthet x bilförarandel” 
 
Idag finns en parkering med tiotalet platser öster om 
huvudbyggnadens östra gavel. Hårdgjorda ytor finns runt 
befintliga byggnader. 

Gång- och cykeltrafik 
Planområdet är inte kopplat till något gång- och cykelvägnät, 
men utmed Malmövägen finns ett regionalt trafikseparerat 
gång- och cykelstråk. 
 
Kollektivtrafik 
Planområdet ligger på cirka 800 meters gångavstånd till 
busshållplats för regionbuss 133 som går till Malmö respektive 
Lomma flera gånger i timmen på vardagar. 
 

https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
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En tågstation i Alnarp ska öppna 2026. Avståndet till 
tågstationen kommer vara cirka 1 – 1,5 kilometer. En högre 
andel som väljer att resa kollektivt är att vänta när stationen i 
Alnarp öppnar. 
 
 
 
Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
Planområdet och de befintliga byggnaderna är anslutna till 
elnät. Nätområdes-id är MMO; namn: Malmö-Burlöv, ägare: 
E.ON Energidistribution AB, Elområde 4. Distributionen från 
E.ON sker fram till campus Alnarp öster om järnvägen där 
sedan privata ledningsägare (Akademiska Hus och Sveriges 
Lantbruksuniversitet) tar över. 
Elanslutning finns till området norrifrån via en 
transformatorstation i norra delen av planområdet (teknisk 
anläggning). Ledningarnas exakta position från denna är inte 
känd. 
 
Vatten och spillvatten 
Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för 
vatten- och spillvatten.  
 
Ledningar för vatten och spillvatten finns utbyggt inom 
planområdet och området är anslutet till allmän  
VA-anläggning. Vattenledning går från campus Alnarp till 
Mellangård och spillvattenledningen går från Mellangård in 
mot Lomma. 
 
För anslutningen till den kommunala VA-anläggningen gäller 
”ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen i samverkande kommuner 
nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift” 
samt ” Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets 
kvalitet vid utsläpp från industrier och  andra verksamheter till 
VA SYDs allmänna avloppsanläggningar”. 

Dagvattenhantering 
Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för 
dagvatten. Dagvatten leds till ett utjämningsmagasin i 
planområdets nordvästra del och därefter till Lommabukten.  

Renhållning 
Avfallshantering ska ske på kvartersmark samt enligt den för 
tidpunkten gällande kommunala renhållningsordningen. 
Renhållningsfordon ska kunna vända på ett säkert sätt i 
anslutning till uppställningsplats för sorteringskärl. 
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Kommunikationer 
Teleledningar finns i anslutning till planområdet. 
 
Hälsa och säkerhet 
Befintliga risker runt planområdet utgörs främst av det 
jordbruk vars ekonomibyggnader och anläggningar finns direkt 
norr om planområdet samt i planområdets norra del.  
 
De kemikalier och biologiska substanser som kan förekomma 
inom jordbruket bedöms inte utgöra en fara för de som 
kommer att vistas inom planområdet. Den förhärskande 
vindriktningen är sydvästlig. Jordbruket omfattar idag inte 
djurhållning. 
 
Vägtrafikbuller; tågtrafikbuller 
Omgivningsbuller utgörs främst av trafikbuller från 
Malmövägen. Området planläggs inte för bostäder eller annan 
bullerkänslig verksamhet. 

Industribuller 
I anslutning till planområdet bedrivs jordbruk. Norr om 
planområdet och i norra delen av planområdet finns 
anläggningar i form av exempelvis ekonomibyggnader, silos 
och upplag för jordbruket. Området planläggs inte för bostäder 
eller annan bullerkänslig verksamhet. Planområdet planläggs 
för industriändamål och en mindre del av planområdet 
planläggs för kontor till industrin. 
 
Utöver arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller vid 
arbetsplats gäller miljöbalkens hänsynsregler. Miljöbalken ska 
tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas från 
skador och olägenheter. Med olägenhet för människors hälsa 
avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 
kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 
tillfällig. 

Markradon 
Baserat på genomförda radonmätningar klassificeras 
planområdet som låg- och normalriskområde. (Normalriskmark 
10-50 kBq/m3 och högriskmark >50 kBq/m3.) 

Markföroreningar 
Kommunen har inte kännedom om några markföroreningar 
inom planområdet. 
 
Påträffas markförorening i samband med markarbete ska 
detta, i enlighet med 10 kap 11 § miljöbalken, omedelbart 
avbrytas och tillsynsmyndigheten underrättas. 
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Transporter av farligt gods 
Planområdet ligger cirka 900 meter från järnvägen. Närmsta 
rekommenderade väg för transport av farligt gods (E6) ligger 
cirka 900 meter ifrån planområdet. 

Industri 
Avstånd till industri utanför planområdet är över en kilometer. 

Översvämning (regn eller högvatten) 
Planområdet är beläget mellan 8-9 meter över havet, varför 
ingen risk för översvämning vid högvatten bedöms föreligga. 
 
Lomma kommun har låtit göra en skyfallskartering för 
kommunen (Skyfallskartering för Lomma kommun, Rapport 
Februari 2020, DHI). Skyfallskarteringen visar att planområdet 
inte blir utsatt för stående dagvatten från omgivningarna. 
Dagvatten från planområdet riskerar inte heller att orsaka 
stående dagvatten inom eller utanför planområdet som kan 
orsaka betydande värdeförlust eller risk för hälsa och liv.  
 

 
 
Maximalt vattendjup vid ett 100-årsregn och en klimatfaktor på 1,4. 
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Maximalt ytvattenflöde och flödesriktning vid ett 100-årsregn och en 
klimatfaktor på 1,4. 

Erosion 
Kuststräckan cirka 300 meter väster om planområdet har en 
varierande erosionskänslighet enligt SGU: från ”strand med 
växelvis erosion/ackumulation, men i huvudsak i balans” till 
”strand med måttlig till betydande erosion”.  
 
Enligt SGI:s kartläggning av förutsättningar för erosion är 
förutsättningen för erosion låg inom planområdet.  
 
Enligt Översiktsplan 2010 för Lomma kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-02-10 finns inga planerade 
erosionsskydd längs denna sträcka. Marken invid kusten tillhör 
samma fastighet (Alnarp 1:1) som planområdet ligger inom. 
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(SGU-rapport 2016:17: Skånes känsliga stränder  – erosionsförhållanden 
och geologi för samhällsplanering, 
WMS-server: http://resource.sgu.se/service/wms/130/stranderosion-kust?) 

http://resource.sgu.se/service/wms/130/stranderosion-kust
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Förutsättningar för erosion SGI  
(karttjänst: https://gis.swedgeo.se/ksi_erosion/ 
WMS-server: http://inspire-
sgi.metria.se/geoserver/sgi/wms?layers=NZ.ExposedElements.Sarbarhetska
rtering,NZ.ExposedElements.Sarbarhetskartering.Forutsattningar,NZ.Expose
dElements.Sarbarhetskartering.Samhallsvarden) 
 

Havsnivåhöjning (långsiktigt) 
Planområdet är beläget mellan 8-9 meter över havet vilket inte 
är inom riskzonen enligt nuvarande prognoser. 
 
Kultur 
Byggnadsminne 
Det finns inget byggnadsminne inom planområdet. Alnarp 
öster om järnvägen utgör byggnadsminne. Planförslaget ligger 
cirka en kilometer väster om byggnadsminnet och 
planförslaget bedöms inte påverka byggnadsminnet. 
 
  

https://gis.swedgeo.se/ksi_erosion/
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Kulturmiljöprogram 
Lomma kommuns kulturmiljöprogram, antaget av 
kommunfullmäktige 2005-11-24, anger att bebyggelsen inom 
den äldre gårdsmiljön nordväst om planområdet är värdefull 
och bevarandevärd. Gården är välbevarad och dess koppling 
till det öppna jordbrukslandskapet är av vikt. Den äldre 
gårdsmiljön ligger utanför planområdet, men kommunen 
bedömer att den skulle kunna påverkas av oaktsam 
exploatering inom planområdet. 
 
Området ligger inom kulturmiljö utpekad i Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram för särskilt värdefulla kulturmiljöer. 
Länsstyrelsen anger i kulturmiljöprogrammet bland annat att 
”gårdarna utmed västkustvägen utgör en rest av det tämligen 
omfattande arrendegårds- och torpbeståndet som löd under 
Alnarp. I den flacka terrängen bildar trädraderna och alléerna 
betydelsefulla inslag.” och att ” Den öppna odlingsbygden med 
fornlämningar, trädrader, alléer och vägsystem är viktig att 
bevara.” 
(https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljopr
ogram/omraden/alnarp.html) 
 
Kommunen bedömer att de i länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram utpekade värdena skulle kunna påverkas 
av oaktsam exploatering inom planområdet. 

Fornlämningar 
Inom planområdet fanns tidigare en boplatslämning 
(L1990:9289; RAÄ-nummer: Lomma 29:1) som togs bort inför 
nybyggnation 1984.  
 
Ett samråd enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen har skett med 
Länsstyrelsen Skåne (Dnr 431-34779-2019). Länsstyrelsens 
bedömning: ” I ansökningen finns inte angivet hur mycket 
mark som ska exploateras inom fastigheten. Det finns inga 
registrerade fornlämningar på tomten men Länsstyrelsen kan 
ställa krav på en arkeologisk utredning om större markområde 
ska tas i anspråk (vanligen 1 ha eller mer). Med tanke på 
belägenheten i en fornlämningstät del av Skåne så ska en 
arkeologisk utredning genomföras om större markområde tas i 
anspråk” 
 
Planområdet är cirka 4,4 hektar stort. De byggnader som finns 
inom planområdet täcker en yta på cirka 1,2 hektar. 
Planförslaget medger en total byggrätt på cirka 1,45 hektar. 
Området för ny exploatering understiger därmed 1 hektar. De 
ytor som är aktuella för ny exploatering är hårdgjorda 
(förmodat med bärlager för tung trafik).  

https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/alnarp.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/alnarp.html


 18(38) 

Kommunens samlade bedömning är att en arkeologisk 
utredning inte behöver genomföras inom ramen för 
detaljplanearbetet.  
 
Påträffas fornlämningar vid markarbetena ska de i enlighet 
med 2 kap 10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. 
 
 
Riksintresse 

Kustzon 
Planområdet ligger inom riksintresse för högexploaterad kust 
enligt 4 kap. 4 § miljöbalken: Kustzonen. Inom riksintresset får 
fritidsbebyggelse endast komma till stånd i form av 
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Vid särskilda skäl kan 
dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd. Planförslaget 
medger inte fritidsbebyggelse. 
 
Inom riksintresset får anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 
samt 4 a § 1-6, 9 och 10, miljöbalken komma till stånd endast 
på platser där det redan finns anläggningar som omfattas av 
bestämmelserna i 17 kap. 1 och 4 a §§, miljöbalken. Syftet med 
planförslaget är inte att medge denna typ av anläggningar. 
 
Inom riksintresset får exploateringsföretag och andra ingrepp i 
miljön endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som 
inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.  
Kommunen bedömer att värden för riksintresset som kan 
påverkas av en exploatering inom planområdet främst finns 
inom strandpartiet och strandängar väster om planområdet, 
men att kopplingen mellan dessa, det flacka 
jordbrukslandskapet och den kulturhistoriskt intressanta 
bebyggelsen utanför planområdet är av vikt för riksintresset. 
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Kulturmiljö 
Planområdet ingår i sin helhet i området Alnarp [M76] (delen i 
Alnarp sn) som utgör riksintresse för kulturmiljövården.  
 
Uttryck för riksintresset:  

 
Välbevarat och arkitekturhistoriskt intressant 
institutionsbyggnadsbestånd i park och 
trädgårdsmiljö med arboretum från 1800-talets 
andra hälft. Den trelängade korsvirkesgården 
Gamlegården från 1600-talets kungsgård. Alnarps 
slott från 1862 av F Meldahl, ekonomibyggnader 
från 1860-talet av C H Granzow, 
Hovbeslagsskolan från 1876 av H Zettervall, 
Gamla mejeriet från 1872, Alnarps 
lantbruksmuseum i fornnordisk stil som flyttats 
till platsen från Baltiska utställningen i Malmö 
1914, det nationalromantiska Elevenborg och det 
funktionalistiska “Nya“ mejeriet från 1930-talet 
och kring universitetet allésystem. I det 
omgivande odlingslandskapet finns 
fornlämningsmiljöer från bronsåldern och utmed 
Öresundskusten betade strandängar med den 
forna strandlinjen tydligt avläsbar, några mindre 
gårds- och torpmiljöer samt en större 
trädplantering med olika trädslag - ett  s.k. 
arboretum. (Miljön berör även Burlövs och 
Staffanstorps kommuner). (Sida 22, Riksintressen 
för kulturmiljövården – Skåne län (M), 
Riksantikvarieämbetet) 
 

samt 
Välbevarat och arkitekturhistoriskt intressant 
institutionsbyggnadsbestånd i park och 
trädgårdsmiljö med arboretum från 1800-talets 
andra hälft. Den trelängade korsvirkesgården 
Gamlegården från 1600-talets kungsgård. Alnarps 
slott från 1862 av F Meldahl, ekonomibyggnader 
från 1860-talet av C H Granzow, 
Hovbeslagsskolan från 1876 av H Zettervall, 
Gamla mejeriet från 1872, Alnarps 
lantbruksmuseum i fornnordisk stil som flyttats 
till platsen från Baltiska utställningen i Malmö 
1914, det nationalromantiska Elevenborg och det 
funktionalistiska “Nya“ mejeriet från 1930-talet 
och kring universitetet allésystem. I det 
omgivande odlingslandskapet finns 
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fornlämningsmiljöer från bronsåldern och utmed 
Öresundskusten betade strandängar med den 
forna strandlinjen tydligt avläsbar, några mindre 
gårds- och torpmiljöer samt en större 
trädplantering med olika trädslag - ett s.k. 
arboretum. (Miljön berör även Lomma kommun). 
(Sida 32, Riksintressen för kulturmiljövården – 
Skåne län (M), Riksantikvarieämbetet) 

 

Natura 2000 (habitat och fågel) 
Planområdet ligger cirka 350 meter ifrån natura 2000-området 
Lommabukten (SE0430148) enligt art- och habitatdirektivet 
(SCI) samt cirka 200 meter ifrån natura 2000-området 
Lommaområdet (SE0430173) enligt fågeldirektivet (SPA). 
 
En utredning kring hur byggnation inom planområdet kan 
påverka natura 2000-området för fågelliv har utförts. 
Utredningen bedömer att risken för en ökad predation från 
rovfågel på den häckande och migrerande fågelfaunan inom 
Natura 2000-området Lommaområdet till följd av planerad hög 
bebyggelse inom planområdet är försumbar i relation till 
övriga mortalitetsfaktorer. (Bedömning av risken för ökad 
predation från rovfågel på fågelfaunan inom Natura 2000-
området Lommaområdet till följd av planerad hög bebyggelse 
på Mellangård, Naturvårdskonsult Gerell, 2020-07-16) 
 
 
Service 
Planområdet ligger cirka 2 kilometer ifrån kommersiell och 
kommunal service i Lomma centrum. Campus Alnarp (Sveriges 
Lantbruksuniversitet) cirka 1,5 kilometer öster om 
planområdet erbjuder viss service. 
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PLANFÖRSLAG 
Struktur och huvuddisposition 
Planområdets struktur och huvuddisposition baseras på den 
mjölkgårdsanläggning som uppfördes på 1980-talet. Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) driver ett projekt för grön 
innovation där företag och obundna forskare/forskargrupper 
ska kunna etablera sig vid SLU för att kunna utveckla 
processmetoder och produkter. Projektet ska bland annat 
främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan det privata 
näringslivet och forskningen. 
 
Befintliga byggnader ska kunna användas av företag 
verksamma inom gröna näringar som är knutna till eller har 
fördel av att vara nära forsknings- och/eller 
försöksverksamhet.  
 
Byggrätten utökas något från det befintliga 
byggnadsbeståndets byggnadsarea för att få en mer flexibel 
detaljplan som tar höjd för förändringar i byggnadsbeståndet, 
men inte någon större expansion. 
 
Detaljplaneförslaget innehåller inte bostadsbebyggelse eller 
samhällsviktig funktion och planbestämmelserna om byggrätt 
och höjd på bebyggelse är anpassade efter landskapets värden. 
Byggrätten har även anpassats med hänsyn till att merparten 
av planområdet ligger inom erosionszonen på 500 meter. 
 
Detaljplanens bestämmelser om totalhöjd har anpassats dels 
för att rovfågel inte ska kunna sätta sig på (höga) objekt och slå 
ned på flyttfågel, och dels med hänvisning till kulturmiljön i 
närheten. Av denna anledning har även en administrativ 
bestämmelse om bygglov för master eller torn för en viss 
fastighets behov som är högre än 14 meter över angivet 
nollplan sats inom planområdet. 
 
 
Befintlig bebyggelse och vegetation 
I planområdets östra och sydöstra del finns landskapslika 
planteringar. Dessa är viktiga biotoper för de fladdermöss som 
finns i området. En bestämmelse betecknad med ”f1”om att 
dessa två träddungar ska finnas kvar har lagts på de två 
berörda områdena. Bestämmelsen innebär att man inte får 
avverka eller skada skogsdungarna på annat sätt. 
Bestämmelsen utgör dock inte hinder för en normal skötsel 
(exempelvis gallring som främjar beståndet). De två områdena 
är 4 973 respektive 682 kvadratmeter stora. 



 22(38) 

 
Utformningsbestämmelsen om att träddungarna ska finnas 
kvar (bestånd) anses tillräcklig och någon bestämmelse om 
förbud mot fällning av individuella träd anses inte nödvändig 
då värdefulla individer inte har identifierats. Det är främst 
träddungarnas värde som biotop och landskapselement som 
behöver skyddas.  
 
Inom planområdet finns blomrik gräsmark, ruderatmark och 
sand/jordblottor (naturvärdesklass 3). Den gräsyta som finns 
inom egenskapsområdet b1 får inte hårdgöras då detta skulle 
leda till att miljön för ovan nämnda växter skulle försvinna från 
denna yta. Övriga ytor inom användningsområdet är till viss del 
redan hårdgjorda och en närmre reglering av utbredning av var 
exempelvis vägar ska förläggas bedöms inte lämplig. 
 
 
Tillkommande användningar 

Industri, forskningsanläggning och laboratorier enbart för 
bearbetning och förädling av odlat material och växtmaterial. 
Industri, forskningsanläggning och laboratorier enbart för 
odling samt uppfödning av små djur, dock inte däggdjur eller 
fågel. Odling och djurhållning. Teknisk anläggning för 
framställning av biogas och vätgas samt teknisk anläggning för 
lagring av energi. 
– J1LE2 
 
Användningen innebär att industri, forskningsanläggning och 
laboratorier för bearbetning och förädling av odlat material 
och växtmaterial samt att industri, forskningsanläggning och 
laboratorier för odling och uppfödning av små djur, dock inte 
däggdjur eller fågel, får etableras inom området. I industri-, 
forskningsanläggning och laboratorieanvändning ingår upplag, 
lager, personalutrymmen, kontor och andra användningar som 
kompletterar huvudanvändningen. 
 
Med odling avses odlingen av växter, men även bakterier, 
svampar, lavar och andra grupper av organismer som odlas 
snarare än föds upp. Med uppfödning av små djur avses 
exempelvis fiskodling och skaldjursodling, men även odling av 
exempelvis leddjur (insekter och spindeldjur) och maskar. 
Uppfödningen sker som industri-/laboratorieverksamhet i 
tankar eller bassänger. Avseende begreppet små i 
bestämmelsen syftar det på användningens 
omgivningspåverkan som ska vara likvärdig den vid uppfödning 
av fisk i slutna/återcirkulerande system. Vid uppfödning av djur 
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får även slakt, styckning och paketering av djur som fötts upp 
inom anläggningen förekomma. 
 
Användningen odling och djurhållning innebär att 
konventionellt jordbruk får bedrivas inom området och att 
funktioner kopplade till jordbruk (exempelvis upplag och 
lager), även de som utanför planområdet, får etableras inom 
planområdet. 
 
Användningen teknisk anläggning för framställning av 
biodrivmedel och vätgas innebär att anläggningar vars syfte är 
att framställa biodrivmedel som exempelvis biogas och vätgas 
och får etableras inom området. Det kan exempelvis vara 
rötgasanläggningar eller anläggning för att omvandla elektrisk 
energi till vätgas. Biodrivmedel är bränsle framställt av råvara 
från skogen eller från åkern men kan också vara biogent avfall. 
Syftet med anläggningarna är att ta fram nya metoder för 
framställning av biodrivmedel. Anläggningarna kommer vara 
relativt små. Syftet är även att kunna producera vätgas när det 
råder ett överskott på el och sedan omvandla denna tillbaka till 
el när det råder elbrist i området. Vätgas och biodrivmedel kan 
användas för exempelvis uppvärmning av byggnader eller drift 
av fordon (dock ingår inte användningen drivmedel och 
därmed riktar sig inte verksamheten till allmänheten). 
 
Användningen teknisk anläggning för lagring av energi innebär 
att anläggningar vars syfte är att lagra energi får etableras 
inom området. Användningen är tänkt för lagring av el, i första 
hand genom lagring av vätgas som produceras inom området, 
men kan även ske genom mer konventionella typer av 
batterier. Syftet med anläggningarna är att ta fram nya 
metoder för lagring av energi och anläggningarna kommer vara 
relativt små. I användningen ingår inte hantering av 
petroleumprodukter eller naturgas.  
 
Inom användningsområdet får även kompletterande tekniska 
anläggningar så som dagvattenanläggningar finnas. 
 
Användningsområdet är 25 756 kvadratmeter stort. Befintliga 
byggnader inom användningsområdet har en sammanlagd 
byggnadsarea om 7044 kvadratmeter. De fyra gödselbrunnar 
som finns inom området har kapell över sig, vilket gör att de 
kan utgöra byggnader enligt Plan- och bygglagens (2010:900) 
definition.  
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Med gödselbrunnar inräknade blir den sammanlagda 
byggnadsarean 9 275 kvadratmeter. Idag är cirka 36 % av 
användningsområdets yta bebyggd. Planförslaget medger  
38 %, vilket är en ökning med cirka 5 % av dagens 
byggnadsarea. Ökningen ger en flexibilitet i hur man vill 
disponera byggnaderna och en möjlighet att göra mindre 
kompletteringar till den befintliga bebyggelsen. 
 
Egenskapsbestämmelserna anger en högsta nockhöjd på 21 
meter över havet. Marken är cirka 8,3 meter över havet vid 
området och den högsta nockhöjden mätt från omgivande 
mark blir därför cirka 12,7 meter. Högsta totalhöjden är två 
meter högre, alltså cirka 14,7 meter från omgivande mark. 
 
Planområdet ligger i närheten av byggnader som är särskilt 
värdefulla från kulturhistorisk och miljömässig synpunkt. 
Därmed bedömer kommunen att planområdet ligger inom ett 
bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt enligt 8 
kap. 13 §, plan- och bygglagen (2010:900). Inom ett sådant 
område gäller inte undantag från kravet på bygglov för 
solcellspaneler och solfångare enligt 9 kap 3c §, plan- och 
bygglagen (2010:900). Kommunen bedömer att solcellspaneler 
och solfångare som följer byggnadens form inte påverkar de 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga 
värdena i anslutning till planområdet. Inom 
användningsområdet J1LE2 krävs därför inte bygglov för att på 
byggnad som finns redovisad i grundkartan montera 
solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form 
även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. 
Bestämmelsen gäller under detaljplanens genomförandetid. 

Lager för industri, kontor och lager för jordbruk – J2KL1 

Området planläggs för lager till industrin och/eller kontor för 
industrin. Denna del av planområdet bedöms inte lämplig att 
planlägga för industri då det finns befintlig bostadsbebyggelse 
cirka 25 meter väster om byggrätten. Exploateringsgraden 
inom området begränsas av användningsområdets utbredning 
som följer befintlig byggnads form. 
 
Egenskapsbestämmelserna anger en högsta nockhöjd på 21 
meter över havet. Marken är cirka 8,5 meter över havet vid 
området och den högsta tillåtna nockhöjden mätt från 
omgivande mark blir därför cirka 12,5 meter. Högsta tillåtna 
totalhöjd är två meter högre, alltså cirka 14,5 meter från 
omgivande mark. 
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Upplag för industri samt växtodling och upplag för odling och 
djurhållning–  J3L2 
 
Området planläggs för upplag till industrin samt för växtodling 
och upplag för jordbruk. Av regeringens proposition Prop. 
1985/86:1, s 685 framgår att förråd, varor och dylikt i 
anslutning till industri inte betraktas som upplag och att upplag 
enbart föreligger när uppläggningen i någon mån är 
självständig i förhållande till annan verksamhet (alltså inte för 
exempelvis industrin). Enligt ovanstående skulle upplag för 
industrins syften ingå i användningen industri. Preciseringen 
upplag för industri utgör därför en ytterligare begränsning av 
markens användning jämfört med huvudanvändningen 
industri. 
 
Upplag finns definierat i Terminologicentrums publikation 
Plan- och byggtermer 1994, TNC 95. Användningen upplag och 
lager innebär förvaringsplats av exempelvis material, varor 
eller andra föremål vid ett kortvarigt uppehåll mellan två 
moment under produktion eller för färdiga produkter i 
avvaktan på borttransport. I användningen ingår därmed inte 
deponi. Upplag utgörs av förvaring utan skydd av byggnad. 
 
Förutom upplag för industrin får området användas för 
växtodling samt upplag för växtodling och jordbruk. Exempelvis 
växthus (byggnader) för provodlingar möjliggörs därmed, men 
även upplag för jordbruk. 
 
Inom användningsområdet får även kompletterande tekniska 
anläggningar så som dagvattenanläggningar finnas. 
 
Den del av området som får förses med byggnader är idag 
hårdgjord då den har varit en gödselvårdsanläggning. 
Exploateringsgraden begränsas av omgivande prickmark, ytan 
som får bebyggas är cirka 2047 kvadratmeter stor. 
 
Egenskapsbestämmelserna anger en högsta nockhöjd på 12 
meter över havet. Marken är cirka 8 meter över havet vid 
området och den högsta nockhöjden mätt från omgivande 
mark blir därför cirka 4 meter. Högsta totalhöjden är två meter 
högre, alltså cirka 6 meter från omgivande mark.  
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Lager för industri, upplag för industri samt odling och 
djurhållning –  J2J3L 
 
Området används idag av jordbruket norr om planområdet för 
upplag och lager. Syftet är att användningarna ska tillåta att 
området används på samma sätt i framtiden, men även att 
industrin ska kunna nyttja området för upplag och lager. 
Högsta totalhöjd är satt till 20 meter över havet och marknivån 
ligger på cirka 8 meter över havet, vilket ger en högsta 
totalhöjd på cirka 12 meter från omgivande mark.  
 
Inom användningsområdet får även kompletterande tekniska 
anläggningar så som dagvattenanläggningar finnas. 
 
Idag är cirka 20 % av användningsområdet exploaterat. 
Planförslaget medger 22 %, vilket är en ökning med  
10 %.  
 
Inom användningsområdet finns vatten- och spillvatten- samt 
elledningar, varför markreservat för allmännyttiga ledningar 
lagts ut. 
 

Fastighetsstorlek d1 

För att undvika att området styckas av i mindre fastigheter 
sätts bestämmelsen d1 – minsta fastighetsstorlek är 38 000 
kvadratmeter. Då användningsområdena J1LE2, J2K L1 och J3L2 
tillsammans utgör 25 756 m² + 1524 m² + 11 174 m² = 38 454 
m² innebär det att fastigheter inom dessa 
användningsområden i praktiken inte kan styckas av annat än 
som en helhet. 
 
Området J2 J3L har ingen bestämmelse om fastighetsstorlek då 
området delas mellan industrin inom planområdet och 
lantbruket norr om planområdet. Med tanke på detta och 
olämpligheten i att bestämma exakta fastighetsgränser i detta 
planförslag bedöms inte fastighetsindelningsbestämmelse med 
innebörden att hela planområdet ska utgöra en fastighet 
kunna användas. 
 
Skydd 
Bullerskyddsåtgärder 
Inga bullerskyddsåtgärder anses nödvändiga. Närmsta bostad 
ligger cirka 75 meter ifrån kvartersmark som medger industri 
annat än lager eller upplag.  
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Kulturmiljö 
Den äldre bebyggelsen vid Mellangård ligger utanför 
planområdet, men nockhöjder och totalhöjder inom 
planområdet har anpassats så att bebyggelsen inte ska 
dominera den intilliggande äldre bebyggelsen. 
Bestämmelserna om nockhöjd och totalhöjd har även införts 
med hänsyn till det omkringliggande flacka kulturlandskapet.  
 
Miljökompensation 
Den grönyta som försvinner ska i exploateringsskedet 
kompenseras genom att förlorade livsmiljöer ersätts i eller i 
närheten av planområdet. Såväl areal som funktion och 
kvalitet av förlorad grönstruktur ska kompenseras.  
 
En inventering av värden inom planområdet har tagits fram 
(NVI vid Alnarp 1:1, Lomma Kommun, Naturvärdesinventering 
enligt SIS-standard) och denna visar att det inte finns höga 
naturvärden inom planområdet. Planförslaget möjliggör 
exploatering på i huvudsak bebyggd eller hårdgjord mark och 
den för fladdermöss viktigaste biotopen har skyddats med 
bestämmelse om att denna ska finnas kvar. Inventeringen av 
naturvärden visar också att det område som har störst 
naturvärden är beroende av att det används som ruderatmark 
och kommunen bedömer att detaljplanen anger 
förutsättningar för att denna användning ska kunna fortgå. Då 
inga höga naturvärden riskerar att gå förlorade vid ett 
plangenomförande, andelen hårdgjord mark inte förändras på 
ett betydande sätt och det finns goda förutsättningar för att 
behålla samtliga grönytor vid ett plangenomförande krävs 
ingen miljökompensation i exploateringsskedet. 
 
 
Trafik 
Biltrafik och godstransporter 
Godstransporter förutsätts ta Mellangårdsvägen till 
Sundsvägen och sedan Malmövägen för att komma ut på 
E6:an. Vägarna bedöms ha tillräcklig kapacitet som de är 
utförda idag. Inom planområdet tillkommer inga nya vägar.  

Parkering och angöring 
Möjlighet att ordna parkering och angöring finns på redan 
hårdgjorda ytor vid byggnaderna, denna kan anpassas till det 
parkeringsbehov som verksamheten genererar. 
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Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
Planförslaget förutsätter inte utbyggnad av allmännyttiga 
ledningar. 
 
Ett område med punktprickad mark som inte får bebyggas har 
lagts från den transformatorstation som finns till den södra 
delen av planområdet, vilket bedöms vara den lämpligaste 
dragningen.  
 
Takytorna kan användas för solpaneler och solfångare. 
Anläggning för framställning av biogas och anläggning för 
energilagring möjliggörs inom planområdet. 
 

Vatten och spillvatten 
Vid en eventuell avstyckning av de södra delarna inom 
planområdet (med bestämmelsen d1) är det viktigt att servitut 
säkerställs för ledningar i samband med lantmäteriförrättning. 
Ett område med punktprickad mark som inte får bebyggas har 
lagts där ledningarna förutsätts vara utifrån det underlag 
kommunen har tagit del av. 

Dagvattenhantering 
Exploateringen sker inom i huvudsak bebyggda eller 
hårdgjorda ytor, en enskild dagvattenanläggningen är utbyggd 
och planområdet ligger utanför verksamhetsområde för 
dagvatten. Planförslaget förutsätter inte utbyggnad av det 
allmänna dagvattennätet. Planförslaget möjliggör hantering av 
dagvatten inom kvartersmark, men förutsätter att befintlig 
enskild dagvattenanläggning med utlopp i Lommabukten 
fortsatt kan användas. 
 
Inom samtliga användningar anses dagvattenhantering med 
exempelvis dammar ingå. Dagvattenhantering från 
intilliggande användningsområden och fastigheter (även 
utanför planområdet) anses också ingå i samtliga 
användningar. 

Renhållning 
Avfallshantering ska ske på kvartersmark samt enligt den för 
tidpunkten gällande kommunala renhållningsordningen. 
Renhållningsfordon ska kunna vända på ett säkert sätt i 
anslutning till uppställningsplats för sorteringskärl. Utrymme 
att ordna för sådan vändning finns inom planområdet. 
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KONSEKVENSER 
Mark 
Cirka 4,4 hektar mark planläggs för industri. Området har 
tidigare använts för ekonomibyggnader för jordbruket. Den 
industri som etableras kommer att ta fram nya processer för 
bearbetning av bland annat jordbruksprodukter och ämnar 
bland annat att ta fram nya metoder av vikt för 
livsmedelsförsörjningen. 
 
Byggrätten i planförslaget motsvarar totalt cirka 14 500 
kvadratmeter, alltså cirka 33 procent av planområdets markyta 
på cirka 43 900 kvadratmeter. Detta motsvarar en ökning av 
byggnadsarean med cirka 2800 kvadratmeter, eller 23 procent 
från dagens situation. Av dessa utgörs dock cirka 2000 
kvadratmeter av en före detta gödselvårdsanläggning där 
marken är hårdgjord. Räknas gödselplattan bort är istället den 
totala ökningen cirka 700 kvadratmeter, eller en ökning med 5 
procent från dagens situation. 
 
Vatten 
Kvaliteten på dagvattenrecipient och grundvatten bedöms inte 
påverkas på ett betydande sätt vid ett plangenomförande då 
planförslaget möjliggör exploatering på i huvudsak bebyggd 
eller hårdgjord mark. Trafiken till området kommer visserligen 
att öka något och lastning/lossning med lastbil kommer att 
ske, men påverkan på dagvattenrecipienten bedöms vara liten.  
 
Utsläpp av förorenat vatten till dagvattenanläggning kan 
innebära skada på recipienten Lommabukten. Detaljplanen 
möjliggör anläggandet av de tekniska anläggningar som kan 
behövas innan anslutning till spillvatten- och 
dagvattenanläggning. Avrinningsvägar kan behöva kartläggas 
innan anläggningar planeras så att eventuella föroreningar kan 
omhändertas innan de når spillvattenledning, omgivande 
mark, vattendrag och dagvattenrecipient. 
 
Någon förvaring, service eller tvätt av fordon förväntas inte ske 
på området. För fordonstvätt gäller följande: enligt 2 kap 
miljöbalken ska den som använder en kemisk produkt vidta de 
åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och 
miljön. Det innebär att den som använder avfettningsmedel 
och/eller bilschampo vid fordonsrengöring ansvarar för att 
miljön inte tar skada. Fordonstvätt på ej anpassade ytor, där 
det förorenade tvättvattnet går orenat ut i 
dagvattenanläggning och slutligen till havet betraktas därför 
som olämplig hantering av kemiska produkter. 
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Luft 
Trafiktillskottet som planförslaget innebär bedöms inte leda till 
överskridande av riktvärdena för miljökvalitetsnormerna för 
luft vid befintlig bebyggelse.  
 
Industrin förväntas inte ge några emissioner som påverkar 
mängden luftföroreningar. 
 
Natur 
De landskapslika planteringarna i planområdets östra och 
sydöstra del skyddas genom en bestämmelse om att 
träddungarna ska finnas kvar. Konsekvensen blir att den 
ekologiska funktionen dessa har finns kvar. 
 
Den blomrika gräsmarken, ruderatmarken och 
sand/jordblottorna förväntas inte påverkas i någon större 
utsträckning. Om området inte används finns en risk att dessa 
värden kan försvinna genom igenväxning. Genom 
bestämmelsen b1 säkerställs att dessa naturvärden inte 
försvinner genom hårdgörning inom egenskapsområdet.  
 
Miljökompensation 
Det finns inga höga naturvärden inom planområdet enligt den 
naturvärdesinventering som gjorts. Det finns goda 
förutsättningar för att behålla naturvärden inom planområdet 
vid ett plangenomförande och de behöver därför inte 
kompenseras. 
 
 
Trafik 
Bil- och lastbilstrafik 
Den trafik som planförslaget medför förväntas bli relativt liten i 
förhållande till den årsdygnstrafik och andel tung trafik som 
Malmövägen har.  
 
När Mellangård tidigare nyttjades som stall arbetade det 10-15 
personer på området. Det beräknas landa på samma antal i 
personal som kommer arbeta på området framöver. De 
företag som är verksamma idag har en personalstyrka på 12-15 
personer och genererar ca 22 personbilsrörelser per dag och 
ca 4-5 rörelser av tyngre fordon för leveranser.  
 
Syftet är inte en storskalig produktion utan en småskalig 
verksamhet inom grön näring där koncept och produkter 
verifieras. Då projekten är ambulerande beräknas 
personalstyrkan hålla sig på samma nivå som idag, och därför 
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inte generera någon större trafikökning. Följaktligen bedöms 
belastningen inte bli inte så stor att det kommer krävas någon 
ombyggnation av vägnätet.  
 
Planförslaget bedöms medföra högst 200 personbilsrörelser 
och 20 tillkommande rörelser med tyngre fordon per dygn. 
 

Gång- och cykeltrafik 
Planförslaget förväntas innebära viss ökning av gång- och 
cykeltrafik till och från campus Alnarp. När tågstationen invigs 
2026 förväntas gång- och cykeltrafik öka ytterligare. 

Kollektivtrafik 
Planförslaget förväntas ge några enstaka fler resenärer på 
busslinje 133 och när tågstationen i Alnarp invigs några fler 
tågresenärer. 

Parkering och angöring 
Planförslaget förväntas generera en ökning av parkeringsbehov 
och denna ska lösas inom fastigheten. 
 
 
Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
Planförslaget förväntas inte ge behov av nya anläggningar. 

Vatten och spillvatten 
Planförslaget förväntas inte ge behov av nya allmännyttiga 
anläggningar. Eventuellt processvatten hanteras som 
spillvatten och ska följa huvudmannens bestämmelser.  

Dagvattenhantering 
Planförslaget förväntas inte ge behov av nya anläggningar. 
Planförslaget möjliggör utbyggandet av dagvattenanläggningar 
inom planområdet. 
 
Hälsa och säkerhet 
Tillkommande buller genom planen 
Trafiktillskottet som planförslaget innebär bedöms inte leda till 
överskridande av riktvärdena för trafikbuller vid befintlig 
bebyggelse. 

Tillkommande skuggning genom planen 
Skuggning som planförslaget medför bedöms inte innebära en 
påtaglig olägenhet för befintlig bebyggelse. 
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Tillkommande risker genom planens genomförande 
Den förändring som planförslaget innebär bedöms inte 
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.  
 
Den biogasanläggning som förväntas i dagsläget är 
rötkammare där gasen framställs genom anaeroba processer.  
Syftet med planen är att anläggningarna ska vara av 
experimentell natur och därmed förhållandevis små. 
Byggrätten för framställning av biogas har förlagts på ett 
betydande avstånd från bostadsbebyggelse. 
 
Energilagringsanläggningar som förväntas i dagsläget är 
anläggningar där vätgas framställs ur vatten och vätgasen 
omvandlas sedan tillbaka till vatten och elektricitet. Syftet med 
planen är att anläggningarna ska vara av experimentell natur 
och därmed förhållandevis små. Byggrätten för framställning 
energilagringsanläggning har förlagts på ett betydande avstånd 
från bostadsbebyggelse. 
 
Inom planområdet förväntas vistas personer i vaket tillstånd 
med god kännedom om lokalerna och god orienteringsförmåga 
inom området. Personerna förväntas till största del ha förmåga 
att utrymma sig själva.  
 
 
Riksintressen 

Kustzon 
Området ingår i riksintresset för kustzonen, dock utgör 
bestämmelserna inte hinder för utvecklingen av tätorter eller 
av det lokala näringslivet. 
 
Planförslaget har anpassats efter områdets natur- och 
kulturvärden, både inom och i angränsning till planområdet, 
avseende tillkommande byggrätt, begränsning av bebyggelsens 
höjder och bevarande av vegetation. Exploateringen som 
planförslaget medger bedöms inte skada riksintresset. 

Kulturmiljö 
Exploatering enligt planförslaget förväntas inte skada 
kulturmiljön då planen anpassats vad gäller byggrätt och 
tillåtna nock- och totalhöjder så att byggnader och landskap ej 
domineras. Exploateringen som planförslaget medger bedöms 
inte skada riksintresset. 

Natura 2000 (habitat och fågel) 
En utredning kring hur byggnation inom planområdet kan 
påverka natura 2000-området för fågelliv har utförts. 
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Utredningen bedömer att risken för en ökad predation från 
rovfågel på den häckande och migrerande fågelfaunan inom 
Natura 2000-området Lommaområdet till följd av planerad  
bebyggelse inom planområdet är försumbar i relation till 
övriga mortalitetsfaktorer. (Bedömning av risken för ökad 
predation från rovfågel på fågelfaunan inom Natura 2000-
området Lommaområdet till följd av planerad hög bebyggelse 
på Mellangård, Naturvårdskonsult Gerell, 2020-07-16). 
 
Dagvatten från planområdet släpps via befintlig 
dagvattenanläggning ut i Lommabukten som ligger inom 
riksintresset. Kvaliteten på Lommabukten bedöms inte 
påverkas på ett betydande sätt vid ett plangenomförande då 
planförslaget möjliggör exploatering på i huvudsak bebyggd 
eller hårdgjord mark. Trafiken till området kommer visserligen 
att öka något och lastning/lossning med lastbil kommer att 
ske, men påverkan på Lommabukten bedöms vara liten. 
Detaljplanen möjliggör anläggandet av de tekniska 
anläggningar som kan behövas innan anslutning till spillvatten- 
och dagvattenanläggning. Avrinningsvägar kan också behöva 
kartläggas innan anläggningar planeras så att eventuella 
föroreningar kan omhändertas innan de når spillvattenledning, 
omgivande mark, vattendrag och dagvattenrecipient. 
 
 
Sociala konsekvenser 
Detaljplanen förväntas inte på ett betydande sätt påverka 
behovet av eller möjligheten till kommersiell och kommunal 
service, trygghet, jämställdhet, barnperspektivet eller 
rekreativa värden och funktioner. 
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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
Miljöbedömning enligt miljöbalken 
Vid framtagandet av en ny detaljplan, eller vid ändring av en 
befintlig, ska kommunen ta ställning till om genomförandet av 
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Undersökningen är den process som ska komma fram till om 
ett förslag till en detaljplans genomförande kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan eller inte. 
 
Undersökningen är lagstiftad i 6 kap. miljöbalken och består av 
två moment. Kommunen ska identifiera de omständigheter 
som talar för och emot en betydande miljöpåverkan. 
Kommunen ska också genomföra ett samråd om frågan med 
länsstyrelsen och andra kommuner som kan antas bli berörda 
utifrån sitt särskilda miljöansvar.  
 
Om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan ska, enligt 4 kap 34 § PBL (2010:900), 
bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningen i den 
strategiska miljöbedömningen, enligt 6 kap 11-19 § MB, 
tillämpas.  
 
I arbetet med undersökningen om genomförandet av 
detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan har 
tjänstemän från miljöenheten, detaljplaneenheten samt 
miljöstrategiska enheten deltagit. 
 
Bedömning/beslut om betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att genomförandet av planen inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning är därför inte nödvändig. 
 
Länsstyrelsen har uttryckt att de delar kommunens bedömning 
att planens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Organisatoriska och ekonomiska frågor 
Ansvarsfördelning 
Fastighetsägaren är exploatör för den tillkommande 
bebyggelsen. 
 
Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den 
vinner laga kraft.  

Ändrad lovplikt 
Inom planområdet krävs bygglov även för en mast eller ett 
torn för en viss fastighets behov om mastens totala höjd 
överstiger 14 meter över angivet nollplan. 
 
Inom användningsområdet J1LE2 krävs inte bygglov för att på 
byggnad som finns redovisad i grundkartan montera 
solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form 
även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. 
Bestämmelsen gäller under detaljplanens genomförandetid. 
 
Tekniska åtgärder 
Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Planförslaget innebär inte att allmänna anläggningar 
nyanläggs/byggs om.  
 
Parter behöver ingå och/eller ändra avtal med VA-SYD om villkor 
för anslutning ändras. För anslutningen till den kommunala VA-
anläggningen gäller ”ABVA Allmänna bestämmelser för 
brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i 
samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt 
förteckning i denna skrift” samt ” Tilläggsbestämmelser till 
ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från 
industrier och  andra verksamheter till VA SYD:s allmänna 
avloppsanläggningar”. 
 
Uppställningsplats och transportväg för renhållningsfordon ska 
följa Sysavs handbok för avfallshantering. 
 

Gemensamma tekniska anläggningar 
Planförslaget medför inte ett behov av att bygga ut 
gemensamma tekniska anläggningar, men andelstal och regler 
för hur fastigheterna ska samverka för att förvalta och fördela 
kostnaderna för de anläggningar som finns behöver 
bestämmas om avstyckning ska ske (se även 
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Gemensamhetsanläggningar under Fastighetsrättsliga 
åtgärder). 
 
Ledningar 
Ledningars exakta position behöver fastslås innan markarbeten 
kan vidtas. Vid en eventuell avstyckning av den södra delen av 
planområdet (användningarna med bestämmelsen d1) är det 
viktigt att servitut säkerställs för ledningar i samband med 
lantmäteriförrättning. 
 
Beroende på planerad verksamhet och trafik kan brunnar, 
magasin och dammar inom området behöva vara 
avstängningsbara innan anslutning till spillvatten- eller 
dagvattenanläggning. Avrinningsvägar kan också behöva 
kartläggas innan anläggningar planeras så att eventuella 
föroreningar kan omhändertas innan de når spillvattenledning, 
omgivande mark, vattendrag och dagvattenrecipient. 
Ovanstående ska redovisas inom ramen för den 
tillståndsprocess som föregår anmälan eller tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet. Ytterligare krav kommer att ställas 
inom dessa tillståndsprocesser. 
 
Flöde och föroreningsgrad på spillvatten behöver utredas vid 
planering av verksamhet och kontakt ska tas med VA SYD i ett 
tidigt skede. 
 
Fladdermöss 
Påträffas fladdermöss och åtgärder planeras som kan störa 
dem (exempelvis ombyggnad) ska Länsstyrelsen Skåne 
kontaktas i god tid innan åtgärderna utförs. Åtgärder som kan 
störa fladdermöss kräver alltid dispens enligt 
artskyddsförordningen. Dispenser kan vara villkorade med 
åtgärder (exempelvis att sätta ut holkar för fladdermössen). 
 
Fågel 
Inom planområdet har två, enligt 4 §, artskyddsförordningen, 
skyddade arter upptäckts. Dessa är Stare (Sturnus vulgaris) och 
Kråka (Corvus corone). 
 
Förutom att dessa arter är fridlysta så är det också förbjudet 
att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller 
viloplatser, samt att avsiktligt störa, särskilt under djurens 
parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. 
 
Fornlämningar 
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Påträffas fornlämningar vid markarbetena ska de i enlighet 
med 2 kap 10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. 
 
Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning 
Områdena med bestämmelsen d1 kan alla gemensamt styckas 
av från Alnarp 1:1. Servitut för nyttjande av Mellangårdsvägen 
och Sundsvägen kan behöva tillskapas vid fastighetsbildning. 

Gemensamhetsanläggningar 
Om den södra delen av planområdet (användningsområden 
med bestämmelsen d1) styckas av från moderfastigheten 
Alnarp 1:1 eller om den norra delen av planområdet med 
användningen J2J3L skulle styckas av så behöver en 
gemensamhetsanläggning inrättas för befintliga vatten- och 
avloppsledningar utanför planområdet.  
 
Vid nämnda avstyckning kan en ny huvudkabel för 
strömförsörjning av den nya fastigheten behöva anläggas. En 
gemensamhetsanläggning kan behöva inrättas för den 
transformatorstation som ligger inom planområdet 
(användningen E1). 
 
En gemensamhetsanläggning behöver inrättas för 
dagvattenanläggningen med utjämningsdamm i planområdets 
nordöstra del och dagvattenledningar inom och utanför 
planområdet vid eventuella avstyckningar. 
 
En gemensamhetsanläggning behöver inrättas för 
Mellangårdsvägen vid någon av nämnda eventuell avstyckning. 
Servitut för rätt att nyttja Sundsvägen behöver inrättas vid 
eventuell avstyckning. 
 
Andelstal och regler för hur fastigheterna ska samverka för att 
bygga, förvalta och fördela kostnaderna för anläggningar 
beslutas om i lantmäteriförrättningen för bildandet av 
anläggningarna. 
 

Ledningsrätt m m 
Rätt att framdra ledningar inom planområdet ska regleras med 
ledningsrätt eller servitut. Upplåtelse av ledningsrätt och 
servitut måste ske på initiativ av ledningshavaren. 
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Fastighetsägare har rätt till ersättning för ledningsrätt, om 
överenskommelse inte kan träffas gäller expropriationslagens 
regler. 

Ansökan om fastighetsbildning m.m. 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos 
Lantmäterimyndigheten ansöka om erforderlig 
fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggning. 
 
 
 
 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
 
 
 
 
 
Magnus Runesson  Grace Wetterlund 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad Planarkitekt  
t.f planeringschef        
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

    
 2021-10-26 
KS/KF 2018:70  

 
 
 
 
Detaljplan för del av fastighet Alnarp 1:1 i Lomma, 
Lomma kommun (Mellangård) 
 
Rubricerad detaljplan har i enlighet med 5 kap 11§ (PBL 2010:900) varit föremål för 
granskning under perioden 10 september - 4 oktober 2021. Underrättelse om detta har 
skickats till Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt myndigheter, organisationer och sakägare. 
Planförslaget har kungjorts i dagstidning och på kommunens anslagstavla. Andra 
intresserade har kunnat ta del av förslaget i kommunhusets reception, på biblioteket samt 
på kommunens hemsida.  

 
YTTRANDEN UTAN ERINRAN 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 

 

Länsstyrelsen 
Yttrande över samråd om Detaljplan för del av Alnarp 1:1, Lomma kommun 
(Mellangård) Dnr 402-36131-2021 
 
Redogörelse för ärendet 
Syftet med detaljplanen är att säkerställa ett område för innovation och forskning inom 
lantbruk, livsmedel, klimat, ekologi och miljö. Kommunen gör bedömningen att planförslaget 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 
miljöbalken (MB). Området är ej utpekat i översiktsplan och kommunen gör ingen 
bedömning om planförslaget kan anses vara förenlig med gällande översiktlig planering. 
Planprocessen genomförs med ett utökat förfarande. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några 
synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 
 
Beslutande  
Detta yttrande har beslutats av enhetschef Hanne Romanus. Planhandläggare Daniel 
Axelsson har varit föredragande. Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen 
namnunderskrift. 
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Kommentar: Ingen kommentar 
 

Lantmäteriet  
Detaljplan för del av Alnarp 1:1  
YTTRANDE I ÄRENDE LM2021/032669  
 
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2021.07-02) har 
Lantmäteriet inte funnit något att kommentera eller anmärka på. 
   
Kommentar: Ingen kommentar 
 
 
EON 
Yttrande över granskning av detaljplan för del av Alnarp 1:1, Lomma kommun 
(Mellangård)  
Arkivnummer 202101051 
 
E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar enligt bifogade filer. Då 
detaljplanen inte ligger inom E.ON Energidistribution koncessionsområde för elnätet så har 
vi inget att erinra i över planen.  
 
Kommentar: Ingen kommentar 
 
VA SYD 
Granskningsyttrande för detaljplan Alnarp 1:1 i Lomma kommun (Mellangård) 
Dnr 21/00607 
 
VA SYD har tagit del av granskningshandlingen och har inget att erinra. 
 
Kommentar: Ingen kommentar 
 
Sysav 
Granskning detaljplan Alnarp 1:1, Lomma kommun 
 
Sysav har inga ytterligare synpunkter. 
 
Kommentar: Ingen kommentar 
 
Svenska Kraftnät 
Detaljplan för Alnarp 1:1 (Mellangård), Lomma kommun 
Dnr: Svk 2021/1538 
 
Svenska Kraftnät har i yttrande daterat 2021-05-20 framhållit synpunkter (inga 
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synpunkter). Svenska Kraftnät har inga ytterligare synpunkter. 
Kommentar: Ingen kommentar 
 
Försvarsmakten 
Yttrande avseende remiss om granskning av detaljplan för del av Alnarp 1:1, 
Lomma kommun, Skåne län 
Dnr: FM2021-19122:2 
 
Försvarsmakten har inga synpunkter i rubricerat ärende. 
 
Kommentar: Ingen kommentar 
 
YTTRANDEN MED ERINRAN SAMT KOMMENTARER 
Nedan sammanfattas och kommenteras de inkomna yttrandena. Samtliga skrivelser finns i 
sin helhet tillgängliga på kommunledningskontorets kansli.  
 
Trafikverket  
 
Trafikverket har yttrat sig under samrådet och efterfrågade bedömning av trafikmängd i 
planförslaget. Planhandlingarna har kompletterats med en bedömning om högst 200 
personbilsrörelser och 20 rörelser med tung trafik i granskningsförslaget. Personrörelserna 
bedöms minska i och med öppnande av tågstationen i Alnarp. Kommunen menar att den 
ökade trafiken inte kommer medföra behov av ombyggnation av korsningen 
Malmövägen/Sundsvägen. Då kommunen inte genomfört någon känslighetsanalys kan 
Trafikverket inte bekräfta bedömningen. Trafikverket vill därför igen påtala att det är 
kommunen/exploatören som ansvarar för att eventuella åtgärder på det statliga nätverket 
till följd av planförslaget. 
  
Kommentar: Er synpunkt är noterad, analysen av planförslagets konsekvens gällande 
trafikgenerering uppdateras.  

 
SAMMANFATTNING 
Efter granskningen genomförs ändringar i planhandlingarna med anledning av inkomna 
synpunkter och vidare bearbetning, dessa utgörs i huvudsak av: 

Plankarta  
Inga ändringar görs. 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Planbeskrivningen kommer uppdateras med scenarion för trafikgenerering. Ändringarna 
görs i avsnittet för konsekvenser av planförslaget. 
 
 
 
 



 

ARBETSMATERIAL 

4 

4(4) 

PLANERINGSAVDELNINGEN 
 
Magnus Runesson  Grace wetterlund 
Förvaltningschef samhällsbyggnad Planarkitekt 
t.f Planeringschef   
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 163 KS KF/2021:93 

Upphävande av del av tomtindelningsplan för kvarteret nr X(tio) Klyfvaren inom 
lägenheten Fiskarelyckan nr 1 i Lomma municipalsamhälle beträffande Lomma 
35:51, Lomma 35:2 och en del av Lomma 34:1 i Lomma, Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
En förfrågan om planläggning inkom från ägare Lomma 35:51 om att upphäva den del av en 
tomtindelningsplan som täcker fastigheten Lomma 35:51. Kommunstyrelsen uppdrog 2021-05-19, § 
68, till planeringsavdelningen att upprätta ett förslag för upphävande av tomtindelningsplanen. 

Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2021-10-14 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 224. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 224 
- Skrivelse 2021-10-14 från planeringsavdelningen 
- Plankarta, 2021-10-14 
- Planbeskrivning, 2021-10-14 
- Samrådsredogörelse, 2021-10-14 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen antar upphävande av del av tomtindelningsplan för kvarteret nr X(tio) 

Klyfvaren inom lägenheten Fiskarelyckan nr 1 i Lomma municipalsamhälle beträffande 
Lomma 35:51, Lomma 35:2 och en del av Lomma 34:1 i Lomma, upprättat 2021-07-14. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Planeringsavdelningen 

  



 
 

 
 
Upphävande av del av tomtindelningsplan för kvarteret nr X(tio) 
Klyfvaren inom lägenheten Fiskarelyckan nr 1 i Lomma 
municipalsamhälle beträffande Lomma 35:51, Lomma 35:2 och en 
del av Lomma 34:1 i Lomma, Lomma kommun 

- Beslut om antagande  
 
Ärendebeskrivning 
 

• Detaljplaneuppdrag 2021-05-19 (KS § 68) 
 

En förfrågan om planläggning inkom från ägare Lomma 35:51 om att upphäva den del av 
en tomtindelningsplan som täcker fastigheten Lomma 35:51. 2021-05-19 § 68 fattar 
kommunstyrelsen beslutet att planeringsavdelningen ska upprätta ett förslag för 
upphävande av tomtindelningsplanen Karta öfver kvarteret nr X Klyfvaren inom 
lägenheten Fiskarelyckan nr 1.  
 
Syftet är att upphäva den del av tomtindelningsplanen som gäller för fastigheten Lomma 
35:51, Lomma 35:52 och en del av Lomma 34:1 för att möjliggöra en fastighetsreglering i 
enlighet med den senare antagna stadsplanen ”Förslag till ändring av Stadsplanen för del av KV 
RODRET m.m inom Lomma Köping, Malmöhus län”, laga kraft 1957-10-01. 
Tomtindelninsplanen behöver upphävas för att kunna överföra den del av fastigheten från 
Lomma 34:1 till fastigheten Lomma 35:51, då fastighetsreglering inte får strida mot 
tomtindelningen. Fastigheten Lomma 35:52 tas med i detta ärende då man tidigare missat 
hanteringen av denna tomtindelning. Berörd tomtindelning vann laga kraft 1919. 
 
Upphävande av tomtindelning innebär att en del av tomtplan för kvarteret nr X Klyfvaren 
upphävs. Detta medför inga ytterligare rättigheter, då byggnationen regleras av stadsplan, 
utan möjliggör endast för fastighetsägaren att söka en fastighetsreglering då 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2022-01-10 
10Planeringsavdelningen  

Vår referens: Grace Wetterlund   
Direkttel: 070-4935592       
E-post: grace.wetterlund@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2021:93 - 210 
Er referens:       
  
  



fastighetsregleringar inte får strida mot tomtindelningar. Konsekvensen av 
fastighetsregleringen är att en del av fastigheten 34:1 kan överföras till fastigheten Lomma 
35:51 genom fastighetsreglering. Fastigheten Lomma 34:1 är en kommunal gatufastighet. 
 
Planförslaget handläggs med ändring av detaljplan genom förenklat ändringsförfarande (5 kap. 
38c § PBL). Varken samrådstid eller samrådets utförande är reglerat i lag utan ska anpassas 
utifrån ärendet (5 kap. 11, 38c § PBL). På grund av ytterst begränsad sakägarkrets samt att 
åtgärden inte bedöms leda till någon betydlig påverkan - så sätts därför samrådstiden till 2 
veckor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-25 att godkänna planförslaget för samråd. 
 
Detaljplanen har varit föremål för samråd under perioden 10 september - 24 september 2021. 
Efter samrådet har ändringar och förtydliganden gjorts med anledning av inkomna synpunkter, 
dessa finns sammanställda i samrådsredogörelse daterad 2021-10-14. 
 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta 2021-10-14 
Planbeskrivning 2021-10-14 
Samrådsredogörelse 2021-10-14 
 
 

 
Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget för upphävande av del av tomtindelningsplan 
för kvarteret nr X(tio) Klyfvaren inom lägenheten Fiskarelyckan nr 1 i Lomma 
municipalsamhälle beträffande Lomma 35:51, Lomma 35:2 och en del av Lomma 34:1 i 
Lomma, upprättad 2021-07-14 godkänns för antagande.   
 
 
Roger Jönsson   Grace Wetterlund  
Förvaltningschef samhällsbyggnad  Planarkitekt 
t.f. Planeringschef 
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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
2021-10-14 

ANTAGANDEHANDLING 
ENKELT FÖRFARANDE 

KS KF/2021:93 - 210 
  

 
 
 
 

Upphävande av del av tomtindelningsplan 
kvarteret nr X(tio) Klyfvaren inom lägenheten 
Fiskarelyckan nr 1 i Lomma municipalsamhälle 
beträffande Lomma 35:51, Lomma 35:2 och en del 
av Lomma 34:1 i Lomma, Lomma kommun 
 
 
 
 

 

 
 

Del av tomtindelningsplanen som upphävs är markerad i l jusblå streckad linje. Underliggande stadsplan, 
inklusive gällande planbestämmelser, påverkas inte i övrigt av upphävandet. Tomtindelningsplanen upphävs för 
de delar som omfattas av Förslag till ändring av Stadsplanen för del av KV RODRET m.m inom Lomma Köping, 
Malmöhus län”, laga kraft 1957-10-01. Fastigheterna som påverkas av upphävningen är Lomma 35:51; Lomma 
35:52 och del av Lomma 34:1. 
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HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• Plankarta 2021-10-14 
• Planbeskrivning 2021-10-14 
• Samrådsredogörelse 2021-10-14 
• Fastighetsförteckning 2021-10-17 

 
 
 
 

PLANPROCESSEN 
Planförslaget handläggs med ändring av detaljplan genom 
förenklat ändringsförfarande (5 kap. 38c § PBL). 
 
Beslut om uppdrag gavs 2021-05-19 av Kommunstyrelsen. 
Efter taget beslut sänds förslaget ut till en begränsad 
sakägarkrets, d.v.s. sakägare inom planområdet samt berörda 
myndigheter.  
 
Varken samrådstid eller samrådets utförande är reglerat i lag 
utan ska anpassas utifrån ärendet (5 kap. 11, 38c § PBL).  
 
Om inga betydande synpunkter inkommer, går förslaget direkt 
mot antagande av Kommunfullmäktige efter samråd. 
Ändringen av detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor efter 
beslut om antagande (5 kap. 38c § PBL). 
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PLANBESKRIVNING 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet är att upphäva den del av tomtindelningsplanen som 
gäller för fastigheten Lomma 35:51, Lomma 35:52 och en del 
av Lomma 34:1 för att möjliggöra en fastighetsreglering i 
enlighet med den senare antagna stadsplanen ”Förslag till 
ändring av Stadsplanen för del av KV RODRET m.m inom 
Lomma Köping, Malmöhus län”, laga kraft 1957-10-01 
 
 
Borttagandet av del av tomtindelning, görs då tomtindelningen 
förhindrar fastighetsreglering i enlighet med gällande 
stadsplan för Lomma 35:51. Även fastigheten Lomma 35:52 tas 
med då samma problem även föreligger för den fastigheten, 
fast där har en reglering i enlighet med stads/detaljplanen 
redan skett. Boverket rekommenderar att fastighetsindelning 
m.m. som bestämmelse tas bort när tillfälle ges då det inte 
längre fyller sitt syfte. 
 
Upphävande av tomtindelningsplanen för del av Lomma 35:51, 
Lomma 35:52 och en del av Lomma 34:1 bedöms inte leda till 
betydande miljöpåverkan. Området regleras fortfarande i 
enlighet med kommunens vilja genom kvarvarande stadsplan 
och dess planbestämmelser.  
 

 
 
Karta över område som upphävs samt nytt område som flyttas från 
fastigheten Lomma 34:1 till fastigheten Lomma 35:51. Grön streckad linje 
visar för vilket tomtindelningsplanen upphävs. Gul markering visar område 
som förflyttas till fastighet Lomma 35:51.  
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PLANDATA 
 
Beslut om planuppdrag fattades av kommunstyrelsen 19 maj 
2021 § 68. 
 
Fastigheten Lomma 35:51 ligger i Lomma tätort, längs med 
Kraftgatan, se orienteringskarta nedanför. Fastigheten är idag 
1093 kvm. 
 
Norr om Lomma 35:51 angränsar fastigheten Lomma 35:50. I 
västlig och sydvästlig angränsning ligger fastigheten Lomma 
35:52 som ligger längs med Skolgatan. Öster om området löper 
Kraftgatan som tillhör den kommunala gatufastigheten Lomma 
34:1. 
 
Upphävandet berör område som omfattas av stadsplanen 
”Förslag till ändring av Stadsplanen för del av KV RODRET m.m 
inom Lomma Köping, Malmöhus län”, laga kraft 1957-10-01. 
 
Berörd tomtindelningsplan har lantmäteriaktnummer 12-LOS-
2, och vann laga kraft 1919-02-13. Tomtindelningen berör 
kvarteret nr X Klyfvaren inom lägenheten Fiskarelyckan nr 1. 
Handlingarna tar inte upp frågan om genomförande tid men då 
det är över 50 år sedan så bedöms genomförandetiden 
utgången. 
 
 

 
 
Orienteringskarta, blå cirkel visar planområdets placering i Lomma. 
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Markägare 
Lomma 35:51 är privatägd.  
Lomma 35:52 är privatägd. 
Lomma 34:1 är kommunalt ägd (gatufastighet). 
 

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Översiktsplan 
Upphävandet av en del av tomtindelningsplanen innebär  en så 
pass litet förändring, att kommunen bedömer att det inte kan 
gå emot gällande översiktsplan, antagen 2010. 
 
Befintliga fastigheter 
Området består av fastigheten Lomma 35:51, Lomma 35:52 
och en del av Lomma 34:1 fastigheten berörs av en 
tomtindelningsplan. 
 
Övriga förutsättningar 
Inga byggrättsmässiga förändringar sker genom upphävandet 
av tomtindelningsplanen för berört område varför övriga 
förutsättningar ej behandlas.  
 

PLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER 
 
Planområdet 
Upphävande av tomtindelning innebär att en del av tomtplan 
för kvarteret nr X Klyfvaren upphävs. Detta medför inga 
ytterligare rättigheter utan möjliggör endast för 
fastighetsreglering i enlighet med stadsplanen som vann laga 
kraft 1957-10-01 då fastighetsregleringar inte får strida mot 
tomtindelningar. 
 
Eventuell fastighetsreglering och dess frågor prövas av 
Lantmäteriet. Upphävandet av del av tomtindelningsplanen 
undanröjer ett hinder för fastighetsregleringen. 
 
Konsekvensen av fastighetsregleringen är att en del av 
fastigheten 34:1 kan överföras till fastigheten Lomma 35:51 
genom fastighetsreglering, i enlighet med stadsplanen för del 
av KV. Rodret, laga kraft 1957-10-01. 
 
Den omgivande miljön 
Då upphävandet endast berör en del av en tomtindelningsplan 
får ändringen i detaljplan ingen innebörd för omgivande miljö. 
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Omgivande miljö fortsätter hanteras utifrån gällande 
detaljplan som har hanterat samtliga frågor i dess tidigare 
prövning. 
 
Om Fastighetsregleringen skulle leda till konsekvenser för 
omgivande miljö så hanteras detta av Lantmäteriets prövning 
utifrån gällande detaljplan dvs. exklusive tomtindelningen och 
andra fastighetsregleringsregler. 
  
Miljökonsekvenser 
Behovsbedömningen, se bifogad miljökonsekvensbedömning 
längst bak i handlingen. Planförslaget bedöms inte innebära 
någon betydande miljöpåverkan. 
 
Bedömning av miljöpåverkan 
Kommunens ställningstagande är att genomförandet av 
upphävandet av en del av tomtindelningen, inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning är därför inte nödvändig. Ställningstagandet 
att detaljplanen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan grundar sig i att ändringens konsekvens är starkt 
avgränsad. 
 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Organisatoriska-, tekniska och ekonomiska 
genomförandefrågor 
Mark- och exploateringsenheten ska stå för kostnader för 
upphävande av tomtindelningsplan. Fastighetsägaren för 
Lomma 35:51 står för kommande kostnader för 
fastighetsregleringen hos Lantmäteriet. 
 
Fastighetsägare för Lomma 35:51 ansvarar för att 
fastighetsregleringen aktualiseras hos Lantmäteriet. 
Övriga genomförandefrågor för underliggande detaljplaner är 
genomförda och påverkas inte. 
 
Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser 
Tomtindelning för fastigheten Lomma 35:51, Lomma 35:2 och 
en del av Lomma 34:1 upphävs så att del av fastigheten 
Lomma 34:1 kan överföras till fastigheten Lomma 35:51 i 
kommande fastighetsreglering.  
 
Inga andra fastighetsrättsliga genomförandefrågor eller 
konsekvenser föreslås. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Utöver själva upphävandet av en del av tomtindelningsplanen 
så finns inga genomförandefrågor. Då del av 
tomtindelningsplanen upphävs så finns ingen genomförandetid 
för upphävandet. 
 

MEDVERKANDE 
Grace Wetterlund har tagit fram samtliga planhandlingar. 
Peter Hultin, Planarkitekt, John Wadbro, Planarkitekt och 
Urban Linse, Mark- och exploateringsingenjör har kontrollerat 
och godkänt samtliga handlingar. 
 
 
 
 
 
 
 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
 
 
Magnus Runesson  Grace Wetterlund 
Förvaltningschef samhällsbyggnad           Planarkitekt 
t.f. Planeringschef   



Bedömning av påverkan omfattar effekter både inom och utanför  planområdet.

I vilken utsträckning påverkar planens genomförande följande:

1. Påverkan på lagstiftade skydd Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Riksintressen: 3, 4 kap MB (hushållning av mark och vatten) x
5 kap MB - om miljökvalitetsnormerna för mark, luft och vatten x
7 kap MB, Natura 2000, natur- eller kulturreservat, biotop- eller strandskydd, 
skyddsområde för vattentäkt x
Landskapsbildsskydd x

2. Biologisk mångfald/växt- och djurliv Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Natura 2000-område x
Naturreservat x
Nyckelbiotop/biotopskydd x
Växt- eller djurskyddsområde x
Vegetation (minskning eller införande av ny växtart) x
Grönområden x
Ekologiska korridorer/barriärer x
Fiske/musselvatten x
Riksintresse för naturvården x
Riksintresse för kustzonen x
Rödlistade eller fridlysta arter x
Andra unika, sällsynta eller hotade växt- eller djurarter x
Djurliv (förändring av sammansättning eller antal) x
Strandskydd x
Naturminne x

3. Fysiska förutsättningar Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Kommunikationer x
Risk (radon, strålning, allergener, farligt gods/verksamheter, översvämning, 
förorenade områden)

x

Buller x
Vibrationer x
Ljus x
Djurhållning x
Trafiksäkerhet x

4. Sociala aspekter Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Samspel och möten x
Rörelsefrihet x
Vardagsliv x
Fritidsliv x
Delaktighet x
Närmiljö x
Arbetstillfällen x
Service x

5. Mark Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Risk för ras, skred eller sättningar x
Erosion x
Föroreningar x
Geologi x
Översvämningsrisk x
Jord- och skogsbruk x

6. Vatten Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Vatten x
Dagvatten x
Skyddsområde vattentäkt x
Förorening av vatten x

7. Luft Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Luft x
Emissioner x
Lukt x

8. Klimatfaktorer Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Klimataspekt, klimatanpassning x
Vindförhållanden x
Solförhållanden x
Luftfuktighet x
Temperatur x

9. Landskap Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Landskapsbild x
In- och utblickar x
Historiska samband x
Opåverkade områden x

10. Kulturmiljö Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Fornlämningar/fornminnen x
Kulturreservat x
Kulturmiljöprogram x
Byggnadsminne x
Kulturhistoriskt betydelsefulla områden/landskap x
Riksintresse x

Utvärdering Ja Nej Påverkan - motivering Övrig information
Innebär förslaget tydliga motsättningar mellan olika intressen? x
Inverkar förslaget på andra planer eller programs miljöpåverkan? x
Är det sannolikt att allvarliga negativa effekter uppkommer? x
Är osäkerheten av bedömningen av effekter stor? x
Är effekterna ofta inträffande, varaktiga eller irreversibla? x
Innebär ett genomförande av planen att kumulativa miljöeffekter uppstår? x

Behovsbedömning Ja Nej Påverkan - motivering Övrig information
Kan ett genomförande av planen innebära en betydande påverkan på miljön, 
hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser? Behövs en 
miljöbedömning? x

1. Påverkar planen ett Natura 2000-område så att tillstånd krävs enligt MB 7 kap 28a §? Om "ja" - planen innebär 
betydande miljöpåverkan -> miljöbedömning ska alltid göras.
2. Sätter planen ramarna för kommande tillståndsprövning av verksamheter som räknas upp i bilaga 1 i MKB-
förordningen 1998:905?
3. Innebär planens genomförande betydande miljöpåverkan? (Bedömning från fall till fall utifrån checklistan nedan, stöd 
för bedömningen finns i kriterier i bilaga 2 och 4 i MKB-förordningen 1998:905.

Sannolik negativ påverkan

Avstämt 21-07-05, vid avstämningen deltog planhandläggare  Grace Wetterlund och Miljöstrateg Helen Björn

Undersökning om betydande miljöpåverkan för                                                                                     upphävande av 
tomtindelningsplan för Lomma 35:51 m.fl.                                                                           Lomma, Lomma kommun

Ja

Ja Nej

Ja Nej

Nej
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
    

 2021-10-14 
KS KF/2021:93 - 210 

  
 
 
 
 
 

 Upphävande av del av tomtindelningsplan kvarteret nr 
X(tio) Klyfvaren inom lägenheten Fiskarelyckan nr 1 i Lomma 
municipalsamhälle beträffande Lomma 35:51, Lomma 35:2 
och en del av Lomma 34:1 i Lomma, Lomma kommun 
 
 
Rubricerat ärende har i enlighet med 5 kap. 38c § PBL varit föremål för samråd under 
perioden 10 september - 24 september 2021. Underrättelse om detta har skickats till 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt sakägare. Andra intresserade har kunnat ta del av förslaget 
i kommunhusets reception, på biblioteket samt på kommunens hemsida.  

 
YTTRANDEN UTAN ERINRAN 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 
 

Länsstyrelsen 
 
Yttrande över Samråd om upphävande av detaljplan för Lomma 35:51, Lomma 
35:2 och en del av Lomma 34:1, Lomma kommun  
Dnr 402-35717-2021 
 
Redogörelse för ärendet  
Syftet är att upphäva den del av tomtindelningsplanen som gäller för fastigheterna Lomma 
35:51, Lomma 35:52 och en del av Lomma 34:1 för att möjliggöra en fastighetsreglering. 
Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan och handläggs med förenklat förfarande.  
 
Länsstyrelsens bedömning  
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några 
synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL.  
 
Beslutande  
Detta yttrande har beslutats av enhetschef Hanne Romanus. Planhandläggare Ola Jönsson 
har varit föredragande. 
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YTTRANDEN MED ERINRAN SAMT KOMMENTARER 
Nedan sammanfattas och kommenteras de inkomna yttrandena. Samtliga skrivelser finns i 
sin helhet tillgängliga på kommunledningskontorets kansli.  
  

Lantmäteriet  
 
Detaljplan för upphävande av del av tomtindelningsplan för kvarteret tio 
Klyfvaren inom lägenheten Fiskarelyckan nr 1  
 
YTTRANDE I ÄRENDE 
LM2021/032143  

 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-07-14) har följande noterats: 
 
Plankarta  
Bland planhandlingarna finns det en planbeskrivning, men inte någon plankarta. Enligt 4 kap. 
30 § PBL ska en detaljplan bestå av ”en karta över det område som planen omfattar 
(plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs”. Utöver detta ska bland annat en 
planbeskrivning finnas tillsammans med planen 4 kap 30 § PBL. Det är endast plankartan 
med bestämmelser som är det juridiskt styrande dokumentet, medan planbeskrivningen 
visar hur planen ska förstås och genomföras.  
Enligt Boverkets råd kring ändring av detaljplaner ska endast en plankarta finnas och 
ändringarna ska då göras i den befintliga plankartan. När det gäller bestämmelser om 
fastighetsindelning eller rättighetsområden, vilket det är frågan om i detta fall, kan dock 
sådana bestämmelser redovisas på en separat karta enligt 4 kap 30 § 2 st. PBL. Det är med 
andra ord möjligt att upprätta en plankarta som endast redovisar vilka områden som berörs 
av upphävandet av bestämmelser om fastighetsindelning (fd. tomtindelning/fastighetsplan).
   
 
Kommentar: Handlingarna kommer kompletteras med en separat plankarta. 
 

 
SAMMANFATTNING 
Efter samråd genomförs ändringar i planhandlingarna med anledning av inkomna synpunkter 
och vidare bearbetning, dessa utgörs i huvudsak av: 

Plankarta  
 Upprättar en separat plankarta. 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Inga väsentliga ändringar kommer genomföras i plan- och genomförandebeskrivningen. 
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PLANERINGSAVDELNINGEN 
 
Magnus Runesson  Grace Wetterlund 
Chef samhällsbyggnad  Planarkitekt 
t.f Planeringschef 



Kommunfullmäktige 
2022-01-27 
 

Ärende 

9 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 15 av 16 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 173 KS KF/2021:69 

Fastställande av plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering i 
Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering 
(MEDI) i Lomma kommun. Syftet med planen är att övergripande ange inriktning i 
arbetet för en lyckad integration för såväl den enskilde som för kommunen som 
helhet. Planen beskriver mål och huvudansvarig. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18, § 140. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 140 
- Skrivelse 2021-11-10 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från ban- och utbildningsnämnden 2021-06-15 § 45 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14 § 40 
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-06-04 § 61 
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2021-06-03 § 34 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 41 
- Kommunstyrelsen beslutar att fastställa plan för mottagande, etablering, delaktighet och 

inkludering i Lomma kommun i enlighet med föreliggande förslag. 

Överläggning 
Per Bengtsson (S) och Lisa Bäck (S) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för vidare 
handläggning. 

Robert Wenglén (M) och Aron Regnéll (M) yrkar att kommunstyrelsens, efter revidering i enlighet 
med av kommunstyrelsens givna direktiv, ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag i ärendet. 

Oscar Sedira (SD) yrkar att kommunstyrelsens ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag i ärendet med ändringen att sista meningen i stycket ”Långsiktiga och hållbara 
boendelösningar” stryks och ersätts med: ”Lomma kommun ska enbart erbjuda boende i husvagnar 
eller paviljonger till nyanlända, för att undvika att konkurrera med ungdomar och pensionärer på 
arbetsmarknaden.” 

Sandra Pilemalm (L), Kristina Thored (FB) och Per Bengtsson (S) yrkar avslag på Oscar Sediras 
yrkande. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Propositionsordning 
Ordföranden Robert Wenglén (M) ställer först proposition på frågan om ärendet ska återremitteras 
eller avgöras idag, varefter kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Därefter ställer ordförande sitt eget och Aron Regnélls yrkanden mot Oscar Sediras yrkande, varefter 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens och Aron Regnells yrkande. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att, efter revidering i enlighet med av 

kommunstyrelsens givna direktiv, fastställa plan för mottagande, etablering, delaktighet och 
inkludering i Lomma kommun. 

Reservation 
Oscar Sedira (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga A 

Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga B 

Protokollsanteckning 
Kristina Thored (FB) lämnar en skriftlig protokollsanteckning. 

Bilaga C 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 



Reservation 

Kommunstyrelsen 2021-12-09 
Ärende: 10 

Vi Sverigedemokraterna reserverar oss till förmån av vårt 
ändringsyrkande i ärende nummer 10 ” fastställande av plan för 
mottagande, etablering, delaktighet och inkludering i Lomma 
kommun. 

Det går starkt emot Sverigedemokraternas principer att låta 
nyanlända få förtur till bostäder i en av Sveriges mest attraktiva 
kommuner. Det är redan svårt för våra ungdomar och pensionärer 
att bosätta sig i Lomma kommun. Därför ska kommunen inte 
konkurrera med dessa grupper på bostadsmarknaden för att sedan 
låta nyanlända bosätta sig i dyra lägenheter och villor i 
kommunen. 

Oscar Sedira (SD) 

Bilaga A KS § 173/21



Reservation 

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens arbetsutskott beslut i ärende 10, vid KS 

8/12 om integrationsplan.  

Vi anser att inte att integrationsplanen är färdig. Den innehåller vid sammanträdet 

fortfarande sakfel som borde åtgärdats långt tidigare. Men allvarligare är att den 

brister i syftning och hur den praktiskt kommer att implementeras. Bland annat 

innehåller den lydelsen att det är individens ansvar att ”säkerställa att man förstått 

informationen man fått ta del av”. Vi menar att det givetvis är kommunens ansvar 

att se till att den information man förmedlar förstås av mottagaren.  

Vidare menar vi att det är fel att säga att kommunen ”erbjuder hållbara och 

varaktiga boendelösningar för nyanlända enligt bosättningslagen”, eftersom 

bosättningslagen inte innehåller något om hållbara och varaktiga 

boendelösningar. 

Vi menar också att styckena om barnperspektiven inte håller tillräckligt hög kvalitet 

för att motsvara den viktiga funktion som integrationsplanen har för barn. 

Vi ser gärna att det kommer en integrationsplan på plats, men den måste hålla 

högre kvalitet än den som är presenterad varpå vi yrkade på återremiss av 

integrationsplanen. 

8/12 -21 

Per Bengtsson Lisa Bäck Rune Netterlid 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Bilaga B KS § 173/21



Protokollsanteckning §10 kommunstyrelsen 8/12 2021

Det råder enighet om att alla människor i kommunen har ett stort eget ansvar för att skapa sig en god
tillvaro. Det är därför rimligt och önskvärt att detta är tydligt i dokumentet ”Plan för mottagande,
etablering, delaktighet och inkludering i Lomma kommun”. Dock blir jag bekymrad av den ton som anslås
i dokumentet, en ton som inte tidigare varit dominerande i politiken i Lomma kommun.

Genom att starta varje stycke med ”individen ansvarar för att” får man intrycket att kommunen
distanserar sig från de nyanlända och bara högst motvilligt tar sitt ansvar. Detta intryck blir extra tydligt i
formuleringen ”Individen ansvarar för att [...] säkerställa att man förstått den information man fått ta del
av”. I texten frångår man god kommunikationssed och betraktar informationsutbytet som ensidigt istället
för en växelvis samverkan mellan mottagare och avsändare. Dessutom ställer man genom formuleringen
krav på mottagarens förmåga att processa information. Vid ett informationsutbyte där en av parterna
hanterar information på ett främmande språk borde tvärtemot ett större ansvar läggas på avsändaren att
säkerställa att mottagaren förstått budskapet.

Invändningarna ovan kan anses vara bagatellartade men till syvende och sist handlar det om vilken signal
plandokumentet skickar. Vill Lomma kommun bli känd som en av de kommuner som, sitt välstånd till
trots, högst motvilligt tar emot sin allokerade kvot av flyktingar? Eller ser man detta som en ansats för att
skapa en så god integration som möjligt för de individer som placeras i vår kommun? Från Fokus Bjärreds
sida kommer vi att vara vaksamma på kommande skrivelser och initiativ, för att säkerställa att detta inte
är början på ett sluttande plan, där vi landar i motvillighet snarare än medmänsklighet.

Kristina Thored
Ledamot i Kommunstyrelsen

Bilaga C KS § 173/21
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
  

Vår referens: Katarina Pelin 
Telefon: 0733-411078 
E-post: Katarina.pelin@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:69 

Förslag till fastställande av plan för mottagande, etablering, delaktighet och 
inkludering i Lomma kommun 

Förslag till beslut:  
- Kommunstyrelsen beslutar att fastställa plan för mottagande, etablering, delaktighet och 

inkludering i Lomma kommun i enlighet med föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering (MEDI) i Lomma 
kommun. Syftet med planen är att övergripande ange inriktning på arbetet för en lyckad integration 
för såväl den enskilde som för kommunen som helhet. 

Bakgrund/Analys 
Lomma kommun saknar idag en plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering (MEDI). 
Kommunens integrationsarbete har fungerat väl, men för närvarande saknas en sammanhållande 
plan. Förslaget till plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering baseras på empiri 
från svenska kommuners arbete. Planen tar sin utgångspunkt i lagstiftning och lokala förutsättningar 
och omfattar mål för mottagande, boende, skola, språk och arbete med mera.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-03, § 41, att skicka ut förslaget till plan för 
mottagande, etablering, delaktighet och inkludering på remiss till samtliga nämnder. 

Tekniska nämndens arbetsutskott konstaterade i beslut 2021-06-03, § 34, att socialnämnden 
tillsammans med tekniska nämnden är huvudansvariga för målet ”Långsiktiga och hållbara 
boendelösningar”. Arbetsutskottet konstaterade vidare att tekniska nämnden har ett pågående och 
kontinuerligt samarbete med socialnämnden genom att tillhandahålla bostäder enligt behov. 
Inriktningen för pågående arbete påverkas enligt arbetsutskottet inte av integrationsplanen.  

Socialnämndens arbetsutskott konstaterar i beslut 2021-06-04, § 61, att arbetsutskottet är positivt 
inställd till en övergripande plan som beskriver de olika nämndernas ansvar och ambitionsnivå. 
Arbetsutskottet yttrar sig i beslutet enligt följande: 

En plan som beskriver hur det övergripande och gemensamma ansvaret för mottagande, etablering, delaktighet och 
inkludering ska fördelas ger en möjlighet för nämnderna, förvaltningarna och tjänstepersoner att enhetligt 
samordna sig kring de komplexa frågor som mottagande, etablering och integration innebär. Planen ger vidare 
förutsättning till ett enhetligt språk och begrepp för arbetet med flyktingmottagande i en lokal kommunal kontext. 

Arbetsutskottet identifierar i sitt yttrande vidare några områden som kräver särskilt mycket fokus, 
vilka handlar om målen ”Språket som nyckel” och ”Arbete i centrum”. Dessa rör enligt 
arbetsutskottet aktiviteter såsom ”utveckling av SFI-utbildningar och vuxenutbildning samt främja 
aktiviteter, projekt, satsningar och möten som möjliggör språkutveckling tillsammans med olika 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2021-11-10 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Sida 2 av 3 
 

aktörer som föreningsliv eller andra samt aktiviteterna prioritera olika främjande projekt eller 
insatser så som mentorskap, matchning, yrkes-sfi”. Arbetsutskottet konstaterar i detta sammanhang 
att förvaltningarna har en större utvecklingspotential gällande dessa mål än övriga mål. Det är enligt 
arbetsutskottet viktigt att planen för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering vävs in i 
arbetet med inrättandet av en arbetsmarknadsenhet. Arbetsutskottet konstaterar i sitt yttrande 
vidare att förvaltningarna bör uppdras att arbeta fram en struktur för målarbete, aktiviteter och 
uppföljning för att kunna implementera planen samt utvärdera dess effekter. Enligt arbetsutskottet 
bör en ägare av planen utses samt en funktion som har i uppdrag att årligen revidera planen. 
Arbetsutskottet konstaterar slutligen att en struktur för att återrapportera kring målen bör tas fram 
alternativt byggas in i den uppföljningsstruktur som finns gällande politiska mål och budget-
uppföljning. 

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar i yttrande 2021-06-14, § 40, att nämnden bedömer att de mål 
som anges i planen på ett bra sätt betonar viktiga frågor i arbetet med mottagande, etablering, 
delaktighet och inkludering. Nämnden ser positivt på att aktuella mål årligen arbetas in som praktisk 
verkställighet i mål- och budgetarbetet samt även i verksamheterna genom aktiviteter. På så vis kan 
planen enligt nämnden användas som underlag för avstämning av sådant arbete som redan utförs, 
men också inspirera och ge vägledning där behov av utveckling konstateras. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-06-15, § 45, att överlämna förvaltningens förslag till 
yttrande till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Nämnden konstaterade i sitt beslut 
vidare att dokumentet inte förefaller färdigt och att det föreligger en del felaktiga hänvisningar som 
behöver uppdateras gentemot gällande regelverk.  

Miljö- och byggnadsnämnden konstaterade att nämnden inte har något att tillägga utifrån den 
lagstiftning eller de ansvarsområden som nämnden arbetar med, varför nämnden valde att inte yttra 
sig över förslaget. 

Efter det att nämnderna har yttrat sig över förslaget till plan för mottagande, etablering, delaktighet 
och inkludering har planen setts över. I samband med denna översyn har bland annat 
laghänvisningarna setts över och uppdaterats. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta fastställa plan för 
mottagande, etablering, delaktighet och inkludering i Lomma kommun i enlighet med föreliggande 
förslag. Planen föreslås beaktas av samtliga nämnder i det årliga mål- och budgetarbetet. Planen 
föreslås revideras en gång per år.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 140 
- Protokoll från ban- och utbildningsnämnden 2021-06-15 § 45 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14 § 40 
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-06-04 § 61 
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2021-06-03 § 34 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 41 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med samtliga nämnder. 

Barnkonsekvensanalys 
I planen för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering i Lomma läggs särskild vikt vid 
barnperspektivet.
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Katarina Pelin 
Kommundirektör 

  

Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Författningssamlingen 



1

INTEGRATIONSPLAN



2

Migration, integration och perspektiv på ansvar

Anledningen till att människor flyttar eller migrerar skiljer sig åt. Någon 
flyttar för att söka skydd från förföljelse, någon flyttar för utbildning eller 
arbete medan andra flyttar för kärleken. Forskning och statistik talar 
därmed om olika sorters migration och verkligheten visar att gruppen av 
människor som migrerar är heterogen. Beroende på orsaken till migra-
tionen ges olika förutsättningar för den enskilde i det nya landet. Redan 
initialt skapas olika utgångslägen och den enskilde tillskrivs olika juridiska 
förutsättningar och rättigheter i det nya landet. Dessa förutsättningar och 
rättigheter ser därtill olika ut i olika länder. 

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har begreppen flykting och migrant olika 
betydelser. Flyktingar är människor som flyr från väpnade konflikter och 
förföljelse. 1951 års flyktingkonvention definierar vem som är flykting och 
beskriver de rättigheter stater bör ge dem. Migranter är människor som 
flyttar av andra anledningar än väpnade konflikter och förföljelse. Varje 
land behandlar migranter enligt sina egna lagar för invandring. Flyktingar 
behandlas både i enlighet med nationell lagstiftning och internationell rätt. 
Länder har enligt internationell rätt ett särskilt ansvar för dem som definie-
ras som flyktingar och söker asyl i ett land eller vid dess gränser. 

Beroende på vilken juridisk status den nyanlände har, exempelvis kvot-
flykting, asylsökande, familjeåterförenare, arbetskraftsinvandrare eller 
student, så har kommunen olika ansvar för den enskilde när det kommer 
till frågor som rör integration. Dessa förutsättningar är särskilt viktigt att 
beakta utifrån ett barnrättsperspektiv. Barn har särskilda rättigheter just 
för att de är barn och anses därmed särskilt skyddsvärda. 

Gemensamt för migranter och flyktingar, oavsett vilken kategori av migran-
ter eller flyktingar som avses, är att det handlar om individer som bär en 
stark inneboende kraft av strävan om ett bättre liv och en kapacitet att ta 
ansvar för framtiden. Individen är därmed kärnan för integrationens olika 
steg och processer. 

Plan för mottagande, etablering,  
delaktighet och inkludering
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Allting börjar hos den enskilde som har ett stort eget ansvar. Olika myndigheter 
eller aktörer har därtill olika ansvar för insatser eller stöd utifrån lagstiftning för 
att främja integrationen av den enskilde. 

När det gäller mottagande av kvotflyktingar eller asylsökande är det staten som 
ansvarar för målgruppen genom Migrationsverket. I Migrationsverkets ansvar 
ingår att initialt ordna boende (ABO) åt de asylsökande som inte väljer att ordna 
ett eget boende (EBO), logi samt ekonomisk ersättning till asylsökande. Ansvaret 
kvarstår även om den asylsökande erhåller uppehållstillstånd. Det är först när 
den enskilde kommunplaceras, det vill säga flyttar till en kommun på direktiv från 
Migrationsverket, som ansvaret flyttas från Migrationsverket till berörd kommun. 

När en person har beviljats uppehållstillstånd har hen rätt att bosätta sig i en 
kommun. Historiskt har det vanligaste varit att personer som fått uppehållstill-
stånd ordnar sitt boende på egen hand (EBO). Nästan 55 % av alla asylsökande 
och 75 % av de nyanlända ordnar ett boende på egen hand1. Kan inte den enskil-
de ordna ett eget boende kan Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen anvisa 
kommuner att ta emot och ordna boenden åt de personer som behöver hjälp. 
Detta ansvar gällande arbetet med anvisningar regleras sedan 1 mars 2016 i bo-
sättningslagen (2016:38).

1 http://extra.lansstyrelsen.se/integration/Sv/etablering-av-nyanlanda/bosattningslagen/Pages/svar-pa-vanliga- 
fragor-om-bosattningslagen.aspx
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Kommunen ansvarar enligt lag för bostadsförsörjning, praktiskt mottagande samt 
etableringsinsatser, såsom svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering 
med mera för nyanlända. Kommunen ansvarar också för förskola, skola, barn-
omsorg samt sociala insatser för barn och unga, oavsett barnets juridiska status. 
Vidare ska kommunen svara för att övrig kommunal verksamhet och service 
kommer nyanlända till del, så som äldreomsorg. Kommunen har ansvaret för 
försörjning för personer utan etableringsplan. Kommunens insatser ska påbörjas 
så snart en nyanländ fått kommunplacering.

Kommunen har därmed ansvar enligt lag för att skapa förutsättningar och ar-
beta med de aspekter som handlar om att integrera den nyanlände i samhället, 
det vill säga att bygga samhällen där alla kan känna tillhörighet, gemenskap och 
delaktighet. På samma sätt som kommunen har ett ansvar för att skapa förutsätt-
ningar för en god integration åligger det varje enskild individ att också ta ett aktivt 
ansvar för sitt eget liv och sträva efter att bli självförsörjande. 

Syfte

Integration är ett komplext begrepp som inte kan lämnas utan att det 
definieras eller förklaras hur det ska förstås. För att konkretisera vad som 
menas med integration i denna plan så har begreppet delats upp i fyra 
delar; Mottagande, Etablering, Delaktighet och Inkludering (MEDI).

Dessa fyra delar utgör tillsammans olika aspekter som alla berör integra-
tion utifrån i första hand målgruppen asylsökande och nyanlända och som 
kommuner enligt lag är skyldiga att ansvara för. Strukturen och modellen 
är dock helt möjlig att arbeta utifrån eller relatera till alla kommuninvåna-
re som en kommun arbetar för. MEDI utgör den modell som integrations-
arbetet baseras på.  

Mottagande

Etablering Delaktighet

Inkludering
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Övergripande mål

Arbetet kring MEDI har precis som övriga verksamhetsområden frågor som behö-
ver struktur och tydliga system för att fungera väl, både för den som är mottagare 
(den enskilde individen) och den som är avsändare (kommunen). Struktur ger 
ordning och ordning skapar trygghet. Detta är viktiga komponenter för att arbe-
ta organiserat, effektivt och samtidigt kunna arbeta främjande med frågor som 
handlar om hållbara system och alla människors lika värde och rätt. 

Målsättningen med denna plan är att systematisera arbetet för en lyckad integra-
tion för såväl den enskilde som för kommunen som helhet. 

I arbetet med att säkerställa ett socialt och ekonomiskt stabilt, tryggt och balanse-
rat samhälle finns det många fördelar med att ha en långsiktig övergripande plan 
för kommunens viljeinriktning. Detta oavsett vilka målgrupper det rör sig om. 
En kommun har ansvar för alla de människor som vistas i kommunen och i syn-
nerhet de som är folkbokförda där2. Genom ett metodiskt och strategiskt arbete 
med att optimera resurser och organisation skapas en trygg och attraktiv plats 
för olika människor att leva och verka i. Det gäller i allra högsta grad arbetet med 
integration. Utifrån MEDI finns förutsättningar att följa upp och säkerställa att 
varje enskild individ bär sitt ansvar för att integreras och ta ansvar för sig själv och 
sitt liv. 

2 SoL (2001:453), Kommunallagen (2017:725) och Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för  
bosättning (2016:38)
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På följande sidor följer de principer som MEDI ska verka utifrån med ansvarig 
nämnd angiven. 

Mottagande

Ett värdigt och effektivt mottagande
Huvudansvarig: Socialnämnden

Individen ansvarar för att på bästa sätt samverka för att mottagandet blir bra, att 
följa planering och säkerställa att man förstått den information man fått ta del av.   

Lomma kommun erbjuder ett värdigt och effektivt mottagande av nyanlända  
genom ett organiserat mottagande, genom tidigt främjande insatser och  
genom att från dag ett alltid ha individen och dess förutsättningar i fokus.

 
Långsiktiga och hållbara boendelösningar
Huvudansvarig: Socialnämnden – praktiskt utifrån bosättningslagen samt  
Tekniska nämnden – långsiktigheten i bostadsförsörjningsfrågan

Individen ansvarar för sin boendesituation. Individen ska därmed vara aktiv i sitt 
bostadssökande och ta ansvar för sin boendesituation på såväl kort som lång sikt.

Lomma kommun erbjuder hållbara och varaktiga boendelösningar för nyanlända 
utifrån bosättningslagen (2016:38). 
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Etablering

En väg in i skolan 
Huvudansvarig: Barn- och utbildningsnämnden 

Individen ansvarar för sitt lärande och sin utveckling. 

Lomma kommun arbetar aktivt för att alla barn i Lomma ska ta del av försko-
la och arbetar för att vägen in i skolan ska vara tydlig och effektiv. Detta arbe-
te sker genom att kommunen har en struktur och resurser för mottagande, 
ankomst i skolan, studiestöd oavsett skolform. 

Språket som nyckel
Huvudansvarig: Barn- och utbildningsnämnden
 
Individen ansvarar för att utveckla sina språkkunskaper med hjälp av de 
språkutvecklande insatser som kommunen erbjuder. 

Lomma kommun prioriterar utveckling av SFI-utbildning och vuxenutbildning 
samt främjar språkutvecklande aktiviteter, projekt, satsningar och möten 
tillsammans med föreningar och andra aktörer. 

Arbete i centrum
Huvudansvarig: Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden 

Individen ansvarar för sin egen försörjning genom att arbeta och sträva mot 
självförsörjning. 

Lomma kommun skapar förutsättningar för arbete eller fortsatta studier ge-
nom nära samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet. Kommunen 
skapar även förutsättningar för olika främjande projekt och insatser så som 
mentorskap, matchning och yrkes-SFI. 

Kontinuerlig kompetensutveckling 
Huvudansvar: Samtliga nämnder 

Lomma kommun ska öka medarbetarnas kompetens inom MEDI genom  
kontinuerlig kompetensutveckling på området för berörda medarbetare  
och nyckelpersoner.
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Delaktighet

Tvärsektoriell samverkan
Huvudansvar: Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden,  
Socialnämnden och Kommunstyrelsen 

Lomma kommun arbetar för ett nära samarbete och dialog med aktörer så som 
föreningsliv och näringsliv som på olika sätt är viktiga för samhället och dess väl-
mående. Detta genom att bland annat ha återkommande dialogforum, samverka i 
projekt och dela erfarenheter kring viktiga frågor som rör området.

Kultur, fritid och tillgänglighet för alla
Huvudansvar: Kultur- och fritidsnämnden 

Individen ansvarar för att aktivera sig i kultur- och fritidslivet och bidra till det 
lokala samhället. 

Lomma kommun arbetar för att öka informationen om och tillgängligheten till 
kultur- och fritidsaktiviteter genom kontakt med kultur- och fritidsföreningar 
gällande frågor som rör MEDI. Detta genom att skapa förutsättningar för att alla 
kommuninvånare ska få information, svar på frågor och vägledning.  Kommunen 
främjar även projekt som skapar kännedom om och förståelse för kultur och 
kulturella aktiviteter. 
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Inkludering

Motverka diskriminering 
Huvudansvar: Samtliga nämnder 

I Lomma kommun bemöter vi varandra på ett respektfullt och icke diskri-
minerande sätt. Ingen människa ska heller missgynnas för att den tillhör en 
särskild grupp. Detta genom att följa lagstiftarens krav på området, arbeta 
med bemötandefrågor, attityder och kompetensutveckling. 

Individen i fokus
Huvudansvar: Samtliga nämnder 

Individen är nyckelaktör i sitt eget liv och förväntas ta ansvar för att få ett så 
gott och tryggt liv som möjligt.

Lomma kommun beaktar individen och dess resurser från dag ett och ger 
möjlighet att bidra till samhället och till sitt eget liv 

Värna barnrättsperspektivet 
Huvudansvarig: Samtliga nämnder 

Barn är skyddsvärda individer och i behov av omsorg och skydd. De är också 
skyddsvärda individer med egna rättigheter. I alla de olika sammanhang som 
rör MEDI ska barnet, oavsett familjekonstellation, beaktas som en egen indi-
vid med egna behov och individuella förutsättningar. 

Lomma kommun arbetar för att barnets bästa ska stå i centrum i samband 
med åtgärder eller insatser som rör barn genom att alltid beakta barnper-
spektivet. 
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Genomförande

MEDI arbetas årligen in som praktisk verkställighet i mål- och  
budgetarbetet.

Revidering

Planen ska revideras var tredje år. Ansvarig för revideringen är  
kommunstyrelsen.
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Bilaga 1

Ett övergripande juridiskt ramverk

Migrationspolitiska frågor beslutas och regleras på riksdagsnivå. I praktiken är 
det sedan regioner och kommuner som ofta är de aktörer som ska förhålla sig till 
staten Sveriges inriktning på området. Vad regioners och kommuners åtagande 
innebär på området kommer i uttryck i diverse lagar och förordningar. För att tyd-
liggöra vilka juridiska grunder denna plan är strukturerad utifrån behöver viktiga 
lagrum på området noteras.

Nedan presenteras några av de för kommunen ständigt närvarande lagarna på 
området. Notera att listan nedan inte är uttömmande, utan endast utgör en redo-
görelse för de mest centrala lagrummen på området.

• 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning

• FN:s konvention om barnens rättigheter

• Kommunallagen (2017:725)

• Socialtjänstlagen (2001:453)

• Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera

• Lag (2021:769) om ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av   
 asylsökande med flera 

• Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

• Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för  
 bosättning

• Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

• Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

• Lag (2016:1241) om ändring i lagen (2005:429) om god man för    
 ensamkommande barn 

• Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
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1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning

Konventionen om flyktingars rättsliga ställning, Flyktingkonventionen eller Ge-
nevekonventionen som den också kallas skapades ursprungligen i kölvattnet 
av andra världskriget och för de människor som genom krigen var hotade pga. 
exempelvis sin etnicitet eller religion och därmed inte hade möjlighet att få skydd 
inom sitt land. FN:s flyktingkonvention från 1951 med 1967 års tilläggsprotokoll, 
där ett bredare perspektiv på flyktingskap definieras, utgör idag ett grundläggan-
de internationellt skyddsdokument för flyktingar världen över. Konventionen och 
dess tilläggsprotokoll definierar i första hand staters skyldigheter i relation till 
flyktingar. Konventionen definierar också vem som är att anse som flykting och 
syftar till att ge skydd för dem som utsätts för grova kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Sverige ratificerade 1951 års konvention den 16 augusti 1954 och 
tilläggsprotokollet den 25 augusti 1967.

FN:s konvention om barnens rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också 
kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkon-
ventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är 
individer med egna rättigheter. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, som alla 
utgör en helhet, men det finns fyra principer som anses grundläggande och som 
alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn: Alla barn har samma 
rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras (art 2). Barnets bästa ska 
alltid beaktas i alla beslut som rör barn (art 3). Alla barn har rätt till liv och utveck-
ling (art 6). Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (art 
13).

Konventionsstaterna ska även vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskli-
ga värdighet och i överenskommelse med denna konvention (artikel 28). Sverige 
var ett av de första länderna i världen med att ratificera konventionen 1990 och 
den 1 januari 2020 inkorporeras barnkonventionen i svensk lag. 
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Kommunallagen (2017:725)

Sverige är indelat i kommuner och regioner. Dessa sköter på demokratins och 
den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag 
eller i särskilda föreskrifter. Kommunallagen är den lag som reglerar kommuners 
och regioners befogenheter, organisation och verksamhetsformer. Kommunen 
ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Bestämmelserna i andra lagar kan utvidga den kommunala kompetensen och be-
fogenheten och ge möjlighet att frångå de grundläggande principerna i kommu-
nallagen. Exempel på sådana lagar är socialtjänstlagen, lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen.

Socialtjänstlagen (2001:453)

Kommunen har ansvar för alla sina invånare. I varje kommun finns det en soci-
altjänst och det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att enskilda får 
det stöd och den hjälp som de behöver för att ha ekonomisk och social trygghet, 
jämlika levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Socialtjänstlagen 
(SoL) är den lag som styr hur socialtjänsten ska arbeta. SoL är en ramlag dvs. 
innehåller grundläggande värderingar, principer, helhetsperspektiv, riktlinjer. En 
ramlag sätter upp mål och ger frihet och flexibilitet att anpassa sig efter skiftande 
omständigheter för enskild.

• Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera samt 

• Lag (2021:769) om ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av   
  asylsökande med flera 

I denna lag ges bestämmelserna om sysselsättning för och bistånd till utlänningar 
som bland annat fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller annan skydds-
behövande. I denna lag definieras Migrationsverkets ansvar för asylsökande, vilka 
rättigheter och skyldigheter asylsökande har till bistånd i form av logi, bostadser-
sättning, dagersättning och särskilt bidrag.
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Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända  
invandrare för bosättning 

Denna lag trädde i kraft 1 mars 2016 och kallas även bosättningslagen. Lagen 
innehåller bestämmelser om att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlän-
da som beviljats uppehållstillstånd och anvisats till kommun. Under 2016 har 
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ett delat ansvar för att anvisa nyan-
lända till bosättning i en kommun inom ramen för bosättningslagen. Från och 
med den 1 januari 2017 ansvarar Migrationsverket för hela bosättningsuppdra-
get. Länsstyrelsen ska medverka till att det finns beredskap för mottagande i 
kommunerna.

Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning

Denna lag trädde i kraft 1 mars 2016 och innehåller bestämmelser om mot-
tagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en 
kommun. En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för 
bosättning i kommunen. Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska 
hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstor-
lek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt 
omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Beslut enligt denna lag 
får inte överklagas.

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till  
kommuner

Förordningen innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kom-
muner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning.
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Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 
Lag (2016:1241) om ändring i lagen (2005:429) om god 
man för ensamkommande barn 

Denna lag innehåller bestämmelser om god man i vissa fall för den som är under 
18 år och som är utländsk medborgare eller statslös och om barnet vid ankom-
sten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen 
person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Då ska överförmyndaren 
förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för 
barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Ansökan om 
god man får göras av Migrationsverket och av socialnämnden i den kommun där 
barnet vistas. Överförmyndaren får också självmant ta upp frågan. God man ska 
förordnas så snart det är möjligt. En kommun kan få ersättning för de kostnader 
kommunen fått i och med överförmyndarens beslut om arvode och ersättning 
för utgifter som god man har haft för ensamkommande asylsökande barn och 
ungdomar.

Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända 
invandrare

Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda sam-
hällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Lagen gäller inte nyanlända som 
omfattas av lagen (2017:584) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-
rare. Det finns särskilda bestämmelser i den lagen om en kommuns skyldighet 
att erbjuda samhällsorientering för dessa personer. Samhällsorienteringen ska 
påbörjas så snart som möjligt efter det att den nyanlände har folkbokförts i 
kommunen. Kommunens skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre 
år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun. 
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ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-XX-XX

KONTAKT

Du är välkommen att kontakta socialförvaltningen för mer information 
om kommunens olika verksamheter eller stödinsatser. 

Du når oss via Lomma kommuns kontaktcenter:
telefon: 040-641 10 00, e-post: info@lomma.se

Du kan även få mer information via kommunens hemsida: lomma.se

Hamngatan 3, 234 31 Lomma
040-641 10 00, info@lomma.se

lomma.se



Kommunfullmäktige 
2022-01-27 
 

Ärende 

10 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 7 av 16 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 168 KS KF/2021:166 

Motion från Sandra Pilemalm (L) om handlingsplan avseende hedersrelaterat våld 
och förtryck 

Ärendebeskrivning 
Sandra Pilemalm (L) har 2021-05-26 inkommit med en motion om handlingsplan avseende 
hedersrelaterat våld och förtryck. I motionen yrkar motionären att Lomma kommun ska ta fram en 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtyck. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2021-11-12 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01, § 236. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01 § 236 
- Protokoll från socialnämnden 2021-10-26 § 60 
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 § 54 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2021-08-30 § 51 
- Motion från Sandra Pilemalm (L) om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, 

inkommen 2021-05-26 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta bifalla motionen. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta uppdra till kommundirektören att 
tillse att en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck tas fram. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2021-11-12 
 KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT 
 

Sida 1 av 4 
 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:166 

Motion om handlingsplan avseende hedersrelaterat våld och förtryck 

Förslag till beslut:  
Kommunledningsförvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Ärendebeskrivning 
Sandra Pilemalm (L) har 2021-05-26 inkommit med en motion om handlingsplan avseende 
hedersrelaterat våld och förtryck. I motionen yrkar motionären att Lomma kommun ska ta fram en 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtyck. 

Bakgrund/Analys 

I augusti 2020 fattade regeringen beslut om reviderade kursplaner för grundskolan och vissa 
ämnesplaner för gymnasieskolan och Komvux. Beslutet innebar även att det i de inledande delarna 
av läroplanerna som anger skolans värdegrund och uppdrag införs nya formuleringar. I de nya 
läroplanerna är enligt Skolverket kunskapsområdet sex- och samlevnad stärkt och byter namn till 
sexualitet, samtycke och relationer. Sedan år 2018 finns det i läroplanen för grundskolan nya 
formuleringar om jämställdhet som handlar om skolans ansvar för att synliggöra och motverka 
könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Dessa formuleringar är enligt 
Skolverket emellertid nya i läroplanerna för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. I de nya 
läroplanernas inledande delar införs det enligt Skolverket vidare formuleringar gällande andra delar 
av skolans värdegrundsarbete som bland annat handlar om skolans ansvar för att förebygga och 
motverka olika formera av intolerans, våld och förtryck. Regeringens plan var att de reviderade 
läroplanerna skulle börja gälla den 1 juli 2021. Eftersom skolan befann sig i ett ansträngt läge med 
anledning av pandemin beslutade emellertid regeringen att tillämpningen av de reviderade 
kursplanerna i grundskolan och motsvarande skolformer ska införas den 1 juli 2022. 

Motionen 

I motionen beskriver motionären de ändringar i läroplanen som genomförs inför höstterminen år 
2022 och som enligt motionären innebär att skolans ansvar för hedersrelaterat våld och förtryck blir 
tydligare. I motionen framhåller motionären att dessa ändringar innebär att undervisningen ska 
omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare 
framhåller motionären att skolan ansvarar för att varje elev får kunskaper om hedersrelaterat våld 
och förtryck. Samtliga läroplaner, med undantag från vuxenutbildningens, anger enligt motionären 
att rektorn har ansvar för att hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 
utbildningen.  

Motionären konstaterar i motionen vidare att Lomma kommun i dagsläget saknar en handlingsplan 
för hur kommunen ska arbeta för att motverka hedersrelaterat våld och förtyck. I motionen 
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framhåller motionären att det är angeläget att det utarbetas en sådan handlingsplan, där det tydligt 
framgår hur samarbete och samverkan mellan förvaltningar ska ske. Enligt motionären är det av 
särskild vikt att samverkan sker mellan förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid, 
socialförvaltningen, sjukvården och Polisen. 

Områden som handlingsplanen enligt motionären bör innefatta är:  

• Kompetensutveckling av personal  
• Plattformar för förebyggande arbete och hur det ska bedrivas; MVC, BVC, förskola, skola, 

vuxenutbildning, polis 
• Var stöd och hjälp finns 
• Agerande vid brott eller vid misstanke om att brott kan komma att begås 
• Systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck där det ingår kartläggning hur 

situationen ser ut i Lomma kommun 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden för yttrande. 

Kultur och fritidsnämndens yttrande 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-08-30, § 51, att föreslå kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige att besluta avslå motionen med hänvisning till förvaltningens 
yttrande. I yttrandet konstaterar förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid bland annat 
följande: 

Det sker generellt uppföljning av förändringar i den lagstiftning och de styrdokument som omfattar nämndens 
verksamheter. Uppföljningen syftar till att alla som arbetar med barn och elever ska ha adekvat kunskap när det 
gäller de frågor lagstiftaren och planförfattaren anger. 

Förvaltningen bedömer att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ligger inom ramen för läroplanens 
jämställdhetsuppdrag. De kommande anpassningarna i läroplanen, 2022, innebär att kommunikations- och 
fortbildningsinsatser genomförs för personalen med syfte att säkerställa förstärkning av arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. Ytterligare samverkan mellan UKF och socialförvaltningen kommer även sannolikt 
att behövas. 

I de verksamheter inom kultur- och fritidsverksamhetens ansvarsområden som inte omfattas av skollag eller 
läroplan är kommunens övergripande mål om att invånare i Lomma kommun ska vara trygga i livets alla skeden 
vägledande. Dessutom följs föreningarnas verksamhet upp genom sociala bokslut årligen vilket omfattar en 
demokratisk människosyn, mänskliga fri- och rättigheter samt en inkluderande verksamhet. För föreningarna är 
även Riksidrottsförbundet (RF) och specialförbundens instruktioner styrande för hur föreningarna ska bedriva 
verksamheter. 

Om kommunen beslutar om en handlingsplan för att förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är det 
relevant att ställa frågan varför just detta område behöver en handlingsplan och inte andra områden där 
författningsändringar genomförs så som jämställdhet och hållbarhetsfrågor.  
 
Förvaltningen ser därför inte att en särskild handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för Lomma 
kommun behöver tillskapas och föreslår att motionen avslås. 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2021-11-12 
 KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKT 
 

Sida 3 av 4 
 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2021-08-31, § 54, att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att besluta avslå motionen med hänvisning till förvaltningens 
yttrande. I det yttrande nämnden hänvisar till framhåller förvaltningen bland annat följande: 

Det sker generellt uppföljning av förändringar i den lagstiftning och de styrdokument som omfattar nämndens 
verksamheter. Uppföljningen syftar till att alla som arbetar med barn och elever ska ha adekvat kunskap när det 
gäller de frågor lagstiftaren och planförfattaren anger. 

Förvaltningen bedömer att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ligger inom ramen för läroplanens 
uppdrag. De kommande anpassningarna i läroplanen, 2022, innebär att kommunikations- och fortbildningsinsatser 
genomförs för personalen med syfte att säkerställa förstärkning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Ytterligare samverkan mellan UKF och socialförvaltningen kommer även att behövas kopplat till samtlig personals 
skyldighet, enligt Socialtjänstlagen, att göra anmälan vid misstanke om att ett barn far illa. 

Om kommunen beslutar om en handlingsplan för att förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är det 
relevant att ställa frågan varför just detta område behöver en handlingsplan och inte andra områden där 
författningsändringar genomförs så som jämställdhet och hållbarhetsfrågor. 

Förvaltningen ser därför inte att särskild handlingsplan för Lomma kommun behöver tillskapas och föreslår att avslå 
motionen.  

I beslutet konstaterade barn- och utbildningsnämnden emellertid att ökad kunskap om situationen 
med hedersrelaterat våld och förtryck skulle vara värdefull. 

Socialnämndens yttrande 

Socialnämnden beslutade 2021-10-26, § 60, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till följande yttrande från 
socialförvaltningen: 

Socialförvaltningen erfar sedan ett och ett halvt år tillbaka en nedgång avseende inkomna orosanmälningar rörande 
barn och unga. Ett fåtal av anmälningarna handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Under 2020 och 2021 har 
inte en enda placering på skyddat boende varit aktuell. Sannolikt är Lomma kommun till del förskonad från denna 
problematik men det innebär inte att det inte finns. En kompetensförstärkning inom området för att uppfatta 
eventuell problematik i alla förvaltningar är värdefullt. Dock är den största samverkansparten för socialtjänsten 
avseende kännedom om barn som far illa är förskola, skola och andra verksamheter som möter barn. 

För att proaktivt kunna skala upp verksamheten har förvaltningen föreslagit i arbetsgruppen för trygghet och 
folkhälsa att avsätta medel för bland annat hedersrelaterat våld och förtryck. Medlen är tänkta till att kartlägga 
nuvarande kompetensbas hos samtliga förvaltningar som möter barn och vuxna som kan tänkas leva i 
hederskontexter samt att samordna och skapa handlingsplaner för verksamheter att arbeta efter. Resursen är tänkt 
att nyttja både som kompetensbank samt i det operativa framtagandet av handlingsplan och rutiner. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från socialnämnden 2021-10-26 § 60 
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 § 54 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2021-08-30 § 51 
- Motion från Sandra Pilemalm (L) om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, 

inkommen 2021-05-26 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på kommunledningsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Om det blir aktuellt att ta fram en handlingsplan avseende hedersrelaterat våld och förtryck bör en 
barnkonsekvensanalys genomföras. 
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Maria Franzén 
Utredare 

Katarina Pelin 
Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Motionären 
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDEN 2021-10-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN § 60 SN/2021:192 

Förslag till yttrande avseende motion från Liberalerna (L) om handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna har inkommit med en motion avseende en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck.  

Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden bereds tillfälle att 
inkomma med yttrande avseende inkommen motion.  

Socialförvaltningen överlämnar följande yttrande i skrivelse daterad 2021-09-20:  

Socialförvaltningen erfar sedan ett och ett halvt år tillbaka en nedgång avseende inkomna 
orosanmälningar rörande barn och unga. Ett fåtal av anmälningarna handlar om hedersrelaterat våld 
och förtryck. Under 2020 och 2021 har inte en enda placering på skyddat boende varit aktuell. 
Sannolikt är Lomma kommun till del förskonad från denna problematik men det innebär inte att det 
inte finns. En kompetensförstärkning inom området för att uppfatta eventuell problematik i alla 
förvaltningar är värdefullt. Dock är den största samverkansparten för socialtjänsten avseende 
kännedom om barn som far illa är förskola, skola och andra verksamheter som möter barn. 

För att proaktivt kunna skala upp verksamheten har förvaltningen föreslagit i arbetsgruppen för 
trygghet och folkhälsa att avsätta medel för bland annat hedersrelaterat våld och förtryck. Medlen är 
tänkta till att kartlägga nuvarande kompetensbas hos samtliga förvaltningar som möter barn och 
vuxna som kan tänkas leva i hederskontexter samt att samordna och skapa handlingsplaner för 
verksamheter att arbeta efter. Resursen är tänkt att nyttja både som kompetensbank samt i det 
operativa framtagandet av handlingsplan och rutiner. 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19, § 99. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-10-19, § 99 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-09-20 
- Remiss från kommunstyrelsen 
- Motion från Liberalerna avseende handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Överläggning 
Susanne Borgelius (M) yrkar på att socialnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.  
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDEN 2021-10-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 
 
SN § 60 (fortsättning) SN/2021:192 

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad. Ordförande ställer proposition om bifall respektive 
avslag på sitt eget yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

Votering begärs.  

Ordförande förklarar att votering begärts och ska genomföras. 
Ordförande upprepar förslaget och får nämndens godkännande om att det uppfattats korrekt.  
Ordförande föreslår följande propositionsordning som sedermera också godkänns av socialnämnden: 
Den som önskar bifalla arbetsutskottets förslag till beslut röstar ja, den som önskar avslå 
arbetsutskottets förslag till beslut röstar nej. Man kan även avstå.  

Verkställd votering utfaller enligt följande: 

NAMN JA NEJ AVSTÅR 
Anders Olin (M) 1:e 
vice ordförande 

X   

Pia Johnson (S) 2:e 
vice ordförande 

X   

Charlott Enocsson (M) X   
Ingrid Strömgren (M) X   
Anne Abrahamsson 
(M) 

X   

Lena Svensson (C) X   
Britt Hjertqvist (L) X   
Paul Andersson (S) X   
Oscar Sedira (SD) X   
Delphine Raimbault 
(FB) 

X   

Susanne Borgelius (M) 
ordförande 

X   

 

JA: 11, NEJ: 0, AVSTÅR: 0 

Ordförande förklarar därefter att socialnämnden beslutat bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.  
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDEN 2021-10-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN § 60 (fortsättning) SN/2021:192 

Beslut: 
- Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att bifalla 

motionen med hänvisning till socialförvaltningens yttrande.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-08-31 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
BUN § 54   BUN/2021:162 - 000 
 
 

Beslut om yttrande över motion (L) avseende handlingsplan 
hedersrelaterat våld och förtryck 

 
 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna (Sandra Pilemalm) har inkommit med motion med önskemål om att en 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck tas fram. 
 
Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-08-17, 
§49 och arbetsutskottet beslutade att lämna ärendet utan ställningstagande till 
nämnden. 
 
Överläggning 
Ordförande Thomas Eneström (S) yrkar att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ska föreslå barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt 
förvaltningens förslag med följande tillägg:  
- Barn- och utbildningsnämnden anser likväl att ökad kunskap om situationen med 

hedersrelaterat våld och förtryck i Lomma kommun vore värdefull. 
 
Jesper Wiman (M) yrkar bifall till Thomas Eneströms (S) yrkande.  
 
Åsa Undrén Nilsson (SD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att 
föreslå kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motion (L) 
avseende handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Gun Larsson (L) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att föreslå 
kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motion (L) 
avseende handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Denise Rydblom (C) yrkar bifall till Gun Larssons (L) yrkande. 

 
Propositionsordning  
Ordförande Thomas Eneström (S) avser att först ställa proposition på frågan om bifall 
respektive avslag på dels sitt yrkande och dels på Åsa Undrén Nilssons och Gun 
Larssons (L) yrkande. Därefter avser ordförande att ställa proposition på frågan om 
bifall respektive avslag på sitt tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordningen godkänns.  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021-08-31 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

BUN § 54 (fort.)  BUN/2021:162 - 000 
 
Ordförande Thomas Eneström (S) ställer proposition på bifall respektive avslag på dels 
sitt yrkande och dels på Åsa Undrén Nilssons (SD) och Gun Larssons (L) yrkande. 
Varefter ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla 
ordförandes yrkande.  
 
Ordförande ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på sitt 
tilläggsyrkande, varefter ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat 
att bifalla ordförandes yrkande. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Prot. Utdr från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-08-18, §49 
‒ Motion - handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck. 
‒ Yttrande över Motion - handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck. 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att 

rekommendera kommunfullmäktige att avslå motion (L) avseende handlingsplan 
mot hedersrelaterat våld och förtryck enligt bilaga till kommunstyrelsen. 

 
./. Bilaga.  
 

‒ Barn- och utbildningsnämnden anser likväl att ökad kunskap om situationen med 
hedersrelaterat våld och förtryck vore värdefull. 

 
Reservation 
Åsa Undrén Nilsson (SD) och Gun Larsson (L) reserverar sig till förmån för sina 
yrkanden. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss angående Motion (L) avseende handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 

Inledning 
Liberalerna (Sandra Pilemalm) har inkommit med motion med önskemål om att en handlingsplan 
mot hedersrelaterat våld och förtryck tas fram (Bilaga). 

Liberalerna anför följande: 
Hösten 2022 ska ändringar i läroplanerna börja tillämpas. Hedersrelaterat våld och förtryck är 
tydligare framskrivet i läroplanerna. Undervisningen ska: omfatta kunskaper om maktstrukturer 
kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck. Skolan ansvarar för att varje elev har fått 
kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Samtliga läroplaner, med undantag från 
vuxenutbildningens, anger att rektorn har ansvar för att hedersrelaterat våld och förtryck behandlas 
återkommande i utbildningen. 

Lomma kommun har i dagsläget ingen handlingsplan för hur man arbetar mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

Det är därför angeläget att det utarbetas en handlingsplan där det tydligt framgår att samarbete och 
samverkan mellan förvaltningar sker, av särskild vikt är utbildnings och kultur och 
fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och samverkan med sjukvården t.ex. vårdcentralerna i 
kommunen samt polisen.  

Områden som handlingsplanen bör innefatta är: 
• Kompetensutveckling av personal
• Plattformar för förebyggande arbete och hur det ska bedrivas; MVC, BVC, förskola, skola,

vuxenutbildning, polis
• Var stöd och hjälp finns
• Agerande vid brott eller vid misstanke om att brott kan komma att begås
• Systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck där det ingår kartläggning hur

situationen ser ut i Lomma kommun

Liberalerna yrkar därmed att: Lomma kommun tar fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2021-06-14 

Vår referens: Staffan Friberg 
Direkttel: 040 - 641 13 07 
E-post: Staffan.Friberg@lomma.se 
Diarienr: BUN/2021:162 
Er referens:

BUN Bilaga §54/21

mailto:Staffan.Friberg@lomma.se
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Handläggning 
Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden beredes tillfälle att till 
kommunstyrelsen, senast 2021-10-07, inkomma med yttrande över Motion (L) avseende 
handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
 
Bakgrund/analys 
 
Bakgrund 
Skolverket har aktualiserat hedersrelaterat våld och förtryck. Verket anger att ingen ska fara illa, vare 
sig i hemmet eller i skolan. Trygghet är en förutsättning för att elever ska kunna lära sig och därför 
behöver personalen i skolan kunskap om hur man kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Skolverket pekar på betydelsen av att nå alla elever genom utbildning. Skolan ska vara en plats där 
alla barn och ungdomar kan utvecklas, lära och känna omsorg och omtanke. Skolverket menar vidare 
att arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck behöver ske systematiskt och vara en 
del av skolans jämställdhetsuppdrag. För att skolpersonal ska både kunna upptäcka utsatthet hos 
eleverna och behandla frågorna i undervisningen behöver de ha kunskaper inom området. 
 
Arbetet i Lomma kommun 
Det sker generellt uppföljning av förändringar i den lagstiftning och de styrdokument som omfattar 
nämndens verksamheter. Uppföljningen syftar till att alla som arbetar med barn och elever ska ha 
adekvat kunskap när det gäller de frågor lagstiftaren och planförfattaren anger. 
 
Förvaltningen bedömer att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ligger inom ramen för 
läroplanens uppdrag. De kommande anpassningarna i läroplanen, 2022, innebär att 
kommunikations- och fortbildningsinsatser genomförs för personalen med syfte att säkerställa 
förstärkning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ytterligare samverkan mellan UKF och 
socialförvaltningen kommer även att behövas kopplat till samtlig personals skyldighet, enligt 
Socialtjänstlagen, att göra anmäla vid misstanke om att ett barn far illa. 
 
Om kommunen beslutar om en handlingsplan för att förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck är det relevant att ställa frågan varför just detta område behöver en handlingsplan och inte 
andra områden där författningsändringar genomförs så som jämställdhet och hållbarhetsfrågor. 
 
Förvaltningen ser därför inte att särskild handlingsplan för Lomma kommun behöver tillskapas och 
föreslår att avslå motionen. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-08-30 

 

 
Justerande 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 51   KFN/2021:51 - 000 
 
 

Förslag till beslut om yttrande över motion (L) avseende handlingsplan 
hedersrelaterat våld och förtryck 

 
 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna (Sandra Pilemalm) har inkommit med motion med önskemål om att en 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck tas fram. 
 
Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden 
beredes tillfälle att till kommunstyrelsen, senast 2021-10-07, inkomma med yttrande 
över Motion (L) avseende handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck. 

 
Förvaltningen har yttrat sig enligt bilaga och föreslår att motionen avslås. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-08-16, §42. 
 
Nämndens handläggning 
Carin Hansson (M) yrkar att nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Peppe Pollack (L) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta att föreslå 
kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige ska bifalla motion (L) 
avseende hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Natalia Engstedt (SD) yrkar bifall på Peppe Pollacks (L) motion.  
 
Propositionsordning  
Ordförande Carin Hansson (M) ställer proposition på bifall respektive avslag på dels 
sitt yrkande och dels på Peppe Pollacks (L) yrkande och finner att ordförandes yrkande 
bifallits.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Prot. Utdr. från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-08-16, §42 
‒ Missiv remiss angående motion (L) avseende hedersrelaterat våld och förtryck 
‒ Yttrande remiss angående motion (L) avseende hedersrelaterat våld och förtryck 
‒ Remiss angående motion (L) avseende hedersrelaterat våld och förtryck 
‒ KS KF 2021:166- remissmail angående motion (L) avseende hedersrelaterat våld 

och förtryck  
‒ Motion (L) avseende hedersrelaterat våld och förtryck 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (17) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-08-30 

 

 
Justerande 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

KFN § 51 (fort.)  KFN/2021:51 - 000 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att rekommendera 

kommunfullmäktige att avslå motionen avseende handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck enligt bilaga till kommunstyrelsen. 

 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
Sändlista 
Akten 
kommunstyrelsen 



s. 1 (2)

Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 
tel: 040-641 10 00   |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kultur- och fritidsnämnden 

Remiss angående Motion (L) avseende handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 

Inledning 
Liberalerna (Sandra Pilemalm) har inkommit med motion med önskemål om att en handlingsplan 
mot hedersrelaterat våld och förtryck tas fram (Bilaga). 

Liberalerna anför följande: 
Hösten 2022 ska ändringar i läroplanerna börja tillämpas. Hedersrelaterat våld och förtryck är 
tydligare framskrivet i läroplanerna. Undervisningen ska: omfatta kunskaper om maktstrukturer 
kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck. Skolan ansvarar för att varje elev har fått 
kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Samtliga läroplaner, med undantag från 
vuxenutbildningens, anger att rektorn har ansvar för att hedersrelaterat våld och förtryck behandlas 
återkommande i utbildningen. 

Lomma kommun har i dagsläget ingen handlingsplan för hur man arbetar mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

Det är därför angeläget att det utarbetas en handlingsplan där det tydligt framgår att samarbete och 
samverkan mellan förvaltningar sker, av särskild vikt är utbildnings och kultur och 
fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och samverkan med sjukvården t.ex. vårdcentralerna i 
kommunen samt polisen.  

Områden som handlingsplanen bör innefatta är: 
• Kompetensutveckling av personal
• Plattformar för förebyggande arbete och hur det ska bedrivas; MVC, BVC, förskola, skola,

vuxenutbildning, polis
• Var stöd och hjälp finns
• Agerande vid brott eller vid misstanke om att brott kan komma att begås
• Systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck där det ingår kartläggning hur

situationen ser ut i Lomma kommun

Liberalerna yrkar därmed att: Lomma kommun tar fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2021-06-14 

Vår referens: Staffan Friberg 
Direkttel: 040 - 641 13 07 
E-post: Staffan.Friberg@lomma.se 
Diarienr: BUN/2021:162 
Er referens:

KFN Bilaga §51/21

mailto:Staffan.Friberg@lomma.se
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Handläggning 
Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden beredes tillfälle att till 
kommunstyrelsen, senast 2021-10-07, inkomma med yttrande över Motion (L) avseende 
handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
 
Bakgrund/analys 
 
Bakgrund 
Skolverket har aktualiserat hedersrelaterat våld och förtryck. Verket anger att ingen ska fara illa, vare 
sig i hemmet eller i skolan. Trygghet är en förutsättning för att elever ska kunna lära sig och därför 
behöver personalen i skolan kunskap om hur man kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Skolverket pekar på betydelsen av att nå alla elever genom utbildning. Fritidsklubben ska vara en 
plats där alla barn och ungdomar kan utvecklas, lära och känna omsorg och omtanke. Skolverket 
menar vidare att arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck behöver ske 
systematiskt och vara en del av skolans jämställdhetsuppdrag. För att personal ska både kunna 
upptäcka utsatthet hos eleverna och behandla frågorna i verksamheten behöver de ha kunskaper 
inom området. 
 
Arbetet i Lomma kommun 
Det sker generellt uppföljning av förändringar i den lagstiftning och de styrdokument som omfattar 
nämndens verksamheter. Uppföljningen syftar till att alla som arbetar med barn och elever ska ha 
adekvat kunskap när det gäller de frågor lagstiftaren och planförfattaren anger. 
 
Förvaltningen bedömer att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ligger inom ramen för 
läroplanens jämställdhetsuppdrag. De kommande anpassningarna i läroplanen, 2022, innebär att 
kommunikations- och fortbildningsinsatser genomförs för personalen med syfte att säkerställa 
förstärkning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ytterligare samverkan mellan UKF och 
socialförvaltningen kommer även sannolikt att behövas.  
 
I de verksamheter inom kultur- och fritidsverksamhetens ansvarsområden som inte omfattas av 
skollag eller läroplan är kommunens övergripande mål om att invånare i Lomma kommun ska vara 
trygga i livets alla skeden vägledande. Dessutom följs föreningarnas verksamhet upp genom sociala 
bokslut årligen vilket omfattar en demokratisk människosyn, mänskliga fri- och rättigheter samt en 
inkluderande verksamhet. För föreningarna är även Riksidrottsförbundet (RF) och specialförbundens 
instruktioner styrande för hur föreningarna ska bedriva verksamheter.  
 
Om kommunen beslutar om en handlingsplan för att förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck är det relevant att ställa frågan varför just detta område behöver en handlingsplan och inte 
andra områden där författningsändringar genomförs så som jämställdhet och hållbarhetsfrågor. 
 
Förvaltningen ser därför inte att en särskild handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för 
Lomma kommun behöver tillskapas och föreslår att motionen avslås.  



Motion - handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck  
 
Bakgrund:  
 
Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?  
 

• Familjen/släkten/kollektivets normer och värderingar 
som råder. 

• Krav på att familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen 
sätts framför de egna.  

• Kontrollen av flickors oskuld och kvinnors kyskhet är central – familjens 
anseende och status är beroende av flickors och kvinnors faktiska eller 
påstådda beteende.  

• Rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder.  
• Kontroll, hot, våld, föras ut ur landet, barnäktenskap, tvångsäktenskap 

och könsstympning. 
• Pojkar kan både vara utsatta själva och utöva kontroll 

              och/eller våld mot andra 
• Extra utsatta: barn, hbtq-personer, människor med funktionsvariationer   

 
240 000  

 
barn och unga i Sverige tros leva under hedersrelaterat våld och förtryck. Den 
siffran är hämtad från 2017. Sanningen är dock att ingen riktigt vet. 
Socialstyrelsen konstaterar att uppdraget att göra en nationell kartläggning 
av omfattningen i befolkningen av hedersrelaterat våld och förtryck i alla 
åldersgrupper inklusive barnäktenskap och tvångsäktenskap, inte har varit 
möjligt att genomföra utifrån det uppdrag myndigheten fick av regeringen 
våren 2017. Socialstyrelsen har efterfrågat statistik och uppgifter från 
myndigheter, kommuner och verksamheter. Ytterst få kommuner har 
genomfört kartläggningar av hedersrelaterat våld och förtryck. En fullständig 
nationell kartläggning finns alltså inte.  
 
Nationella kompetensteamet har sett en ökning av antalet personer som blivit 
bortförda och/eller hålls kvar utomlands, från 75 personer under 2019 till 105 
under 2020. Statistiken är från samtal till Nationella Kompetensteamets 
stödtelefon. Det är vanligare än tidigare att flera barn i samma familj förs bort.  
  
Hösten 2022 ska ändringar i läroplanerna börja tillämpas.  
Hedersrelaterat våld och förtryck är tydligare framskrivet i läroplanerna.  
Undervisningen ska: omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön 
och hedersrelaterat våld och förtryck. Skolan ansvarar för att varje elev har 
fått kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Samtliga läroplaner, med 
undantag från vuxenutbildningens, anger att rektorn har ansvar för att 
hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen. 



 
Lomma kommun har i dagsläget ingen handlingsplan för hur man arbetar 
mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Det är därför angeläget att det utarbetas en handlingsplan där det tydligt 
framgår att samarbete och samverkan mellan förvaltningar sker, av särskild 
vikt är utbildnings och kultur och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och 
samverkan med sjukvården t.ex. vårdcentralerna i kommunen samt polisen.  
 
Områden som handlingsplanen bör innefatta är:  

• Kompetensutveckling av personal  
• Plattformar för förebyggande arbete och hur det ska bedrivas; MVC, 

BVC, förskola, skola, vuxenutbildning, polis 
• Var stöd och hjälp finns 
• Agerande vid brott eller vid misstanke om att brott kan komma att 

begås 
• Systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck där det ingår 

kartläggning hur situationen ser ut i Lomma kommun 
 
Jag yrkar härmed på att: Lomma kommun tar fram en handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 
 
 
Sandra Pilemalm  
Liberalerna Lomma-Bjärred  
Ledamot Kommunfullmäktige 
 
 



Kommunfullmäktige 
2022-01-27 
 

Ärende 

11 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 169 KS KF/2020:208 

Motion från Kristina Thored (FB) om lokalisering av kommunens förvaltning och 
administration 

Ärendebeskrivning 
Kristina Thored (FB) har, 2020-09-09, inkommit med en motion om lokalisering av kommunens 
förvaltning och administration. I motionen yrkar motionären att kommunfullmäktige ska besluta att 
ge kommundirektören eller lämplig förvaltning i uppdrag att utreda möjligheten att fördela 
kommunens administration mellan norra och södra kommundelen. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2021-11-16 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01, § 237. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-01 § 237 
- Skrivelse 2021-11-16 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-11-17 § 160 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-11-17 § 159 
- Lokalisering avseende gymnasieskola, daterad 2021-11-10 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-10-06 § 123 
- Fördjupad analys avseende kommunhuskvarteret – Jämförelse mellan ombyggnation och 

nybyggnation ur ett samhällsbyggnadsperspektiv, daterad 2021-10-04 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-09-16 § 72 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22 § 175 
- Skrivelse 2021-06-23 från planeringsavdelningen 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2020-03-25 § 32 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-14 § 137 
- Motion från Kristina Thored (FB), inkommen 2020-09-09 

Överläggning 
Kristina Thored (FB) yrkar kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Per Bengtsson (S) yrkar bifall till Kristina Thoreds yrkande 

Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag i ärendet. 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordförande Robert Wenglén (M) yrkandena mot 
varandra, vartefter kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Robert Wengléns yrkande. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-12-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med 

hänvisning till att förvaltningen jobbar med frågan och kommer att göra det under lång tid 
framöver. 

Reservation 
Kristina Thored (FB) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga A 

Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga B 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

  



Reservation §6 Kommunstyrelsen 8/12 2021

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut 8/12 2021 att avslå mitt yrkande att bifalla Fokus
Bjärreds motion gällande utredning av lokalisering av kommunens förvaltning och administration, med
syfte att delar av förvaltningen ska placeras i såväl norra som södra kommundelen.

I beslutsunderlaget till motionen hänvisas till ett mycket översiktligt yttrande från planeringsavdelningen
samt pågående undersökningar gällande kommunhuset. I inga av de presenterade handlingarna gällande
kommunhuset har man tagit i betraktande att delar av kommunens förvaltning permanent kan
lokaliseras någon annanstans än dagens kommunhustomt. De handlingar som ligger till grund för
lokaliseringsbeslutet av gymnasieskolan samt start-PM för kommunhustomten anger tvärtemot specifikt
ett ytbehov för ett nytt kommunhus baserat på att samtliga tjänstemän från dagens kommunhus ska
placeras på samma ställe. Om politiken vill att alternativ till detta ska utredas - vilket man i debatten ger
uttryck för - behöver detta också explicit uttryckas i ett uppdrag till förvaltningen. Av den anledningen är
det av stor vikt att motionen bifalles.

Kristina Thored
Ledamot i Kommunstyrelsen

Bilaga A KS § 169/21



Reservation 

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens arbetsutskott beslut i ärende 6, vid KS 

8/12, att föreslå motionen besvarad. Tjänsteskrivelsen som hänvisas till är inte alls 

gjord på djupet utan beskriver några hypoteser om var en kommunal 

administration kan ligga i den norra kommundelen. Vi ser gärna en större 

utredning varpå vi yrkat på att motionen ska få bifall. 

Vi är positiva till utredning om att fördela administrationen mellan kommundelarna 

för att förbättra service och dialog mellan den kommunala förvaltningen och 

medborgarna. 

8/12 -21 

Per Bengtsson Lisa Bäck Rune Netterlid 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Bilaga B KS § 169/21
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 Kommunstyrelsen 

 

   
  
Motion om lokalisering av kommunens förvaltning och administration  

 
 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
 

- Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till 
planeringsavdelningens yttrande, genomförda utredningar och kommunstyrelsens beslut. 

 
Ärende 
Kristina Thored (FB) har, 2020-09-09, inkommit med en motion om lokalisering av kommunens 
förvaltning och administration. I motionen yrkar motionären att kommunfullmäktige ska besluta att 
ge kommundirektören eller lämplig förvaltning i uppdrag att utreda möjligheten att fördela 
kommunens administration mellan norra och södra kommundelen. 
 
Bakgrund/analys 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-06-14, § 137, till kommundirekten "att ta fram 
förslag på tillbyggnad av kommunhus (utformning samt ytbehov för kommunal verksamhet och polis, 
ägandeform, placering, kostnad vid olika nyttjandetid m.m.)". Kommunstyrelsen beslutade 
sedermera, 2020-03-25, § 32, att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ”ta fram ett 
helhetsförslag för hela kommunhuskvarteret, innebärande att ett tillbyggt kommunhus uppförs i 
egen regi och ägs av kommunen, och att ett nytt kommunhus, åtminstone delvis, vetter mot 
Hamntorget”.  
 
Planeringsavdelningen har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och har i skrivelse 2021-06-
23 avgett följande yttrande: 
 

Det befintliga kommunhuset är till stor del föråldrat och nytt kommunhus bedöms behövas innan 2030. 
Kommunens förvaltning och administration är idag delvis centraliserad, till kommunhuset i Lomma tätort, men i till 
största delen är personalen utspridd i de olika kommundelarna. De delar av verksamheten som är ligger utspridd är 
den som behöver lokaliseras väldigt nära medborgarna, företrädesvis utbildnings- samt omsorgsverksamheter.  
 
En ytterligare fördelad lokalisering bedöms medföra en del positiva konsekvenser, i form av till exempel ökat 
daguppehälle i norra kommundelen. Det bedöms också medföra en del negativa konsekvenser. Bland de negativa 
konsekvenserna kan nämnas sämre möjligheter till samutnyttjande av lokaler och personal, såsom mötesrum, 
matsal, reception med mera. Det bedöms även riskera att försvåra samarbetet mellan förvaltningarna, om 
medarbetarna inte naturligt träffas och utbyter aktuella frågor, tankar och idéer.  
 
Utsläppen av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. Sker inga förändringar kommer jordens medeltemperatur att 
öka med upp till 4–5 grader under 2000-talet enligt FNs klimatpanel. Parisavtalet från år 2015 sätter som mål att 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2021-11-16 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén   
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2020:208 
Er referens:  
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temperaturhöjningen ska vara mindre än två grader under 2000-talet. För att Sverige ska kunna leva upp till avtalet 
måste klimatfrågan genomsyra all verksamhet. En mycket viktig parameter i arbetet med lokalisering av nytt 
kommunhus är därför möjligheten för kommunens anställda att enkelt ställa om till mer hållbar arbetspendling. En 
lokalisering i anslutning till en tågstation bedöms därför vara en nödvändighet. Därutöver behöver ett kommunhus 
lokaliseras så att det bidrar till daguppehälle i någon av tätorterna. Av ovanstående skäl bedöms i nuläget en 
lokalisering av kommunhus mest lämpligt i Lomma tätort.  
 
Stationsläget i Flädie skulle dock på sikt kunna innehålla en mindre kommunhub, från vilken till exempel 
socialförvaltningens verksamhet för norra kommundelen skulle kunna utgå, för att göra det lättare att rekrytera 
personal till verksamheten, samt för att möjliggöra hållbar arbetspendling även för denna grupp medarbetare. 
 
Ett eventuellt nytt kulturhus i Bjärred skulle med fördel kunna inrymma en besöks/Pop-up-hub för kommunal 
verksamhet, som kan bemannas med olika verksamheter/tjänstepersonal över tid, till exempel expressbygglov, 
dialogforum för planering, kontaktcenter med mera. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-09-22, § 175, att uppdra till kommundirektören att 
till kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-06 återkomma med en grundlig utredning gällande 
kommunhus. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16, § 72, att etablera en gymnasieskola i 
Lomma kommun och uppdrog samtidigt till kommundirektören att ta fram ett förslag på lokalisering, 
genomförande och finansiering. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-06, § 123, 
presenterade kommundirektören tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen en rapport 
”Fördjupad analys avseende kommunhuskvarteret – Jämförelse mellan ombyggnation och 
nybyggnation ur ett samhällsbyggnadsperspektiv”. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-17 
redovisade kommundirektören tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen sedermera 
lokaliseringsutredning avseende gymnasieskola.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-17, § 159, att godkänna lokaliseringsutredningen gällande 
gymnasieskola. Kommunstyrelsen beslutade vidare, § 160, att godkänna upprättat Start-PM för 
exploatering av del av Lomma 34:1 m.fl. i Lomma, Lomma kommun (kommunhuskvarteret). 
Därutöver beslutade kommunstyrelsen att uppdra till planeringsavdelningen att genom detaljplan 
pröva lämpligheten att använda fastigheterna 34:1 m.fl. i Lomma för gymnasieskola, kommunhus och 
i mindre utsträckning centrumverksamhet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
att motionen med hänvisning till planeringsavdelningens yttrande, genomförda utredningar och 
kommunstyrelsens beslut ska anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-11-17 § 160 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-11-17 § 159 
- Lokalisering avseende gymnasieskola, daterad 2021-11-10 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-10-06 § 123 
- Fördjupad analys avseende kommunhuskvarteret – Jämförelse mellan ombyggnation och 

nybyggnation ur ett samhällsbyggnadsperspektiv, daterad 2021-10-04 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-09-16 § 72 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22 § 175 
- Skrivelse 2021-06-23 från planeringsavdelningen 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2020-03-25 § 32 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-14 § 137 
- Motion från Kristina Thored (FB), inkommen 2020-09-09 

 
Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med planeringsavdelningen. 
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Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 
 
 
 
Maria Franzén    Katarina Pelin  
Utredare    Kommundirektör 
 
Beslutet expedieras till:  
Planeringsavdelningen 
Kommundirektören 
Motionären 
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Yttrande rörande motion ”lokalisering av kommunens förvaltning och 
administration.”  
 
Ärendebeskrivning 
En motion från Fokus Bjärred angående lokalisering av kommunens förvaltning och administration har 
inkommit. I motionen föreslås: 
Att kommunfullmäktige ger kommundirektören, eller lämplig förvaltning, i uppdrag att utreda 
möjligheten att fördela kommunens administration mellan norra och södra kommundelen.  
 
Planeringsavdelningen har beretts möjlighet att inkomma med yttrande till Kommunstyrelsen. 

Planeringsavdelningens yttrande 
Det befintliga kommunhuset är till stor del föråldrat och nytt kommunhus bedöms behövas innan 2030. 
Kommunens förvaltning och administration är idag delvis centraliserad, till kommunhuset i Lomma 
tätort, men i till största delen är personalen utspridd i de olika kommundelarna. De delar av 
verksamheten som är ligger utspridd är den som behöver lokaliseras väldigt nära medborgarna, 
företrädesvis utbildnings- samt omsorgsverksamheter.  

En ytterligare fördelad lokalisering bedöms medföra en del positiva konsekvenser, i form av till exempel 
ökat daguppehälle i norra kommundelen. Det bedöms också medföra en del negativa konsekvenser. 
Bland de negativa konsekvenserna kan nämnas sämre möjligheter till samutnyttjande av lokaler och 
personal, såsom mötesrum, matsal, reception med mera. Det bedöms även riskera att försvåra 
samarbetet mellan förvaltningarna, om medarbetarna inte naturligt träffas och utbyter aktuella frågor, 
tankar och idéer.  

Utsläppen av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. Sker inga förändringar kommer jordens 
medeltemperatur att öka med upp till 4–5 grader under 2000-talet enligt FNs klimatpanel. Parisavtalet 
från år 2015 sätter som mål att temperaturhöjningen ska vara mindre än två grader under 2000-talet. 
För att Sverige ska kunna leva upp till avtalet måste klimatfrågan genomsyra all verksamhet. En mycket 
viktig parameter i arbetet med lokalisering av nytt kommunhus är därför möjligheten för kommunens 
anställda att enkelt ställa om till mer hållbar arbetspendling. En lokalisering i anslutning till en tågstation 
bedöms därför vara en nödvändighet. Därutöver behöver ett kommunhus lokaliseras så att det bidrar till 
daguppehälle i någon av tätorterna. Av ovanstående skäl bedöms i nuläget en lokalisering av 
kommunhus mest lämpligt i Lomma tätort.  

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2021-06-23 
 
Vår referens: Lovisa Liljenberg 
Direkttel:  
E-post: Lovisa.Liljenberg@lomma.se 
Diarienr: KS/KF.2020.208 

mailto:Lovisa.Liljenberg@lomma.se


2(2) 
 

 

Stationsläget i Flädie skulle dock på sikt kunna innehålla en mindre kommunhub, från vilken till exempel 
socialförvaltningens verksamhet för norra kommundelen skulle kunna utgå, för att göra det lättare att 
rekrytera personal till verksamheten, samt för att möjliggöra hållbar arbetspendling även för denna 
grupp medarbetare.   

Ett eventuellt nytt kulturhus i Bjärred skulle med fördel kunna inrymma en besöks/Pop-up-hub för 
kommunal verksamhet, som kan bemannas med olika verksamheter/tjänstepersonal över tid, till 
exempel expressbygglov, dialogforum för planering, kontaktcenter med mera. 

 
Lovisa Liljenberg, Stadsarkitekt 
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Motion angdende lokalisering av kommunens fiirvaltning och administration
M-2020-3
2020-09-09

Traditionellt sett bestir en kommun av en centralort, diir den kommunala administrationen placeras,

och en eller flera tetorter med mindre service. Lomma kommuns vision 5r att bli en kommun utan
centralort, men istdllet med tvA likvdrdiga tdtorter; Lomma och Bjdrred.

En dagbefolkning av en viss storlek dr essentiell f6r att skapa underlag for kommersiell service. Som det
konstateras i samridsforslaget for Oversiktsplan 2020 behiiver daguppehillert forstdrkas i Bjdrred. En

betydande arbetsplats for Lomma kommun dr den kommunala forvaltning och administration som idag
dr placerade i kommunhuset i Lomma.

Kommundirektiiren har ett pigiende utredningsuppdrag vad gdller innehillet i ett framtida
kommunhus. Placeringen av det framtida kommunhuset dr i uppdraget dock definierat som det
nuvarande kvarteret i Lomma.

Hdr har kommunen har en miijlighet att vara fiiregingare och bidra till det tikade daguppeh6llet i den
norra kommundelen, ett tillfiille att skicka en tydlig signal att man har hela kommunens utveckling for
6gonen och en chans for kommunen att etablera sig och sin fdrvaltning ndrmare alla sina invinare.

Med de planerade supercykelstrlken kommer det att gi snabbt att ta sig inom kommunen och med lT

Itisningar, som inte minst den rddande pandemin bidragit till att implementera, blir det enkelt att
samarbeta iiven om man inte iir fysisk placerad pi samma adress.

Med hdnvisning till ovanstAende fiireslds kommunfullmdktige besluta:

- att ge kommundirekt6ren - eller l5mplig fiirvaltning - i uppdrag att utreda mtiiligheten aft
fiirdela kommunens administration mellan norra och siidra kommundelen.

Kristina Thored
Fokus Bjdrred
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