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KS AU § 114   KS KF/2018:214 - 048 
 
 

Angående Lomma kommuns medverkan i Green Innovation Park Alnarp 
(GIPA) 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-26, § 146, att bevilja Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp bidrag för utveckling av Campus Alnarp som 
science/innovations/företagspark. Under 2015-2016 genomfördes en förstudie för att 
undersöka och utveckla formerna för ökade näringslivs- och samhällsetableringar. 
Förstudien fastslog att: ”Alnarp har potential att utvecklas till ett center, lokalt såväl 
som regionalt och nationellt, för näringsliv och samhällsfunktioner inom de gröna 
näringarna likväl som för andra verksamheter som har nytta av att vara i nära 
anslutning till SLUs verksamhet”. 

 
Som ett resultat av förstudien beslutade Lomma kommun att i samverkan med SLU 
Alnarp och Akademiska Hus arbeta vidare i projektform för att utveckla konceptet 
Green Innovation Park. Arbetet har till delar sin utgångspunkt i den etablering av 
Green Innovation Park som genomförs på SLU Ultuna.  
 
Projektets mål är att ge förutsättningar för att bland annat öka intresset hos befintlig 
och nyetablerad grön näring av företagsetablering, öka antalet samverkansprojekt, 
positionera Alnarp som en grön innovationspark och skapa intresse och attraktion 
kring gröna näringars utveckling. 
 
Utvecklingsavdelningen har i skrivelse 2018-08-16 lämnat följande yttrande: 

 
Green Innovation Park adresserar ett identifierat behov av att öka interaktion mellan näringsliv, 
samhällsfunktioner och akademi (forskare och studenter) för att få den effekt av samverkan 
mellan samhälle/näringsliv/akademi, s.k. Triple Helix, som parterna önskar och som ska leda till 
fler innovationer för en hållbar framtid.   
 
De positiva konsekvenser som en innovationspark kan utveckla och etablera kan vara: 
 

‒ En ökad samverkan för kunskapsutveckling till fler innovationer och hållbara produkter och 
tjänster. 

‒ Campusförtätning - campus får en högre densitet vilket effektiviserar ytanvändningen. 
‒ Varumärket stärks för alla tre projektpartners: Akademiska hus, Lomma kommun och SLU Alnarp. 
‒ Campus Alnarp tillgängliggörs så att kunskaper, resurser och faciliteter kommer fler till del.  
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Pågående arbete 
 
Sedan 2017 arbetar parterna fokuserat med tre måldelar i utvecklandet av Green Innovation Park 
i Alnarp: 
 

‒ Position – Green Innovation Park ska på sikt vara ledande i södra Sverige och i Öresundsregionen i 
kunskaps- och innovationsutvecklingen för ett hållbart samhälle. 

‒ Interaktion – Green Innovation Park ska främja och underlätta interaktion mellan olika aktörer i 
den gröna kunskapskedjan där teori och tillämpning möts. 

‒ Attraktion – Green Innovation Park ska attrahera nyfikna och samverkansriggande företag och 
organisationer för etablering på campus. Dessa parter vill vara i framkant av SLUs 
kunskapsområden. 
 
Arbetet har i samarbete med Green Innovation Park i Uppsala även lagt grunden för ett 
visionsarbete och en affärsmodell för innovationsparken. Lomma kommun har sedan projektets 
uppstart representanter i såväl styrgruppen och i arbetsgruppen för Green Innovation Park 
Alnarp. En mängd aktiviteter, i form av kunskapsmöten (som ex vis nätverksfrukostar, inspirations-
föreläsningar), har genomförts och genomförs pågående under projektperioden under de tre 
måldelarna. Sedan tidigare är beslutad projektperiod för befintligt projekt 2017-2018 med 
gemensam finansiering från SLU Alnarp, Akademiska Hus och Lomma kommun med anställning av 
projektledare.  
 
Framtid 
 
Styrgruppen har, såvida samtliga tre parter godkänner förslaget, beslutat att förlänga 
projektperioden fram till december 2019 med samma grundvillkor som för pågående projekt, dvs 
att de tre parterna SLU Alnarp, Akademiska Hus och Lomma kommun ska ha representation i styr- 
och arbetsgrupp samt en gemensamt finansierad projektledare. Projektet kommer från och med 1 
januari 2019 uppgå i bolagsform, där inte Lomma kommun ingår. Det är därför viktigt att precisera 
de delar Lomma kommun kommer att delta i. 
 
De delar där Lomma kommun ingår i projektarbetet för 2019 ska fokuseras på att: 
 

1) Finna en interimslösning för att ge förutsättningar för en etablering av en fysisk plats för Green 
Innovation Park 
Det är av vikt att ge innovationsparken en fysisk plats, även om denna för en period är i tillfälliga 
lokaler, i den fortsatta utvecklingen. Avsikten är att ge möjligheter till ökad interaktion och ökat 
samarbete mellan parter som idag inte har denna typ av arena.       

2) Bjuda in regionala parter att delta i utvecklingsarbetet 
Det finns ett visst intresse, och målet är att det i det fortsatta utvecklingsarbetet ska finnas ett 
större intresse från regionala parter att medverka i utvecklingen av innovationsparken. För att 
bygga upp intresset krävs bland annat en fysisk plats,  
samt en klar plan för hur parterna i Alnarp avser att arbeta.   

 
Utvecklingsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta godkänna Lomma 
kommuns fortsatta medverkan i Green Innovation Park Alnarp under år 2019 i enlighet 
med föreliggande förslag, och att frågan om Lomma kommuns ekonomiska bidrag för 
medverkan i Green Innovation Park Alnarp under år 2019 ska hänskjutas till den 
kommande budgetprocessen. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-08-16 från utvecklingschefen och näringslivsutvecklaren 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lomma kommuns fortsatta medverkan i 

Green Innovation Park Alnarp under år 2019 i enlighet med föreliggande förslag.  
‒ Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta frågan om Lomma kommuns ekonomiska 

bidrag för medverkan i Green Innovation Park Alnarp under år 2019 till den 
kommande budgetprocessen. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 115   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Information om pågående exploateringsprojekt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar mark- och exploateringschef Helena 
Sääf om pågående exploateringsprojekt. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 116   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Information om Öresunds vattenvårdsförbund 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar miljöstrategisk samordnare Helena 
Björn om Öresunds vattenvårdsförbund. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 117   KS KF/2017:218 - 432 
 
 

Angående äskande från Kävlingeåns vattenråd om medel till arbetet 
med reparation och underhåll 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kävlingeåns vattenråd har de senaste åren, liksom Höje å vattenråd, samordnat 
reparation och underhåll av de anläggningar som görs i åtgärdsprogrammet. Nu 
behöver nya beslut om detta tas för resterande programperiod, det vill säga perioden 
2018 till och med 2021. För Lomma kommuns del innebär det en kostnad av 6 800 kr 
per år. Tidigare år under programperioden har 17 000 kr sammanlagt betalats in till 
den så kallade skötselfonden. 
 
Tf. planeringschef Lovisa Liljenberg och miljöstrategisk samordnare Helena Björn 
konstaterar i skrivelse 2018-08-13 att budgetmedel redan är avsatta för ändamålet, 
och att ekonomichefen inte har något att erinra. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-08-13 från tf. planeringschefen och miljöstategen 
‒ Äskande från Kävlingeåns vattenråd om medel till arbetet med reparation och 

underhåll av dammar och våtmarker anlagda inom Kävlingeåprojektet och 
Vattenvårdsprogram Kävlingeån, daterat 2018-05-31 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att vattenrådet debiterar det föreslagna 

beloppet samt fortsätter att hantera reparation och underhåll under perioden 
2018 till och med 2021. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 118   KS KF/2018:105 - 349 
 
 

Yttrande med anledning av "Vattenmyndigheternas samråd 2018 
gällande kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft" 

 
 

Ärendebeskrivning 
De fem vattenmyndigheterna har bjudit in till samråd med anledning av ett nytt 
förslag gällande miljökvalitetsnormer med tillhörande underlag och åtgärder för 
vatten som är påverkat av vattenkraft. Förslaget gäller bara de vatten som klassas som 
kraftigt modifierade i vattendirektivets bedömning för vattenförekomster. Lomma 
kommun har inga sådana vatten som är påverkade av vattenkraft. I södra Östersjöns 
vattendistrikt är Motala ström och Helge å berörda av detta. 
 
Då Lomma kommun inte har några kraftigt modifierade vatten som är påverkade av 
vattenkraft föreslår tf. planeringschef Lovisa Liljenberg och miljöstrategisk samordnare 
Helena Björn i skrivelse 2018-08-13 att inga synpunkter lämnas på förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-08-13 från tf. planeringschef och miljöstrategisk samordnare 
‒ Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, Missiv, Vattenmyndigheternas samråd 

2018 gällande kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft 
‒ Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, Miljökonsekvensnormer för kraftigt 

modifierade vattenförekomster – vattenkraft, inklusive bilagor 
‒ Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, Åtgärdsplan för Helge å 

avrinningsområde 
‒ Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, Åtgärdsplan för Motala ströms 

avrinningsområde 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Då Lomma  kommun inte har några kraftigt modifierade vatten som är påverkade 

av vattenkraft lämnas inga synpunkter på förslaget. 
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 10 (10) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-08-22 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 119   KS KF/2018:217 - 107 
 
 

Uppföljning av Lomma Servicebostäder (LSAB) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt ägardirektiv för Lomma Servicebostäder AB (LSAB) ska bolaget hålla kommunen 
informerad om sin verksamhet. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ordföranden i Lomma Servicebostäder AB, 
Claes Hedlund, en redogörelse avseende bolaget. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Lomma Servicebostäder AB, Resultat per 2018-06-30 
‒ Lomma Servicebostäder AB, Balansräkning 2018-01 - 2018-06 
‒ Lomma Servicebostäder AB, Uppföljning av lån per 2018-06-30 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


