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PLANLEDNINGSGRUPPEN 2018-08-22 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid 22 augusti 2018, klockan 15.30-16.30  
 
Beslutande 

 
Anders Berngarn (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Robert Wenglén (M) 
Carin Hansson (M) 
Patric Bystedt (M) 
Lennart Månsson (L) 
Lars-Göran Svensson (C) 
Lisa Bäck (S) 
Karl-Gustav Nilsson (S) 
Rune Netterlid (S) 
 

 
Ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ersättare S. Forsgren-Böhmer 
Ersättare A. Michelsen 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ersättare L. Carlén 
Ledamot 

Övriga deltagare Emma Köster (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Pia Johnson (S) 
Helena Björn 
Åsa Cornander 
Adam Bahr 
Anders Nyquist 
Jan Sohlmér 
Lovisa Liljenberg 
Ulrika Håkansson Ström 
 
 

Ersättare 
Ersättare 
Ersättare 
Miljöstrategisk samordnare 
Projektledare 
Miljöstrateg 
Samhällsplanerare 
Kommundirektör 
Stadsarkitekt 
Sekreterare 
 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2018-08-29 Paragrafer 37-41 

Underskrifter Sekreterare   

  Ulrika Håkansson Ström 
 Ordförande   

  Anders Berngarn 
 Justerande   

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

Beslutande organ Planledningsgruppen    

Sammanträdesdatum 2018-08-22   

Paragrafer 37-41   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-08-30 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-09-23 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-08-22 
 

PLG § 37 Dnr KS/KF 2018:143.212 
  
Yttrande över fördjupad översiktsplan för Nyhamnen, Malmö stad 
 
Ärendebeskrivning 
Malmö stad har tagit fram en fördjupning av översiktsplanen för Nyhamnen i norra 
Malmö, utställning pågår 15 maj till 1 september. Planområdet börjar strax norr om Cen-
tralstationen och sträcker sig fram till Frihamnen i norr och Västkustvägen i öster. Idag 
består området mestadels av kontor och olika typer av industri- och företagslokaler. I 
Nyhamnen planeras för 7 000 – 9 000 nya bostäder, 12 000 – 16 000 nya arbetsplatser 
samt nya skolor och förskolor. Med omvandlingen av Nyhamnen vill Malmö stad utvidga 
och vidareutveckla Malmös stadskärna. Hela området ligger nära centralstationen och 
fullt utbyggt ska Nyhamen trafikeras av stark kollektivtrafik, exempelvis Malmöexpres-
sen eller en spårväg, förutom stadsbuss. Planen innebär också en utfyllnad av sydöstra 
Nyhamnsbassängen och en höjning av marken i östra delen så att den kommer i höjd 
med Västkustvägen. Två nya öar mellan Nyhamnspiren och Krankajen ska koppla ihop 
Västra Hamnen med Nyhamnen. Genomförandet är tänkt att ske i etapper där de de-
larna närmast centralstationen kommer först och de norra delarna kan omvandlas år 
2030-2050.  
 
Samhällsplaneraren har lämnat förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2018-06-18. 
- Skrivelse från Malmö stad 2018-05-14. 
- Utställningsförslag Översiktsplan för Nyhamnen, sammanfattning.  
 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
  
Ur ett stadsbyggnadsperspektiv är det positivt att Malmö stad omvandlar Nyhamnen 
och central belägen industrimark till blandad stadsbebyggelse med närhet till bra kollek-
tivtrafik. Området som ska omvandlas är stort och många tusen bostäder och arbetsplat-
ser är tänkta att etableras där. Strax öster om planområdet går Västkustvägen som re-
dan idag trafikeras av mycket bilism men även kollektivtrafik. I händelse av stopp på 
E6:an är det Västkustvägen som blir omledningsväg men även den väg som många väljer 
att köra för att inte behöva åka på motorvägen. Det är därför viktigt att planeringen tar 
höjd för detta samtidigt som Nyhamnen kommer att innebära ökad befolkning och 
ökade trafikmängder. En viktig åtgärd för att avlasta Västkustvägen är en utökad turtät-
het på Lommabanan när persontågstrafik införs. Det skulle öka möjligheten för inpend-
lare norrifrån att enkelt ta sig till arbetsplatser i Västra Hamnen, Dockan och i förläng-
ningen även Nyhamnen, med tåg istället för bil. 
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PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-08-22 
 

PLG § 37 (forts.) Dnr KS/KF 2018:143.212 
  
Det är också viktigt att tänka på den regionala cykelpendlingen och cyklister som kom-
mer norrifrån, exempelvis Lomma tätort. Dessa cyklister behöver ha bra sträckor att  
köra på där de prioriteras och där det är enkelt att komma fram både till Nyhamnen 
men även att komma igenom området för att enkelt nå arbetsplatser i Västra Hamnen.  
 
Konsekvenserna av utfyllnaderna i havet är bristfälligt beskrivna och att utgå från att en 
uppgrundning, oavsett hur den sker, leder till en bättre miljö är enbart ett antagande 
och saknar stöd i handlingarna. Det är otydligt vad som finns på botten idag och med 
vad och hur utfyllnaderna ska göras, vilken typ av vattenförekomst det rör sig om, vilka 
parametrar som ligger till grund för de satta miljökvalitetsnormerna eller vilka dessa är. 
Det saknas också ett resonemang kring vilken påverkan detta får på strömmar och om-
kringliggande områden. Varken miljökvalitetsnormerna eller vattenförekomsterna är 
heller korrekt beskrivna i MKB:n då det gissningsvis rör sig om ett kraftigt modifierat vat-
ten. Dessa kan aldrig uppnå god ekologisk status. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-08-22 
 

PLG § 38 Dnr KS/KF 2018:174.219 
  
Yttrande över Bostadsförsörjningsprogram för Burlövs kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Burlövs kommun skickar ut sitt nya bostadsförsörjningsprogram på samråd fram till 31 
augusti 2018. Bostadsförsörjningsprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för alla 
i kommunen att ha möjlighet till gott boende. Burlövs kommun beskriver sin målbild att 
Burlöv i framtiden är en gränsöverskridande mötesplats, mitt i MalmöLundregionen, där 
Burlöv C är det självklara centrumet. De tre noderna Arlövs-, Burlöv- och Åkarps centrum 
ska vidareutvecklas och ge möjligheter för nya bostäder. Kommunen utgår från en pro-
gnostiserad utbyggnadstakt där 2 435 bostäder kommer byggas 2017-2027, vilket inne-
bär cirka 230 bostäder per år och en genomsnittlig befolkningstillväxt på 2,9 procent per 
år. För att klara av den höga befolkningstillväxten menar kommunen att de måste vara 
beredda på att möta de förväntningar som finns på boendemiljön och de boendes be-
hov. En balans mellan tillväxt och andra värden som service, rekreation och kollektivtra-
fik eftersträvas därmed. Kommunen redovisar även alternativa utbyggnadstakter. 
 
Samhällsplaneraren har lämnat förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2018-08-13. 
- Följebrev från Burlövs kommun 2018-05-30. 
- Bostadsförsörjningsprogram för Burlövs kommun. Samrådshandling 2018-05-21. 
 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Lomma kommun har inget att erinra mot förslag till Bostadsförsörjningsprogram för 

Burlövs kommun. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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PLANLEDNINGSGRUPPEN    2018-08-22 
 

PLG § 39 Dnr KS/KF 2016:131.379 
 

Beslut gällande ansökan om medel från Energimyndigheten angående 
skolprojekt inom hållbara transporter 
 
Ärendebeskrivning 
 Energimyndigheten har utlyst medel inom programmet ”Lokal och regional kapacitets-
utveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan” under åren 2018-2020. 
Som en del i kommunens arbete mot en fossilbränslefri kommun har planeringsavdel-
ningen tagit fram en ansökan på ämnet ”Hållbara transporter till och från skolor, ett per-
sonal- och elevengagemangsinitiativ av Lomma kommun”. Projektet är tänkt att möjlig-
göra för delaktighet för såväl elever och föräldrar som för personal. Eleverna förväntas 
att bli piggare, friskare och få bättre koncentrationsförmåga. Hållbart resande främjar 
barnens glädje att utforska sin närmiljö och skapa sina egna livsrum. Färre bilar leder 
också till säkrare trafikmiljö samt minskad luftförorening. Projektet ska ge kunskap och 
underlag till hur vi åstadkommer en hållbar planering, som ger förutsättningar för ett 
effektivare resande. Projektet inriktar sig huvudsakligen mot Strandskolan i Lomma med 
målet att sprida erhållna erfarenheter till andra skolor och verksamheter inom kommu-
nen. UKF-förvaltningens skolchef och rektor för Strandskolan är positiva till att med-
verka i projektet. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2018-08-15. 
- Utlysning från Energimyndigheten, hållbara transporter 2018-05-15. 
- Ansökan till Energimyndigheten, hållbara transporter 2018-08-15. 

Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Kommunstyrelsen beslutar att Lomma kommun ska ansöka om medel för hållbara 

transporter till och från skolor, ett personal- och elevengagemangsinitiativ av 
Lomma kommun, från Energimyndigheten.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-08-22 
 

PLG § 40 Dnr KS/KF 2018:211.370 
  

Beslut gällande ansökan om medel från Energimyndigheten inför utarbe-
tandet av kommande energi- och klimatplan 
 
Ärendebeskrivning 
Energimyndigheten har utlyst medel inom programmet ” Integrering av energi- och kli-
mataspekter”. Som en del i kommunens arbete med energi- och klimatplanen har plane-
ringsavdelningen och arbetsgruppen för planen tagit fram en ansökan på ämnet ” Me-
todutveckling, beteendepåverkan, uppföljning och nulägesanalys inför Lomma kommuns 
kommande energi- och klimatplan”. Projektet ska senast ha påbörjats 2018-11-01 och 
kan hålla på som längst till 2020-10-31. Ansökan är på 1 425 000 kronor, utan krav på 
egeninsats. Om projektet beviljas kommer det att pågå till sommaren 2020. Resultatet 
kommer att utgöra ett gediget underlagsmaterial samt beteendepåverkan inför utarbe-
tandet av kommande energi- och klimatplan som ska antas under 2020.  
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2018-08-15. 
- Utlysning från Energimyndigheten, integrering av energi- och klimataspekter  

2018-05-15. 
- Ansökan till Energimyndigheten, integrering av energi- och klimataspekter 2018-08-15. 

 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Kommunstyrelsen beslutar att Lomma kommun ska ansöka om medel för uppfölj-

ning och nulägesanalys av Lomma kommuns energi- och klimatplan, livscykelanalys 
av grön energi samt beteendepåverkanskampanj inför utarbetande av kommande 
energi- och klimatplan. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-08-22 
 

PLG § 41 Dnr KS/KF 14:436.265 
 

Beslut gällande bildande av Naturreservat Bjärreds saltsjöbad i Lomma 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Bildandet av ”Naturreservat Bjärreds saltsjöbad” ingår som en del av kommunstyrelsens 
nämndsplan för 2018. Ambitionen är att andelen skyddad areal ska dubblas fram till slu-
tet av 2018 i jämförelse med december 2012. Området är utpekat som lämpligt för na-
turreservatsbildning i Lomma kommuns naturreservatsplan. Idag är området detaljpla-
nelagt som natur. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt 
skydda, vårda och utveckla värdefulla naturmiljöer. Den biologiska mångfalden som är 
knuten till skogen, brynmiljöerna, samt eventuellt tillkommande ängsmark ska bevaras 
och utvecklas. Syftet är också att utan att äventyra biologisk mångfald tillgodose behov 
av områden för friluftsliv. Områdets relativt tysta och ej ljusförorenade miljöer ska vär-
nas. Samråd hölls under tiden 2018-04-11 till och med 2018-06-24.  
 
Beslutsunderlag  
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2018-08-08. 
- Förslag på beslut och föreskrifter för Naturreservat Bjärreds saltsjöbad. 
- Förslag på skötselplan för Naturreservat Bjärreds saltsjöbad. 
- Förslag på gränsdragning för Naturreservat Bjärreds saltsjöbad. 
- Samrådsredogörelse för Naturreservat Bjärreds saltsjöbad. 
 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för internremissen med kommu-

nens nämnder samt det externa samrådet med myndigheter, sakägare och övriga. 
 
Planledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta  
följande: 
- Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) för-

klara de områden som avgränsats på karta i ”Förslag på beslut och föreskrifter för 
Naturreservat Bjärreds saltsjöbad” som naturreservat och att naturreservatet inrät-
tas i enlighet med beslutet. För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter 
gälla som anges i förslaget. 

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skötselplanen för Naturreservat Bjärreds 
saltsjöbad. 

- Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att framgent revi-
dera skötselplanen om det behövs för att syftet med områdets skydd ska upprätthål-
las. 

- Kommunfullmäktige beslutar att medelstilldelningen för ökade driftskostnader på 
grund av bildandet av Naturreservat Bjärreds saltsjöbad ska beaktas i kommande 
budgetarbete. 
 

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


