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KS AU § 153   KS KF/2019:226 - 026 
 
 

Uppföljning avseende arbetsmiljön vid kommunens förvaltningar 

 
 

Ärendebeskrivning 
I samband med det att kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-15, §  99, 
behandlade ärendet uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet uppdrog 
arbetsutskottet till HR-chef Marie Härstedt att återkomma med en kortfattad rapport 
avseende arbetsmiljön vid kommunens fyra förvaltningar. 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar HR-chef Marie Härstedt en redogörelse 
avseende arbetsmiljön vid förvaltningarna. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-08-28 från HR-chefen 
‒ Bilaga: Sammanställning av resultat från medarbetarundersökning VT2019 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 154   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Uppföljning av ekonomiavdelningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar ekonomichef Marcus Nilsson om 
ekonomiavdelningens verksamhet. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 155   KS KF/2019:300 - 012 
 
 

Yttrande över nämndernas preliminära nämndsplaner 2020-2023 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-07, § 40, om införandet av ett nytt styrsystem 
– ”Så här styrs Lomma kommun! – Styrsystem för att leda, utveckla och följa upp 
verksamheten genom mål”. Av styrsystemet framgår bland annat att varje nämnd ska 
formulera nämndsmål för sin verksamhet genom en nämndsplan. De nämndsplaner 
som antas för perioden 2020-2023 utgår från det nya styrsystemet och är fyraåriga 
istället för som tidigare ettåriga.  
 
En nyhet i styrsystemet är att kommunfullmäktige kan rikta särskilda mål till 
nämnderna. Detta innebär att nämndsplanerna utgörs dels av de egna målen och dels 
av eventuella riktade mål från  kommunfullmäktige. När en nämnd fått ett riktat mål 
tilldelat sig anger nämnden hur den ska ta sig an målet, specificerar vilka mått som ska 
användas och bryter ned målvärde per år för den tidsperiod som målet omfattar.  
 
Nämnderna initierar och formulerar sina egna mål i nämndsplanen. Nämndsmålen 
beskriver vilket resultat som nämnden ska åstadkomma för att bidra till att de 
övergripande målen uppfylls. De utgörs även av övriga mål som nämnden vill 
prioritera utifrån sitt ansvarsområde enligt reglemente och lagstiftning etcetera. 
Nämndsmålen utgör resultatmål för de verksamheter som nämnden ansvarar för och 
anger vad som ska uppnås. Målen ska vara få till sitt antal för att möjliggöra en tydlig 
styrning och stark förankring. 
 
Enligt årshjulet för styrsystemet antas preliminära nämndsplaner av respektive nämnd 
under juni månad. Kommunfullmäktige fastställer sedan nämndsmålen i enlighet med 
sin grundläggande roll och överordnade ställning i kommunen. Syftet är att säkerställa 
att nämndsmålen ligger i linje med kommunfullmäktiges viljeinriktning, såsom den 
uttrycks genom visionen, de övergripande målen och de riktade målen. Vidare 
säkerställer kommunfullmäktige att nämnden tagit sig an det eventuella riktade mål 
som nämnden fått tilldelat sig. I denna process har kommunstyrelsen, i enlighet med 
sin ordinarie beredningsfunktion till fullmäktige, en beredande roll kring 
nämndsmålen.  Nämnderna beslutar sedan slutgiltigt om sin budget och nämndsplan i 
november månad. 

 
I och med antagandet av ny vision och övergripande mål samt nytt styrsystem har 
nämndsplanerna och processen rörande målen förändrats. Fram till 2019 gällde andra 
övergripande målområden som i sin tur hade 21 undermål som nämndsmålen skulle 
anknyta till. Från och med 2020 års nämndsplaner gäller istället följande fyra 
övergripande mål: 
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‒ Kvalitet i framkant 
‒ Trygghet i livets alla skeden 
‒ Balanserat hållbarhetsarbete 
‒ Den kommunikativa kommunen 

 
En ny nämndsplanemall har tagits fram under våren vilken ska användas av samtliga 
nämnder för att säkerställa kvaliteten i nämndsplanerna. Nytt i mallen är bland annat 
att planen är fyraårig, har krav på en förklarande text till varje mål, har ett särskilt 
avsnitt för riktade mål samt tabeller med målvärden fram till 2023, och resultaten ett 
flertal år tillbaka för varje uppsatt mål.  
 
Under våren har nämnderna inför framtagande av sina nämndsmål genomfört 
nämndsplanedagar eller motsvarande och utvecklingsavdelningen har inbjudits att 
delta av samtliga nämnder. Vid dessa dagar har följande budskap från styrdokumentet 
framhållits som särskilt viktiga: 
 
‒ Målen ska vara uttryck för en politisk prioritering och vara ett verktyg för att höja 

kvaliteten. De ska vara påverkbara utifrån kommunens rådighet och nämndens 
uppdrag och fokusera på förbättringsområden. Varje nämnds mål ska ligga i linje 
med ansvarsområde enligt reglemente och lagstiftning. 

‒ Målen ska vara styrande, dvs. vara mål och inte aktiviteter, vara få till antalet, vara 
precisa, ha ett starkt ägarskap och  vara väl kända samt kunna användas i 
styrningen av verksamheten. 

‒ Målen ska vara mätbara och möjliga att analysera genom ett fåtal  relevanta och 
träffsäkra mått och ha sin utgångspunkt i medborgarens bedömning och 
perspektiv. 

‒ Det riktade målet som tilldelats från kommunfullmäktige ska vara väl avgränsat i 
nämndsplanen och det ska tydligt framgå hur nämnden tar sig an det riktade 
målet, med angivet målvärde samt hur det ska följas upp.   

 
I utvecklingsavdelningens granskning av nämndernas preliminära nämndsplaner har 
ovanstående använts som bedömningsgrund.  En jämförelse har även gjorts med 2019 
års nämndsplaner för att se vilken effekt den nya visionen och de nya övergripande 
målen samt det nya styrsystemet har haft på nämndsplanerna för perioden 2020-2023 
i Lomma kommun. 

 
Utvecklingsavdelningen har i skrivelse 2019-08-16 lämnat följande yttrande avseende 
nämndernas preliminära nämndsplaner för åren 2020-2023: 
 

Övergripande reflektioner gällande de preliminära nämndsplanerna 
 
Allmänt 
Den nya nämndsplanemallen som tagits fram i samverkan mellan kommunledningskontoret och 
övriga förvaltningar bedöms ha bidragit till en utveckling av målen och en gemensam plattform 
för hur målen formuleras. Samtliga nämnder har i huvudsak använt mallen på ett likvärdigt sätt 
och nyheter i form av t.ex. ingresser till varje mål samt tabeller kopplade till målvärden och 
resultat har underlättat förståelsen av planerna. 
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Samarbetet mellan kommunstyrelsen  och andra nämnder samt kommunledningskontoret i 
målarbetet bedöms ha utvecklats på ett tillfredsställande sätt. Det konkreta arbetet i enlighet 
med nya styrsystemet påbörjades under våren 2019 då kommunstyrelsen bjöd in nämnderna till 
en budgetupptakt med ett gemensamt mål- och budgetseminarium, vilket inte har skett tidigare.  
I målstyrningsarbetet har under våren även ingått att utveckla de förutsättningar som krävs för att 
kvaliteten på nämndernas mål och uppföljning ska höjas ytterligare. Nämndsplanedagar, internt 
kvalitetsnätverk och arbete med ny nämndsplanemall är exempel på aktiviteter som fördjupat 
samarbetet. 
 
Riktade mål 
Varje nämnd inklusive kommunstyrelsen har inför 2020 fått varsitt ettårigt riktat mål till sig 
genom beslut i kommunstyrelsen den 14 mars. Dessa riktade mål kommer att fastställas av 
kommunfullmäktige i samband med fastställande av budget och nämndsplaner i oktober. Samtliga 
nämnder anger på ett tydligt och avgränsat sätt sitt riktade mål i nämndsplanen samt hur det ska 
mätas och följas upp. Vid kontroll konstateras att lydelserna i målformuleringarna är desamma 
som angetts i beslutet från kommunstyrelsen i samtliga planer. Det riktade målets målvärde har 
respektive nämnd haft rådighet att utforma. I tre av planerna har nämnden angett samma 
målvärde som föreslagits av kommunstyrelsen i anslutning till målformuleringen, medan det skett 
en förändring i resterande tre: Kommunstyrelsen har lagt till ytterligare ett mått och då det inte 
fanns något angivet mått i tekniska nämndens riktade mål har nämnden skapat ett eget målvärde. 
Miljö- och byggnadsnämnden har höjt ambitionsnivån med ytterligare tre indexsteg jämfört med 
det föreslagna målvärdet. Flera av nämnderna har även angett att de har för avsikt att införliva de 
riktade ettåriga målen genom att omvandla dessa till nämndsmål i planen från och med 2021. 

 
Styrande och mätbara mål  
I årsredovisningen för 2018 fanns det upptaget 51 nämndsmål samt 8 verksamhetsmål. I de nya 
preliminära nämndsplanerna för 2020-2023 finns sammantaget 25 nämndsmål och 6 riktade mål, 
vilket nära nog innebär en halvering. De flesta nämnder har tagit med fyra nämndsmål i sina 
planer, och som mest har sex nämndsmål tagits upp. Detta uppfyller styrsystemets intentioner om 
färre antal mål och bedöms borga för en tydlig styrning med en tydlig riktning för hela 
organisationen. 
 
Vidare kan konstateras att förslaget i förra årets yttrande angående att mätningar och resultat 
kopplat till nämndsmål ska tydliggöras har fått full genomslagskraft. Alla nämnder har – där det 
varit möjligt - synliggjort tidigare resultat kopplat till aktuellt mål och majoriteten har anlagt ett 
flerårigt perspektiv på resultatuppföljningen. Även uppmaningen att ta hänsyn till 
rådighetsperspektivet har fått genomslag i de nya nämndsplanerna, och analys synes vara gjord 
kring vilka faktorer som nämnden själv styr över och vilka uppdrag som ligger på andra aktörer.  
 
Koppling mellan övergripande mål och nämndsmål 
Vad gäller kopplingen mellan de övergripande målen och nämndsmålen kan konstateras följande.  
Av totalt 31 riktade mål och nämndsmål har 21 av målen koppling till det övergripande målet 
rörande kvalitet, 10 har koppling till trygghet, 7 har koppling till hållbarhet och 6 har koppling till 
den kommunikativa kommunen. Två nämnder (BUN och TN) har koppling till samtliga 
övergripande mål i sina nämndsplaner medan fyra av nämnderna enbart angett koppling till tre av 
de fyra övergripande målen. 
 
I styrsystemet anges att samtliga nämnder utifrån sitt ansvarsområde ska bidra till och verka 
utifrån de övergripande målen. Vidare anges att nämndsmålen ska beskriva vilket resultat som 
nämnden ska åstadkomma för att bidra till att de övergripande målen uppfylls. Däremot anges 
inte uttryckligen att samtliga nämndsplaner måste ha koppling till samtliga övergripande mål. 
 
Om det är en intention att samtliga nämndsplaner ska ha koppling till samtliga övergripande mål 
bör detta förtydligas, förslagsvis antingen genom en revidering av styrdokumentet eller genom 
anvisningar till styrdokumentet. 
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Sammanfattande bedömning 
I analysen av kvaliteten för samtliga nämndsplaner syns en utveckling och förflyttning jämfört 
med tidigare år i de nya preliminära planerna. Vid årets granskning av nämndsplanerna kan det 
konstateras att alla nämndsplaner i stort ligger i linje med vad som krävs för att fullgöra uppdraget 
utifrån kommunens styr- och kvalitetssystem. Dock finns i vissa delar fortsatt utvecklingspotential, 
vilket redovisas nämndspecifikt under nästa avsnitt. 
 
 
Nämndspecifika synpunkter 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens nämndsplan innehåller ett riktat mål samt tre nämndsmål med tillhörande 
målvärden och tabeller. Planen bedöms uppfylla kraven enligt det nya styrdokumentet, 
reglementet och bedömningsgrunderna.  
 
Planen har kopplingar till tre av fyra övergripande mål: kvalitet i framkant, balanserat 
hållbarhetsarbete samt den kommunikativa kommunen.  
 
Jämfört med nämndsplanen för 2019 är samtliga mål för 2020-23 nya. 
 
Socialnämnden 
Socialnämndens nämndsplan innehåller ett riktat mål samt fyra nämndsmål med tillhörande 
ingresser och tabeller med angivna målvärden och resultat. Det riktade målets föreslagna 
målvärde har inte förändrats av nämnden jämfört med kommunstyrelsens beslut om riktade mål. 
Planen har kopplingar till tre av fyra övergripande mål: kvalitet i framkant, trygghet i livets alla 
skeden samt balanserat hållbarhetsarbete.  
 
Målen har utvecklats till att bli mer verksamhetsspecifika än i tidigare nämndsplaner. Det finns en 
tydlig koppling mellan målen och dess målvärden. Planen bedöms uppfylla kraven i det nya 
styrsystemet, reglementet och bedömningsgrunderna.  
 
Jämfört med nämndsplanen för 2019 är samtliga mål för 2020-23 nya. De möjliga 
förbättringsåtgärder som togs upp vid förra årets yttrande över kommunens nämndsplaner har 
samtliga genomförts i samband med nämndens fastställande av planen för 2019. 
 
Möjligt förbättringsområde i samband med fastställande av planen: 
 
- För nämndsmålet om tryggheten för de mest sjuka saknas ett målvärde för 2022, vilket bör 

läggas till. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan innehåller ett riktat mål samt sex nämndsmål med 
tillhörande ingresser och tabeller med angivna målvärden och resultat. Det riktade målets 
föreslagna målvärde har inte förändrats av nämnden jämfört med kommunstyrelsens beslut om 
riktade mål. Planen har kopplingar till samtliga fyra övergripande mål: kvalitet i framkant, trygghet 
i livets alla skeden, balanserat hållbarhetsarbete samt den kommunikativa kommunen.  
 
Planen bedöms uppfylla kraven i det nya styrsystemet, reglementet och bedömningsgrunderna.  
 
Jämfört med nämndsplanen för 2019 är samtliga mål för 2020-23 utom det riktade målet i princip 
likalydande som för tidigare år. Vissa mindre justeringar har skett i själva målformuleringarna, och 
hänvisningar till vilken aktuell mätning har införts. För de mål med ett flertal mått har 
förtydligande skett rörande hur många av målen som måste vara uppnådda för att målet ska 
anses vara uppfyllt.  
 
Möjligt förbättringsområde i samband med fastställande av planen: 
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- I styrsystemet anges att varje mål ska ha ett fåtal mått kopplade till sig, men i aktuell plan 
finns flera mål som har minst fyra eller fem mått. Detta kan medföra en risk för otydlighet i 
målets styrning. 

- För samtliga mål har enbart målvärdet för 2020 tagits upp, men då nämndsplanerna är 
fyraåriga och för att se den tänkta långsiktiga effekten rekommenderas att målvärden fylls i 
för samtliga år fram till 2023. 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens nämndsplan innehåller ett riktat mål samt fyra nämndsmål med 
tillhörande ingresser och tabeller med angivna målvärden och resultat. Det riktade målets 
föreslagna målvärde har inte förändrats av nämnden jämfört med kommunstyrelsens beslut om 
riktade mål. Planen har kopplingar till tre av fyra övergripande mål: kvalitet i framkant, trygghet i 
livets alla skeden samt den kommunikativa kommunen.  
 
Planen bedöms uppfylla kraven i det nya styrsystemet, reglementet och bedömningsgrunderna.  
 
Jämfört med nämndsplanen för 2019 är samtliga mål för 2020-23 utom det riktade målet 
likalydande som för tidigare år. Vissa mindre justeringar har skett för något mått men annars är 
lydelserna desamma. De möjliga förbättringsåtgärder som togs upp vid förra årets yttrande över 
kommunens nämndsplaner har samtliga genomförts i samband med nämndens fastställande av 
planen för 2019. 
 
Möjligt förbättringsområde i samband med fastställande av planen: 
 
- I styrsystemet anges att varje mål ska ha ett fåtal mått kopplade till sig, men i aktuell plan 

finns ett mål som har fyra mått. Detta kan medföra en risk för otydlighet i målets styrning. 
- För samtliga mål har enbart målvärdet för 2020 tagits upp, men då nämndsplanerna är 

fyraåriga och för att se den tänkta långsiktiga effekten rekommenderas att målvärden fylls i 
för samtliga år fram till 2023. 

 
Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens nämndsplan innehåller ett riktat mål samt fyra nämndsmål med tillhörande 
ingresser och tabeller med angivna målvärden och resultat. Det riktade målets föreslagna 
målvärde har nämnden själv lagt till eftersom det inte fanns i kommunstyrelsens beslut om 
riktade mål. Måttet bedöms vara ok. Planen har kopplingar till samtliga fyra övergripande mål: 
kvalitet i framkant, trygghet i livets alla skeden, balanserat hållbarhetsarbete samt den 
kommunikativa kommunen. 
 
Planen bedöms uppfylla kraven i det nya styrsystemet, reglementet och bedömningsgrunderna.  
 
Nämnden har angett att man vid kommande revidering har för avsikt att införliva det ettåriga 
riktade målet i nämndsplanen som ett nämndsmål för perioden 2021-23. 
 
Jämfört med nämndsplanen för 2019 är samtliga mål för 2020-23 i princip helt nya. Ingresserna till 
varje mål har medfört att förståelsen av målinnebörden ökat. Den förbättringsåtgärd som togs 
upp vid förra årets yttrande över kommunens nämndsplaner har genomförts i samband med 
nämndens fastställande av planen för 2019. 
 
 
 
Möjligt förbättringsområde i samband med fastställande av planen: 
 
- Under målet rörande kommunikation finns inga målvärden angivna. Detta måste justeras så 

att målvärden finns angivna inför fastställande av nämndsplanen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämndens nämndsplan innehåller ett riktat mål samt fyra nämndsmål med 
tillhörande ingresser och tabeller med angivna målvärden och resultat. Det riktade målets 
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föreslagna målvärde har nämnden höjt ytterligare tre nivåer jämfört med det av 
kommunstyrelsens föreslagna i beslutet om riktade mål. Resonemanget kring målvärdet bedöms 
vara väl underbyggt. Planen har kopplingar till tre av fyra övergripande mål: kvalitet i framkant, 
trygghet i livets alla skeden samt den kommunikativa kommunen. 
 
Planen bedöms uppfylla kraven i det nya styrsystemet, reglementet och bedömningsgrunderna.  
 
Nämnden har angett att man vid kommande revidering har för avsikt att införliva det ettåriga 
riktade målet i nämndsplanen som ett nämndsmål för perioden 2021-23. 
 
Jämfört med nämndsplanen för 2019 är samtliga mål för 2020-23 i princip helt nya. Ingresserna till 
varje mål har medfört att förståelsen av målinnebörden ökat.  
 
Gällande de två förbättringsåtgärder som togs upp vid förra årets yttrande över kommunens 
nämndsplaner konstateras att nämnden genomfört en föreslagen åtgärd men lämnat den andra 
utan ändring i samband med nämndens fastställande av planen för 2019. 
 
Möjligt förbättringsområde i samband med fastställande av planen: 
 
- Gällande målet om bygglovsansökningar bedöms målrubriken i sig inte tillräcklig för att 

påvisa målets serviceaspekt för medborgaren. Att bygglovsansökningar ska öka via e-tjänst är 
inte ett värde i sig utan istället måste serviceaspekter för medborgarna vägas in. Eftersom 
det numera finns ingresser med förklarande text till varje mål i planen bedöms det dock 
sammantaget vara tillräckligt för att sammantaget svara mot kraven på att mål ska ha en 
styrande effekt, vara kvalitetsinriktade och utgå från medborgaren. Dock kan nämnden i 
samband med revidering inför 2021 överväga en målformulering där medborgarnas 
servicebehov täcks in redan i huvudrubriken.  

- Samma bedömning gäller för målet om att samtliga livsmedelsverksamheter som har en hög 
riskklass ska kontrolleras varje år. Målformuleringen är i sig inte tillräcklig men tillsammans 
med ingressen nås en förståelse för service- och kvalitetsaspekterna. Även här kan nämnden 
i samband med revidering inför 2021 utveckla målformuleringen. 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar verksamhetsutvecklare Madeleine Tham en 
redogörelse avseende nämndernas preliminära nämndsplaner för 2020-2023. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-08-19 från verksamhetsutvecklaren 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2019-06-19 § 119 
‒ Protokoll från socialnämnden 2019-06-11 § 58 
‒ Protokoll  från barn- och utbildningsnämnden  2019-06-11 § 55 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10 § 40 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-06-10 § 47 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-11 § 106 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 156   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information avseende kommunmöte 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och 
förvaltningschef/skolchef Martin Persson en redogörelse avseende kommunmötet den 
27 augusti 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 12 (17) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-08-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 157   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information om förslag till fastighetsförvärv 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar mark- och exploateringschef Helena 
Sääf om förslag till fastighetsförvärv. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 158   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information om "Framtidens Bjärred - en ny stadsdel i Lomma 
kommun" 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa 
Liljenberg, planarkitekt Linnea Qvarnström och mark- och exploateringschef Helena 
Sääf om "Framtidens Bjärred - en ny stadsdel i Lomma kommun". 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 159   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information avseende förslag till plankartor och karta för 
utvecklingsstrategi gällande ny översiktsplan för Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa 
Liljenberg, planarkitekt Linnea Qvarnström, samhällsplanerare Ulrika Håkansson Ström 
och miljöstrategisk samordnare Helena Björn en redogörelse avseende förslag till 
plankartor och karta för utvecklingsstrategi gällande ny översiktsplan för Lomma 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Länsstyrelsen i Skåne, ”Sammanfattande redogörelse inför Lomma kommuns 

beslut om översiktsplanens aktualitet”, Yttrande daterad 2016-03-30 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 160   KS KF/2019:185 - 407 
 
 

Angående avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende 
utfyllnad av vattenområde i Norra hamnen i Malmö 

 
 

Ärendebeskrivning 
Malmö stad har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken (1998:808) 
för att göra en utfyllnad till nivåer mellan +3 m och +5 m (RH2000) inom ett cirka 24 ha 
stort vattenområde i västra delen av Norra Hamnen i Malmö. 
 
Utfyllnaden syftar till att säkra markområden i Malmö hamn för att där kunna samla 
hamnanknutna verksamheter, tunga industrier och logistikföretag som kräver stora 
ytor och skyddsavstånd, liksom att utveckla området som logistikcentrum och 
mottagare av kryssningsfartyg. Utfyllnaden möjliggör även etablering av vindkraft på 
land inom området. Projektet är en del av omvandlingsstrategin för andra delar av 
Malmö hamn, från hamnverksamhet till blandad bebyggelse.  
 
Ansökan görs enbart för själva utfyllnaden och inte för de verksamheter som 
eventuellt kommer att fylla platsen. 
 
Den miljöstrategiska samordnaren redovisar i skrivelse 2019-08-27 förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-08-27 från miljöstrategiska samordnaren 
‒ SWECO, Samrådsunderlag, Malmö stad, Utfyllnad Norra hamnen MMD, 

Samrådsversion av miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning till 
tillståndsansökan för vattenverksamhet i Norra hamnen i Malmö, daterad 2019-
07-17 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 

 
Lomma kommun har i tidiga skeden lämnat synpunkter på Malmö stads planer på att 
fylla ut delar av Öresund för att tillskapa större markområden för Copenhagen Malmö 
Port (CMP). I yttrandet över översiktsplanen skrev Lomma kommun bland annat 
nedanstående: 

 
”Det står att inriktningen på kommunens planering ska vara att värna de 
ekosystemtjänster som havet och kusten levererar och att de ekologiska intressena, de 
kommersiella hamnverksamheterna, stadsplanering, energiproduktion och 
fritidsaktiviteter måste samsas på en relativt begränsad yta. För att kunna genomföra 
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en ekosystembaserad planering (så som man själv anger att man ska) krävs ett gediget 
kunskapsunderlag och detta bör redovisas någonstans i strategin och tas fram INNAN 
man bestämmer var olika aktiviteter ska ske. På detta sätt skapar man långsiktig 
hållbarhet – även för havets intressen. Det står också i detta avsnitt att, eftersom hav 
och kust är en begränsad resurs med många konkurrerande intressen, så krävs det 
samsyn och samarbete med grannkommuner.” 

 
Lomma kommuns synpunkter och tydliggöranden kvarstår, men kan utvecklas vidare. 
Det läge som uppstår med den föreliggande ansökan är de små stegens tyranni på 
många sätt. Det är omöjligt att förutse vilka konsekvenserna blir av den föreslagna 
utfyllnaden på Lomma kommuns fysiska miljö på sikt. Detta eftersom ingen 
information finns om vilka verksamheter som ska komma till stånd på platsen, eller om 
marken ens verkligen behövs för det beskrivna ändamålet. I nästa steg kan alltså 
kraftigt omvärldspåverkande industri komma att etableras.  

 
I dokumentet saknas den avvägning som krävs enligt både plan- och bygglagen och 
miljöbalken. Mark- och vattenområden ska användas till det de är bäst lämpade för. Så 
sker inte här eftersom man för all framtid förbrukar den ändliga resurs som 
ålgräshabitatet utgör i Öresund och tyvärr sker många felresonemang längs vägen. Det 
går inte heller att se att det skulle finnas starka samhällsekonomiska skäl att utföra 
åtgärden. Miljökonsekvensbeskrivningar är generellt ett användbart verktyg för att 
hitta den bästa lösningen och den bästa avvägningen. Här används den inte på rätt 
sätt och många av de viktigaste utgångspunkterna i lagstiftningen duckar man för 
genom att först bestämma sig vad man vill göra och därefter göra en MKB. Eftersom 
man då använder sig av de små stegens tyranni så kan inte en transparent 
genomlysning av konsekvenserna för platsen och närliggande områden ske.  

 
• Man påstår att eftersom den ålgräsinventering som är gjord inte visar på några 

större bestånd av ålgräs i det tilltänkta området och eftersom bottensubstratet 
inte är optimalt för ålgräs, så blir påverkan liten. Att området ser ut på detta sätt 
beror på de utfyllnader som gjorts tidigare. Historiskt sett har täta bestånd av 
ålgräsängar funnits på platsen och genom en utfyllnad flyttas alltså problemet 
längre ut i Öresund vilket i sin tur ger 24 ha minskad yta för ålgräs oavsett hur man 
räknar. Detta är ett Natura 2000-habitat som hör till ett av världens snabbast 
minskande habitat, samtidigt som det är ett av de viktigaste för att över huvud 
taget kunna fiska i havet. Till det tillkommer att ålgräsängarna i Öresund hör till de 
friskaste och finaste globalt och därför bör man även se detta ur ett globalt 
perspektiv. Tyvärr är det kapitel som ska hantera denna fråga rubriksatt, men I 
övrigt blankt i handlingarna. Digniteten av att fylla ut och för all framtid förstöra 
detta habitat kan likställas med att hugga ner regnskog. Man kan lära sig mer om 
de ekonomiska konsekvenserna av att minska ålgräsets utbredningsmöjligheter 
här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6792446 

 
• Att inventera ålgräset har alltså inte varit helt nödvändigt och säger inte så mycket 

om platsens värde ur biologisk synvinkel. Habitatet finns där på samma sätt som 
en åker finns även utan gröda och platsen är restaurerbar. Däremot går det inte 
att kompensera eftersom själva botten försvinner med utfyllnaden. Trots att 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6792446
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botten är övergödd, stenig och påverkad av industriell miljö så finner man ändå 
många arter på platsen, vilket snarare visar vilken artrik plats Öresund generellt är. 

 
• Att hänvisa till Lommabuktens rika ålgräsängar låter sig inte heller göras eftersom 

det inte går att bedöma de kumulativa konsekvenserna av utfyllnaden på sikt och 
därför går det inte heller att säga att Lommabuktens ålgräsängar inte skadas av 
åtgärden. 

 
• Är det rimligt och en bra avvägning att fylla ut Öresund för att ta emot 

kryssningsfartyg? Någon annan verksamhet beskrivs inte där det krävs att de är 
lokaliserade just till havet. 

 
• Hur ska man möta miljökvalitetsnormerna för vatten? Eftersom vattendirektivets 

normer idag inte är uppfyllda så krävs stora åtgärder för att förbättra situationen i 
Öresund, inga åtgärder verkar ingå som på något sätt bidrar till förbättringar, 
enbart försämringar. Åter måste man upprepa att man inte vet något om de 
kumulativa effekterna på sikt, något som utöver att drabba Lommabukten även 
kan komma att drabba andra verksamheter i området och deras möjligheter. 

 
• Att dra slutsatsen i nollalternativet att verksamheten för CMP inte kan utvecklas 

till logistiskt centrum kan inte anses korrekt. Det finns ingenting i handlingarna, 
utöver satsningen på kryssningsfartyg, som visar att markområdena krävs just i 
anslutning till hamnen för att fungera eller att man övervägt andra lösningar 
såsom att bygga på höjden, samordnad logistik, förändrade framtidsbehov för 
förändrade varuflöden mm.  

 
• Frågan om föroreningarna i massorna får också anses vara felaktigt hanterade. 

Man kan inte generaliserande dra slutsatsen att förorenade massor som dumpas i 
en vattenmassa följer samma spridningsmönster som partiklar. 

  
Frågan från mötet i tidigare skede kvarstår också kring hur detta projekt rimmar med 
Malmö stads ambition att ta havsfrågorna på allvar och göra sig till ambassadör för 
just mål nr 14 i Agenda 2030? Målet stipulerar att man ska skydda och återställa 
ekosystemen i havet, bevara kust- och havsområden samt stödja småskalig 
fiskenäring. Nu gör man precis tvärtom, något som inte bara har stort symbolvärde 
och riskerar Malmö stads trovärdighet som ambassadör för mål nr 14, utan även får 
påverkan på de ekologiska sammanhangen samt bäring utanför kommunen.  
 
 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


