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Plats
Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma
Tid
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Beslutande

Anders Berngarn (M)
Jerry Ahlström (M)
Robert Wenglén (M)
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Remco Andersson (L)
Lars-Göran Svensson (C)
Lisa Bäck (S)
Lars Carlén (S)
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Ledamot
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Ledamot
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Övriga deltagare

Patric Bystedt (M)
Anders Widesjö (M)
Lennart Månsson (M)
Jonas Benke (L)
Karl-Gustav Nilsson (S)
Lennart Nilsson (S)
Adam Bahr
Helena Björn
Åsa Cornander
Erkki Palmu
Anders Nyquist
Amanda Hultén
Tove Dannestam
Jan Sohlmér
Tommy Samuelsson
Lovisa Liljenberg
Ulrika Håkansson Ström

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Miljöstrateg §§16-21
Miljöstrategisk samordnare §§16-21
Miljöutredare §§16-21
Miljöutredare §§16-21
Samhällsplanerare §§19-22
Praktikant §§16-21
Utvecklingschef
Kommundirektör
Samhällsbyggnadschef
Stadsarkitekt
Sekreterare

Utses att justera

Lars Carlén
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Underskrifter

Kommunhuset i Lomma 2018-04-18
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Ordförande
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Anders Berngarn
Lars Carlén
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Närvarorätt
Ärendebeskrivning
Amanda Hultén är praktikant på samhällsbyggnadsförvaltningens planeringsavdelning
under tiden 2018-19-03 – 2018-06-03.
Planledningsgruppen beslutar följande:
- Planledningsgruppen beslutar enhälligt att Amanda Hultén medges närvarorätt.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Beslut om nämndsamråd för Kustzonsprogram för
Lomma kommun 2018-2030
Ärendebeskrivning
Planeringsavdelningen fick 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett kustzonsprogram för Lomma kommun med mål och åtgärder. Arbetet med att ta fram kunskapsunderlaget rörande kustfrågor har skett i samråd och dialog med samtliga berörda förvaltningar. Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter har involverats genom en
integrerad samrådsprocess tidigt i projektet och informations- och förankringsmöten har
kontinuerliga hållits för berörda avdelningar och enheter. Framtagningsprocessen har
förankrats hos nämnder och förvaltningar och planledningsgruppen är politisk styrgrupp. Syftet med Kustzonsprogrammet är att det ska vara vägledande mot ett gemensamt strategi- och åtgärdsarbete för att förvalta kusten på ett klimatanpassat och hållbart sätt fram till år 2030. Det ska tydliggöra ansvarsförhållandet mellan olika sektorer.
Utgångspunkten har varit att definiera hur ett förändrat klimat och en ökad havsnivå påverkar Lomma kommuns kust med avseende på de tre aspekterna översvämning, erosion och strandskyddets syfte. En stor del av arbetet har varit att ta fram aktuella kunskaps- och planeringsunderlag för att få en målbild om hur kusten ska se ut i ett
långsiktigt perspektiv.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2018-03-29.
- Förslag på Kustzonsprogram 2018 - Del A Mål och genomförande.
- Förslag på Kustzonsprogram 2018 - Del B Kunskapsdel.
- Förslag på Kustzonsprogram 2018 - Del C Bilagor.
- Samrådsredogörelse gällande intern tjänstemannaremiss för Kustzonsprogram för
Lomma kommun 2018–2030.
Planledningsgruppens beslut:
- Planledningsgruppen beslutar att godkänna att Kustzonsprogram för Lomma
kommun 2018-2030 del A, del B och del C skickas på internremiss till nämnderna.
- Planledningsgruppen beslutar att godkänna att Kustzonsprogram för Lomma
kommun 2018-2030 del A, del B och del C skickas på extern remiss.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Beslut om samråd inför bildandet av de marina reservaten ”Flädie rev”
och ”Strandhusens revlar”, Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Bildandet av de marina naturreservaten ”Flädierev” och ”Strandhusens revlar” ingår
som en del av kommunstyrelsens nämndsplan för 2018. Ambitionen är att andelen skyddad naturareal ska dubbleras fram till slutet av 2018 i jämförelse med 2012. Områdena
har pekats ut som lämpliga för naturreservatsbildning i Lomma kommuns naturreservatsplan samt i Översiktsplan 2010. Behovet av att instifta ett marint naturreservat är
väl förankrat i flera vägledande dokument som antagits av kommunfullmäktige i Lomma
kommun. Områdena är bland annat utpekade som lämpliga för nya naturreservat i
Lomma kommuns naturreservatsplan. Syftet med de tilltänkta naturreservaten är att, i
enlighet med art och habitatdirektivet, skydda värdefulla marina naturtyper samt att bevara och förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2018-04-04.
- Förslag på beslut och föreskrifter för marint naturreservat ”Flädierev”
- Förslag på skötselplan för marint naturreservat ”Flädierev”
- Förslag på gränsdragning för marint naturreservat ”Flädierev”
- Förslag på beslut och föreskrifter för marint naturreservat ”Strandhusens revlar”
- Förslag på skötselplan för marint naturreservat ”Strandhusens revlar”
- Förslag på gränsdragning för marint naturreservat ”Strandhusens revlar”
Planledningsgruppens beslut:
- Förslag på beslut och föreskrifter, skötselplan samt gränsdragning för marina naturreservaten ”Flädierev” och ”Strandhusens revlar” ska skickas på internremiss till
nämnderna, på samråd till berörda myndigheter, på remiss till sakägare samt delges
övriga angivna organisationer.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Beslut om samråd inför bildandet av naturreservat ”Bjärreds saltsjöbad”,
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 slutet av 2018 i jämförelse med december 2012. Området är utpekat som lämpligt för naturreservatsbildning i Lomma kommuns naturreservatsplan. Området är detaljplanelagt
som natur och det är utpekat som förslag på nytt naturreservat i Lomma kommuns naturreservatsplan. 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 värnas.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2018-04-02.
- Förslag på beslut och föreskrifter för Naturreservat Bjärreds saltsjöbad.
- Förslag på skötselplan för Naturreservat Bjärreds saltsjöbad.
- Förslag på gränsdragning för Naturreservat Bjärreds saltsjöbad.
Planledningsgruppens beslut:
- Förslag på beslut och föreskrifter, skötselplan samt gränsdragning för Naturreservat
Bjärreds saltsjöbad skickas på internremiss till nämnderna, på samråd till berörda
myndigheter, på remiss till sakägare samt delges övriga angivna nyttjandeorganisationer.
- Handlingarna ställs ut för allmänheten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över samråd inom vattenförvaltningen för
Södra Östersjöns vattendistrikt
Ärendebeskrivning
Vattenförvaltningen är inne i sin andra sexårs-cykel och samråden har nu börjat för att ta
fram underlag till den tredje cykeln (2021-2027). Vattenmyndigheterna har därför skickat
förslag på nytt arbetsprogram där särskilda frågor man önskar svar på är framtagna. Utöver detta har man också skickat ut nya tillkommande åtgärdsprogram för en rad prioriterade ämnen i nuvarande förvaltningscykel (2018-2021). Att detta tillkommer under pågående cykel beror på skärpta krav inom EU.
Miljöstrategiska samordnaren har lämnat förslag på yttrande.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2018-04-03.
- Följebrev från Vattenmyndigheterna 2017-11-01.
- Arbetsprogram med tidtabell och Översikt över väsentliga frågor.
- Samrådshandling underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer med avseende
på koppar och zink 2018-2021 för Sveriges fem vattendistrikt baserade på modellerade
biotillgängliga halter.
- Samrådshandling förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i
ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt.
- Samrådshandling Bilagor A-E till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt.
-

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

”Förslag till arbetsprogram med tidtabell och Översikt över väsentliga frågor”
Arbetsprogrammet är bra och realistiskt. När man arbetar så mycket med frågan som vi
gör i Lomma så ser man efter dessa år att en del fortfarande inte riktigt fungerar som
det var tänkt med vattendirektivets avrinningsområdesfokus. Fortfarande saknas kopplingar till en del sektorer och myndigheter kring hur vattenfrågorna hanteras. Det hade
varit bra om översvämningsproblematiken och allt arbete som sker i den frågan tydligare kunde kopplas till avrinningsområdena och i slutändan påverkan på havet.
Fortfarande kan en del av det arbete som sker på vissa statliga myndigheter (Trafikverket, Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som exempel i närtid)
verka omedvetet om påverkan på avrinningsområden och påverkan på havet. Dessa
myndigheter behöver involveras mer i vattenkvalitetsfrågorna och till exempel klimatanpassning kan aldrig ske på bekostnad av vattenkvalitet. På samma sätt borde också klimatförändringens nuvarande och kommande påverkan på vattenkvalitet synliggöras
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mer i vattenmyndigheternas arbete. De hydromorfologiska frågorna behöver därför
också tydliggöras och synliggöras än mer, inte enbart som en fiskefråga. Inlandskommunerna måste också kopplas tydligare till de marina vattenförekomsterna. Andra sektorers egen belastning av flöden skulle också behöva lyftas fram. I dagsläget finns en
tendens att tro att alla flödestoppar som orsakar översvämning beror på dagvatten i städerna. Å andra sidan tenderar vi att glömma den stora påverkan som dagvattenkvaliteten har på vattenkvaliteten i både yt- och grundvatten. Här behöver ett relativt stort
uppströmsarbete ske. Nedan listas då ett antal punkter som svar på en del av frågorna i
arbetsprogrammet på vad vi saknar idag:
Samhällssektorer och målgrupper
• Rikta vattenmyndigheternas påverkan även mot andra statliga myndigheter
• Tydliggör inlandskommunernas påverkan på den marina miljön
• Tydliggör alla sektorers påverkan på flödena och koppla även detta till klimatanpassning
Prioriteringar och åtgärder
• Gör VISS mer användarvänligt (se gärna www.vattenatlas.se)
• Åtgärdsprogrammen ska vara lokalt anpassade eller åtminstone regionalt
• Åtgärder kring dagvattenkvalitet, miljögifter i dagvatten samt nano- och mikroplast
• Åtgärder kring hydromorfologi
• Åtgärder kring klimatanpassning och vattenkvalitet
• Åtgärder kring rådighet i avrinningsområdet, den åtgärden kan ju riktas mot staten. Just nu sitter vi själva i vattenråden och utreder hur avtal kan se ut för
markåtkomst inom klimatanpassning och översvämningsområden. I ett annat
projekt genomför vi pilotstudier för upphandling av ekosystemtjänster där tanken är att köpa ekosystemtjänster av jord- och skogsbruket. Det hade varit bra
om staten också kunde gå i bräschen i dessa frågor.
• Åtgärder kring takbeklädnad i koppar, bly och zink. Här behöver kommunerna
och länsstyrelserna förbättra kunskapen hos handläggare kring dessa ämnens
stora påverkan på miljön.
”Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i
grundvatten” samt ”Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer med avseende
på koppar och zink 2018-2021”
Det är bra att frågeställningarna kring PFAS nu tydliggörs. Åtgärdsförslagen är rimliga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Antagande av befolkningsprognos för Lomma kommun 2018-2023
med utblick mot 2030.
Ärendebeskrivning
Ny befolkningsprognos för Lomma kommun har utarbetats. Se bilaga. Prognosen utgår
från dagens befolkningsfördelning med förväntningar om födelsetal och dödlighetstal
samt flyttningsnetto till följd av inte minst bedömt bostadsbyggande. Prognosen utgår
från en uppskattning av bostadsbyggandet under de kommande sex åren. Årets befolkningsprognos utgår ifrån att byggandet i kommunen till 100 procent genomförs enligt
planerat byggande under år 2018 och 2019, samt därefter till 80 procent under de följande åren. Erfarenhetsmässigt genomförs upp mot 80 procent av det planerade bostadsbyggandet om tidshorisonten är fem-sex år. Den nu aktuella prognosen innebär en
långsiktigt fortsatt hög befolkningstillväxt i kommunen. Den sexåriga befolkningsprognosen har kompletterats med en utblick mot år 2030. Underlaget till denna långsiktiga
framskrivning av befolkningstalet är förväntningar på förändringar av dagens befolkning
samt konsekvenserna av fortsatt bostadsbyggande med utgångspunkt i framför allt kommunens översiktsplan.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2018-03.28.
- Befolkningsprognos för Lomma kommun 2018-2023 med utblick mot 2030.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen beslutar att bifogade prognos ska gälla som underlag inom kommunen i budgetarbete och verksamhetsplanering, tills ny prognos framtages.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppdragsbeskrivning för verksamhetsområde mellan Malmövägen och
Motorvägen E6, Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Enligt gällande översiktsplan för Lomma kommun, Översiktsplan 2010, antagen av kommunfullmäktige 10 februari 2011, föreslås att ett nytt verksamhetsområde utvecklas
mellan Malmövägen och motorvägen, E6. I översiktsplanen är verksamhetsområdet
uppdelat i två markområden, ett norr om Vinstorpsvägen och ett söder om Vinstorpsvägen. Den del som ligger söder om Vinstorpsvägen ägs av Sveriges lantbruksuniversitet,
SLU. Tidig dialog om eventuell avsiktsförklaring för överlåtande av mark pågår mellan
SLU och Lomma kommun. Marken är idag inte planlagd, varför en detaljplan som prövar
möjlighet till önskad markanvändning behöver tas fram om området ska kunna exploateras som verksamhetsområde. Visionen är att skapa ett attraktivt, hållbart och innovativt verksamhetsområde med företrädelsevis grön näring, som kopplar till det närbelägna universitetet i Alnarp och satsningen på GIP Alnarp, Green innovation park Alnarp.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2018-04-05.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen ger planeringsavdelningen i uppdrag att arbeta fram:
- Ett underlag för ett planuppdrag med tillhörande start-PM enligt gällande
exploateringsrutin.
- En avsiktsförklaring mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Lomma
kommun avseende marken som inryms inom den södra delen av verksamhetsområdet, det vill säga det markområde som avgränsas av Vinstorpsvägen i norr,
E6:an i öster, Malmövägen i väster och Svanetorpsvägen i söder.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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