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KS AU § 48   KS KF/2020:98 - 042 
 
 

Beträffande förslag till utformning av KF-projekt 1712 Långa Bryggan i 
Bjärred 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beviljade tekniska nämnden investeringsmedel på 1,5 mnkr i 
budget 2020 och 13 mnkr i plan för år 2021 avseende en ersättningsbrygga för Långa 
bryggan i Bjärred. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter, på uppdrag av tekniska 
nämnden, tagit fram en förstudie för att utreda förslag på kvalitetshöjande åtgärder 
för bryggan. Förstudien, som genomförts av ett konsultföretag, innehåller tre olika 
alternativ. Alternativ 1 avser renovering/ersättning av befintlig konstruktion, alternativ 
2 innehåller ny konstruktion med förbättrad funktion och ökad livslängd, medan 
alternativ 3 innehåller ny konstruktion med förbättrad funktion, ökad livslängd samt 
andra kvalitetshöjande åtgärder. Enligt konsultrapporten uppgår troliga 
investeringsutgifter för de olika alternativen/delalternativen till mellan 16,0 mnkr och 
36,3 mnkr. 
   
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Långa bryggan ersätts med en helt ny 
konstruktion, som görs kraftigare, bredare och högre än den befintliga för att minska 
risken för skador och öka livslängden ytterligare. Utöver detta föreslås att en plattform 
anläggs halvvägs ut på bryggan med badtrappa samt möjlighet till förvaring och 
sittplatser. Plattformen för sol och bad mitt på bryggan är en kvalitetshöjning utifrån 
befintlig brygga. Detta alternativ som i förslaget kallas ”Alternativ 2 plus” är 
kostnadsberäknat till 22,0 mnkr, medan sammanlagd investeringssumma enligt 
budgeten uppgår till 14,5 mnkr. Således saknas 7,5 mnkr att genomföra alternativet.  
 
Då tekniska nämnden skyndsamt önskar söka vattendom avseende ombyggnation av 
Långa bryggan enligt ”Alternativ 2 plus” har tekniska nämndens arbetsutskott 
behandlat frågan 2020-03-16 och av tidsskäl har ärendet överlämnats till 
kommunstyrelsen innan tekniska nämnden har behandlat ärendet. Tekniska 
nämndens arbetsutskott bedömer det som nödvändigt att inhämta 
kommunfullmäktiges syn på att begära vattendom för ett bryggupplägg som saknar 
7,5 mnkr för att bli fullt finansierat.  Kostnaden för en vattendom uppskattas till 0,5 
mnkr och ansökan behöver vara specifik kring utformningen av bryggan. Tekniska 
nämnden förväntas besluta att i kommande budgetarbete begära en utökad totalutgift 
för projektet med 7,5 mnkr. 
  
Ekonomichef Marcus Nilsson konstaterar i skrivelse 2020-03-23 att det är angeläget 
att eventuella behov av ytterligare finansiering prövas i kommunens ordinarie 
budgetprocess, så att samtliga investeringsprojekt kan prövas och ställas mot 
varandra. Om kommunfullmäktige ställer sig bakom förfarandet kan detta, enligt 
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ekonomichefen, uppfattas som ett löfte om ytterligare finansiering före arbetet med 
investeringsbudgeten inletts. 

 
I det fall att kommunfullmäktige finner det lämpligt att tekniska nämnden genom 
samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker om vattendom för ett bryggalternativ som i 
nuläget saknar finansiering med 7,5 mnkr, och att tekniska nämnden i det kommande 
budgetarbetet begär en utökad totalutgift med motsvarande belopp, kan 
kommunfullmäktige enligt ekonomichefen ställa sig bakom förfarandet. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-23 från ekonomichefen 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2020-03-16 § 19 
‒ Skrivelse 2020-03-09 från tekniska avdelningen, inklusive bilagor 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige ställer sig bakom att samhällsbyggnadsförvaltningen söker 

vattendom enligt ”Alternativ 2 plus”. 
‒ Finansiering av projektet hanteras i ordinarie budgetprocess. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (11) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2020-03-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 49   KS KF/2020:24 - 411 
 
 

Yttrande över Burlövs kommuns förslag till miljöprogram 2030 

 
Ärendebeskrivning 
Burlövs kommun har skickat ut ett förslag till Miljöprogram 2030 för Burlövs kommun 
på remiss. Syftet med programmet är att på ett strukturerat sätt arbeta med 
miljöfrågorna inom kommunens verksamheter och samtidigt bidra till att uppnå 
miljökvalitetsmålen lokalt, regionalt och nationellt samt koppla ihop miljömålsarbetet 
med de globala målen. Programmets tidsperiod sträcker sig till 2030. 
 
Planeringsavdelningen har i skrivelse 2020-03-16 lämnat förslag till yttrande. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-16 från planeringsavdelningen 
‒ Burlövs kommun, Remiss av Miljöprogram 2030 för Burlövs kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Det är mycket positivt att Burlöv arbetar vidare med ett strukturerat miljöarbete och 
programmet kommer utan tvekan att bidra till detta och om det genomförs också till 
en bättre miljö även i Lomma kommun. Några synpunkter finns dock som om de kan 
integreras i programmet kan bidra till måluppfyllelsen. 
 
Uppföljning av tidigare program saknas liksom en tydlig instruktion hur man vill att 
uppföljningen ska ske av kommande åtgärder. Enbart en frivillig uppföljning genom 
verksamhetsplanerna föreslås så som skrivningarna står nu. Nyckeltal saknas också för 
att se i vilken mån arbetet ger resultat. I åtminstone vissa fall är nyckeltal mycket 
användbara för att synliggöra långsamma förändringar men också för att tydliggöra 
vissa åtgärder för utföraren. Att det saknas tidsramar för de olika åtgärderna bidrar 
ytterligare till att den styrning som programmet syftar till blir haltande. Att mål och 
åtgärder kopplas ihop med miljömålen är väl synligt men kopplingen till de globala 
målen ger inte tillräckligt avtryck i programmet. 
 
______________________ 
 
Sändlista   
Kommunstyrelsen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 6 (11) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2020-03-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 50   KS KF/2015:300 - 214 
 
 

Förslag till uppdrag avseende hållplatslägen i Bjärred centrum 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog detaljplan för Bjärred centrum 2019-01-31. Detaljplanens 
syfte var att pröva lämpligheten att med nybyggnad och gatuomläggning utveckla ett 
attraktivare centrum, knyta ihop Bjärred över en relativt hårt trafikerad genomfartsväg 
och skapa en väldefinierad mötesplats. 
 
I skrivelse 2020-03-23 lämnar stadsarkitekt/tf. planeringschef Lovisa Liljenberg 
följande redogörelse avseende placering av hållplatslägen i Bjärred centrum: 
 

I plan- och genomförandebeskrivningen står att läsa följande: ”Planområdets utformning 
baserades på ett förslag som togs fram under processen med en utvecklingsplan för Bjärred och 
Borgeby (fördjupad översiktsplan). Grundtanken med förslaget är att intill Bjärreds centrumhus 
skapa utrymme för en bebyggelse som förstärker platsens funktion som Bjärreds centrum. 
Förslaget tillskapar fler bostäder för delvis nya målgrupper vilket ökar tryggheten i centrala 
Bjärred och ger grund för en socialt hållbar utveckling.” 

 

Angående gestaltningen framgår att: ”Norra Västkustvägen byggs om och ges en bågform för att 
utöka och tydliggöra torgbildningen framför köpcentrumet samt dämpa hastigheten. En ny 
torgbyggnad föreslås som följer Norra Västkustvägens bågformade sträckning och som 
tillsammans med köpcentrumets östra fasad omsluter ett nytt torg. På östra sidan om Norra 
Västkustvägen kompletteras bågformen med radhus som i skala ansluter till angränsande 
bebyggelse öster därom.”  

 

Detaljplanen möjliggör hållplatslägen i bågformen, i båda riktningar. ”Nya busshållplatser anläggs 
på ömse sidor om Norra Västkustvägen med plats för två bussar i vardera riktningen. Föreslagen 
cirkulation (korsningen Norra Västkustvägen/Flädievägen/Vikingavägen) kan nyttjas för vändande 
bussar. På östra sidan finns utrymme för plattform respektive väderskydd för de som väntar på 
kollektivtrafik. På västra sidan finns plats för plattform och väderskydd finns under byggnaden och 
regleras med planbestämmelse för hållplats.” Den aktuella busstationen där flera busslinjer 
sammanstrålar genererar cirka 90 turer i vardera riktningen/dygn.  

 

Under planarbetet konstaterades det att det var en utmaning att klara både funktionen som 
busshållplats och att samtidigt skapa attraktiva boendemiljöer. Bågformen i sig utgör en utmaning 
i bullerhänseende, där ljudet kan studsa flera gånger. ”Eventuella problem kring studsande ljud 
har utretts i beräkningen genom att inställningen har varit att ljudet kan studsa i upp till tre 
gånger i olika byggnader.” ”Eftersom ljudnivåerna ut mot vägen blir relativt höga räcker det inte 
med den ljudisolering som normalt sett uppnås vid nybyggnad av bostäder för att klara riktvärden 
för ljudnivå inomhus. Fasader, fönster och eventuella ventiler måste särskilt dimensioneras för att 
kunna dämpa bullret utifrån tillräckligt. Med tanke på att busshållplatser planeras utanför den nya 
bebyggelsen kan problem med lågfrekvent buller från bussarna uppstå inomhus. Speciell hänsyn 
bör tas till detta vid utformningen av fasaderna (inkl fönster och ev ventiler).” 
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I planarbetet yttrade sig Region Skåne att det behöver vara en rak angöring till alla hållplatslägena 
trots det böjda gaturummet, detta för att tillgänglighetsanpassningen ska vara möjlig.  

 

I arbetet med den nya stadsdelen Bjärreds vångar konstaterades det att det befintliga Bjärred 
centrum behöver bindas ihop med Bjärreds vångar. I tävlingsförslaget finns bebyggelse i 
anslutning till rondellen vid Bjärreds vångar, men i övrigt är ytorna längs norra västkustvägen 
mellan rondellen och Bjärred centrum för små för att inrymma ny bebyggelse, vilket medför att 
sammanbindningen behöver göras med andra medel än med bebyggelse.  

 

I samband med att Bjärreds torg byggs, så behöver hållplatslägena flyttas tillfälligt. I detta arbete 
har man lokaliserat lämpliga ytor belägna mellan Bjärred centrum och den stora rondellen. 
Samtidigt har man nu konstaterat att den raka inkörning som Skånetrafiken behöver ha till 
hållplatserna inte går att lösa på ett bra sätt i bågformen. Likaså ser Skånetrafiken problem med 
trafiksäkerhet och passage över gatan i bågformen. Detta kan inte enkelt kan lösas eftersom var 
öppningarna i flerfamiljshusen ska vara belägna är bestämda i detaljplanen. Kommunen har också 
nått samsyn med Skånetrafiken om linje 137, som inte längre ska köra på slinga och därför inte 
har samma behov av att vända i en stor rondell i direkt anslutning till bebyggelsen i Bjärred C. 

 

Samråd 

Tjänstemannastyrgruppen, som består av tjänstemän inom planering, exploatering och 
utförarverksamhet på samhällsbyggnadsförvaltningen, ser på grund av ovanstående förändringar 
skäl att lyfta frågan om hållplatsernas varaktiga placering i samband med att hållplatserna ändå 
ska flyttas tillfälligt. Detta för att ambitionsnivån på hållplatserna ska bli rätt.  

 

Samråd har skett med Skånetrafiken och Midroc. Skånetrafiken anser att en placering utanför 
bågformen är att föredra. Midroc anser att boende- och torgmiljöerna blir bättre utan hållplatser i 
bågformen och ser att en flytt av hållplatserna möjliggör attraktivare öppningar i husen med tex 
skyltfönster i gatten, om de inte måste vara fulla med cyklar och att det blir en bättre 
tillgänglighet till torget. Midroc tycker dock samtidigt att det är en fördel att hållplatsen ligger 
nära lokalerna för att inköp i samband med att man väntar på bussen ska kunna ske. Midroc 
föreslår istället några korttidsparkeringar i men de föreslår en liten korttidsparkering längs Norra 
Västkustvägen västra sida för snabba köp, t ex 2 p-platser som viss tid på morgonen även kan 
användas som lastzon. 

 

Bedömning 

De främsta fördelarna med förslaget att inte ha hållplatser i bågformen är att området kring 
torget och bostäderna kan göras attraktivare och att det blir mindre bullerstörningar i bostäderna 
och på det nya torget. Vidare krävs det mindre av tillgänglighetsanpassningar med t ex ramper till 
butiker. Ska hållplatser också finnas i bågen blir höjdläget mer låst och det krävs mer 
speciallösningar, vilket påverkar helhetsintrycket.  

 

Det finns också fördelar i att de nya hållplatserna mellan Bjärred centrum och Bjärreds vångar kan 
binda samman de olika områdena på ett förtjänstfullt sätt.  

 

Om det inte behöver göras plats för hållplatser där det är som trängst finns också mer plats för 
grönska i gatumiljön som annars har för knappa mått för att grönska ska få plats. Det skapas också 
möjlighet till rening och fördröjning av dagvatten på dessa ytor. Den möjligheten finns endast på 
gatusidan då i princip hela torgytan är underbyggd med garage. Det krävs även en mindre 
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breddning av vägen om hållplatserna placeras utanför bågformen. En annan fördel är att det går 
att ordna mer trafiksäker övergång vid det förslagna hållplatsläget än i bågformen. 

 

Nackdelarna består framförallt i att det blir längre att gå från hållplats till centrum, vilket är 
negativt ur tillgänglighetssynpunkt. Avstånden är dock fortfarande relativt korta och bedöms trots 
försämringen acceptabla ur ett tillgänglighetsperspektiv.  

 
Förslag till beslut 
Stadsarkitekt/tf. planeringschef Lovisa Liljenberg föreslår att kommunstyrelsens ska 
besluta att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utforma projektet på ett 
sådant sätt att de permanenta hållplatslägena inte är belägna i bågformen, utan 
förskjuts norrut. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-23 från planeringsavdelningen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att utforma 

projektet på ett sådant sätt att de permanenta hållplatslägena i Bjärred centrum 
inte är belägna i bågformen, utan förskjuts norrut. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 51   KS KF/2020:107 - 001 
 
 

Beträffande åtgärdspaket till stöd för näringslivet i Lomma kommun 
 
 
Ärendebeskrivning 
Covid-19 viruset har slagit hårt mot kommunens företag. För att lindra de ekonomiska 
konsekvenserna, på kort sikt och lång sikt, har kommunen tagit fram ett åtgärdspaket 
till stöd för näringslivet i Lomma kommun. 
 
Åtgärderna är av både kortsiktig och långsiktig karaktär och avser att både stärka 
företagens likviditet samt frigöra företagarnas tid till att hantera krisen. Några 
åtgärder avser även att säkerställa kommunens samhällsviktiga funktioner med hjälp 
av personal från näringslivet. 
  
Ett antal åtgärder har redan implementerats, då effekterna för företagarna av 
Coronakrisen blev kända inom organisationen. Exempelvis har verksamhetskritiska 
tillsynsärenden prioriterats och andra, icke kritiska, tillsynsärenden skjutits fram. 
Åtgärder har förankrats hos berörda chefer och resterande åtgärder, som ännu inte 
genomförts, implementeras omgående efter beslut av kommunstyrelsen. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar Ulrika Forsgren Högman, förvaltningschef 
vid kommunledningskontoret, en redogörelse avseende åtgärdspaket till stöd för det 
lokala näringslivet i Lomma kommun. 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen att, efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet givna direktiv, 
ställa sig bakom åtgärdspaketet för näringslivet i Lomma kommun. 
 
Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Robert 
Wengléns yrkande, med tillägget att alla kommunanställda ska få ett presentkort på 
300 kr som kan användas hos lokala näringsidkare till och med den 31 maj 2020. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget 
yrkande, varefter kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på 
Sandra Pilemalms tilläggsyrkande, varefter arbetsutskottet avslår det. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen ställer sig, efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet 

givna direktiv, bakom åtgärdspaket för näringslivet i Lomma kommun. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 52   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Information om förslag till uppdrag till ombud inför förestående 
årsstämma i AB Malmöregionens Avlopp, ABMA 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse avseende förslag till uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i AB 
Malmöregionens Avlopp, ABMA. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


