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PLANLEDNINGSGRUPPEN 2019-01-23 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid 23 januari 2018, klockan 15.30-17.30  
 
Beslutande 

 
Robert Wenglén (M) 
Johan Danielsson (M) 
Lennart Månsson (M) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Lars-Göran Svensson (C) 
Jonas Benke (L) 
Lisa Bäck (S) 
Per Bengtsson (S) 
Jimmy Ringström (SD) 
Kristian Lindsjö (FB) 
 

 
Ordförande 
Ledamot 
Ersättare J. Ahlström 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot  
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ersättare H. Gunnarsson 

Övriga deltagare Carin Hansson (M) 
Susanne Borgelius (M) 
Rune Netterlid (S) 
Pia Johnson (S) 
Jonas Olsson (SD) 
Adam Bahr 
Helena Björn 
Anders Nyquist 
Gladys Fuentes 
Kristina Johansson 
Tommy Samuelsson 
Jan Sohlmér 
Lovisa Liljenberg 
Stina Bohlin 
Ulrika Håkansson Ström 
 
 

Ersättare  
Ersättare 
Ersättare 
Ersättare 
Ersättare 
Miljöstrateg  
Miljöstrategisk samordnare 
Samhällsplanerare 
Arkitekt 
Näringslivsutvecklare 
Samhällsbyggnadschef  
Kommundirektör 
Stadsarkitekt 
Praktikant 
Sekreterare 
 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2019-01-30 Paragrafer 1–5 

Underskrifter Sekreterare   

  Ulrika Håkansson Ström 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande   

  Lisa Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Planledningsgruppen    

Sammanträdesdatum 2019-01-23   

Paragrafer 1–5   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-02-01 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-02-24 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-01-23 
 

PLG § 1 Dnr KS/KF 2019:39.109 
  
Närvarorätt 
 
Ärendebeskrivning 
Stina Bohlin är praktikant på samhällsbyggnadsförvaltningens planeringsavdelning under 
tiden 2018-01-21 – 2018-03-22.  
 
Planledningsgruppen beslutar följande: 
- Planledningsgruppen beslutar enhälligt att Stina Bohlin medges närvarorätt. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-01-23 
 

PLG § 2 Dnr KS/KF 2018:234.006 
  
Ändring av sammanträdesdag 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag finns att flytta planledningsgruppens sammanträde från den 5 juni 2019 till den 
12 juni 2019. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2019-01-14. 
 
Planledningsgruppen beslutar följande: 
- Planledningsgruppen beslutar att sammanträdet i juni flyttas från den 5 juni 2019 till 

den 12 juni 2019. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN       2019-01-23 
 

PLG § 3  Dnr KS/KF 2018:316.509 
 

Yttrande över Region Skånes förslag till Trafikförsörjningsprogram för 
Skåne 2020-2030 
 
Ärendebeskrivning 
Region Skåne har översänt förslag till ”Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030” 
på remiss och vill ha eventuella synpunkter senast 15 februari. Enligt lag (2010: 1065) 
om kollektivtrafik ska Region Skåne i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet re-
gelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa målen för den regionala kollektivtra-
fiken. Trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som på ett övergri-
pande sätt ska beskriva det samlade behovet av all kollektivtrafik i Skåne. Nu gällande 
trafikförsörjningsprogram, ”Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016”, fastställdes av 
regionfullmäktige i november 2015. Regionfullmäktige har beslutat att varje kommande 
trafikförsörjningsprogram ska fastställas så snart det bedöms lämpligt efter genomfört 
allmänt val till regionfullmäktige vart fjärde år. Det nu presenterade förslaget för peri-
oden 2020-2030 har arbetats fram av avdelningen för regional utveckling och Skånetrafi-
ken under 2017 och 2018. Efter remissperioden kommer planen att justeras för att efter 
sommaren 2019 beslutas i Regionfullmäktige. 
 
Samhällsplaneraren har lämnat förslag till yttrande.  
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2019-01-15. 
- Skrivelse från Region Skåne, 2018-11-05. 
- Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030. Remiss. 

 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen att besluta följande: 
- Lomma kommun lämnar följande yttrande: 

 
Lomma kommun ser huvudsakligen positivt på det förslag till trafikförsörjningsprogram 
för Skåne för perioden 2020-2030 som nu presenteras. Kommunens uppfattning är att 
det är en bra beskrivning av utvecklingen och de möjligheter som finns. Generellt vill vi 
understryka vikten av att kollektivtrafikens tillförlitlighet lyfts fram. Hög punktlighet och 
tillräcklig kapacitet är synnerligt viktiga förutsättningar för att trafiken ska kunna fort-
sätta att utvecklas. Vi saknar också en generell diskussion kring beteendepåverkan och 
marknadsföring.  
 
Vi vill dessutom göra följande särskilda kommentarer med sidhänvisningar. 
 
Sid 18 Här anges inom ramen Nationell transportplan 2018-2029, underrubriken Malmö-
pendeln (Lommabanan etapp 2) att denna etapp 2 innefattar stationer i Alnarp och 
Flädie. Detta är inte en helt korrekt beskrivning. Etapp 2 ger trafikeringsmässiga möjlig-
heter för att anordna ytterligare tåguppehåll längs Lommabanan exempelvis i form av 
resandestationer i Alnarp och Flädie. Förutsättningar för att anlägga dessa stationer är 
att kommunen till 100 % ordnar finansieringen. 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN       2019-01-23 
 

PLG § 3 (forts.) Dnr KS/KF 2018:316.509 
 
Sid 23 Här talas det om att andelen skåningar som kan ta sig till sitt arbete med gång, 
cykel och kollektivtrafik ska öka. Målgruppen här skulle med fördel kunna utökas till att 
omfatta alla boende i Skåne och besökare. På denna sida talas det om ett ”pendlingsdia-
gram”. Detta saknas. 
 
Sid 24 Här anges att målet är att 95% av hållplatslägena ska vara handikappanpassade 
senast år 2030 under förutsättningar om en viss mängd dagligt resande. För att bedöma 
detta mål hade det varit intressant att känna till nuläget.  
 
Sid 24 Under rubriken ”Klimatpåverkan från kollektivtrafiken ska minska” saknas uppgift 
om mål utan det anges som X %.  
 
Sid 43 Här anges att förändringar krävs av busstrafiken i stråket Lomma – Bjärred (tids-
perioden 2020-2025) för att anpassa till kommande pågatågstrafik på Lommabanan. 
Lomma kommun vill särskilt understryka vikten av att det inte sker någon neddragning 
av dagens direkta busstrafik Bjärred – Malmö via E6 förrän det finns fullgoda alternativ i 
denna relation. I slutet av år 2019 planeras kustlinjen, linje 132, på sträckan Lomma - 
Malmö att flyttas över till motorvägen. Detta kan leda till längre restider under rusnings-
tid och här bör Region Skåne tillsammans med berörda kommuner arbeta för en kapaci-
tetsförstärkning av E6 på denna sträcka. 
 
Sid 44 Här saknar vi en tydlig förklarande figurtext. Vad menas med utökat turutbud, i 
relation till övriga angivna åtgärder. Kan varje sträcka ha bara en av dessa markeringar? 
 
Sid 45 Här anges att fördjupade utredningar kring behov av satsningar på ökad trafike-
ring och framkomlighetsåtgärder runt Malmö och Lund behöver göras. Här finns 
sträckan Lomma – Lund medtagen. Här bör även sträckan Bjärred – Flädie – Lund vara 
med. Inte minst med tanke på de utbyggnadsplaner för bostäder som finns i de norra 
delarna av Lomma kommun samt målet om att anlägga en pågatågsstation i Flädie. 
Sid 56-58 Under detta avsnitt” Ekonomi och finansiering” borde det föras mera resone-
mang kring prisbildens betydelse för resandet. Hur ska andelen resande öka med hjälp 
av olika ekonomiska incitament? Ska vissa målgrupper, perioder, tider främjas? Ska må-
nadskort, zonindelningar mm ändras? 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-01-23 
 

PLG § 4 Dnr KS/KF 2018:228.121 
 

Uppföljning av bostadsbyggande och befolkningsutveckling 2018 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Nyquist presenterade preliminär befolkningsstatistik och bostadsbyggande för 
årsskiftet 2018/2019. Totalt färdigställdes 191 bostäder i kommunen under 2018. 110 av 
de bostäderna är hyreslägenheter på kvarteret Nian och 64 är bostäder i Lomma Hamn. 
Vid årsskiftet hade kommunens invånarantal ökat med 500 personer under 2018 eller 
2,06 procent. Åldersgruppen 1-3 har minskat men däremot ökar antalet barn i åldern 
10-12 år. Fler i åldern 19-24 år bor också i kommunen. Dessutom blir de yngre pension-
ärerna färre. Jämfört med prognosen har kommunen växt med 97 fler invånare än vad 
som förutsågs.  
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2019-01-15. 
- Bostadsbyggande och befolkningsutveckling – lägesrapport 2018-12-31. 

 
Planledningsgruppen föreslår för kommunstyrelsen att besluta följande: 
- Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  

  
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-01-23 
 

PLG § 5 Dnr 2018:184.212 
 

Process för en ny översiktsplan för Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente 40 § är det planledningsgruppen som inför kom-
munstyrelsen ska bereda ärenden angående den långsiktiga planeringen i kommunen. 
Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra 
helhet och en hållbar utveckling. För att hantera dessa långsiktiga frågor ska varje kom-
mun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Kommunstyrelsen god-
kände 2016-06-15 en projektbeskrivning för att inleda arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan. I projektbeskrivningen anges planledningsgruppen som styrgrupp för ar-
betet. Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-06 att Översiktsplan 2010 i huvudsak fort-
farande är aktuell (aktualitetsförklaring) men att en ny översiktsplan behöver tas fram 
för att långsiktigt uppfylla kraven på planens aktualitet. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande över-
siktsplan med målet om antagande under mandatperioden 2018-2022.  
 
Ordförande Robert Wenglén presenterade sina tankar kring Lomma kommuns utveckl-
ing fram till 2040. Han diskuterade nybyggnation av bostäder i både Lomma och Bjärred, 
nya verksamhetsområden, utveckling av Alnarpsområdet samt Flädie by.  
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2019-01-14. 
- Bildspel planledningsgruppen och arbete med ny översiktsplan. 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-15. 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-06. 

Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 


	Förslag finns att flytta planledningsgruppens sammanträde från den 5 juni 2019 till den 12 juni 2019.

