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ANSLAG/BEVIS 
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KS AU § 149   KS KF/2019:19 - 101 
 
 

Information från socialnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar socialchef Amelie Gustafsson, 
socialnämndens ordförande Sofia Forsgren-Böhmer och socialnämndens vice-
ordförande Pia Johnson en redogörelse avseende:  

 

‒ Lomma kommuns resultat i Socialstyrelsens Öppna jämförelser 
‒ Planen för överföring av verksamhetsdriften av hemtjänsten till kommunal regi 

 

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

 
______________________ 

 

Sändlista 
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KS AU § 150   KS KF/2018:198 - 007  
 
 

Information om revisionsrapport "Granskning avseende styrning och 
entreprenader inom äldreomsorgen" 

 
 

Ärendebeskrivning 
Revisions- och konsultföretaget EY har på Lommas kommunrevisions uppdrag 
genomfört en granskning avseende styrning och uppföljning av entreprenader inom 
äldreomsorgen. Syftet har varit att bedöma om nämnden agerat i tillräcklig omfattning 
utifrån de avvikelser som har konstaterats. 
 
Socialnämnden har beretts tillfälle att till kommunstyrelsen inkomma med yttrande 
över granskningsrapporten. 
 
Socialnämnden beslutade 2018-10-02, § 61, att lämna följande yttrande: 

 
Det som framkommer i granskningsresultatet stämmer väl överens med nämndens uppfattning, 
såväl avseende styrningens och uppföljningens tillräcklighet som avseende EY:s och 
kommunrevisionens rekommenderade förbättringsområden. Förbättringsområden som, enligt 
nämndens mening, väl fångas upp i den handlingsplan som nämnden behandlade 2017-12-19 och 
som finns redovisad i  granskningsrapportens bilaga 2. Som exempel på åtgärder som vidtagits och 
som kan kopplas till de tre rekommendationerna kan nämnas att:  
  
‒ Socialnämnden kommer att fortsätta att följa upp verksamheterna genom bland 
annat brukarenkäter och uppföljning av avtalsefterlevnad, där uppföljningsmodellen kommer att 
utvecklas och systematiseras ytterligare. Bland annat pågår ett arbete med att finna nya sätt att 
mäta kvalitet utifrån ett brukar-/närståendeperspektiv, rutinen för synpunkts-och 
klagomålshantering har genomgått en översyn och är  
nu klar för fastställelse och implementering,  
  
‒ som en följd av erfarenheterna vid tidigare överlämnanden/mottaganden av verksamheter 
mellan utförare, har socialförvaltningen utvecklat struktur och processer inför övergången i mars 
2019 av hemtjänstverksamheten från Attendo till kommunen. Förvaltningen har därtill from 
september 2018 förstärkt organisationen med en projektledare som har i uppdrag att, med 
tillämpning av Lomma kommuns projektmodell, förbereda och genomföra 
överlämnandet/mottagandet av verksamheten.  
   

Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från socialnämnden 2018-10-02 § 61 
‒ Skrivelse 2018-07-04 från ordföranden i kommunrevisionen 
‒ Revisionsrapport: ” Lomma kommun, PM: Socialnämndens styrning och 

uppföljning av entreprenader inom äldreomsorg”   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 
______________________ 

 

Sändlista 
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KS AU § 151   KS KF/2018:157 - 822 
 
 

Bad- och idrottsanläggning - förslag om försäljning, övertagande av drift 
samt tillhandahållande av tjänster och lokaler 

 
 

Ärendebeskrivning 
Inom fastigheten Lomma Vinstorp 31:2 finns en, av Lomma kommun ägd, kombinerad 
bad- och idrottsanläggning, uppförd år 1969. Bad- och idrottsanläggningen består av 
Pilängsbadet, Pilängshallen och Blå Hallen. 
 
Badet har 2009-07-01- 2017-06-30 bedrivits av driftentreprenör och bedrivs sedan 
2017-07-01 i kommunens egen regi. 
  
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommundirektören låtit utreda förutsättningar 
och villkor för en försäljning av bad- och idrottsanläggningen kombinerat med 
övertagande av drift av anläggningen, samt tillhandahållande till kommunen av vissa 
tjänster och lokaler inom anläggningen. 
 
Förslaget har varit remitterat till kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och tekniska nämnden för yttrande. Nämnderna har därvid tagit 
del av förslaget till förfrågningsunderlag, förslaget till köpeavtal, förslaget till tjänst- 
och driftavtal och förslaget till hyresavtal, vilka har utarbetats i samarbete med 
konsult.  
 
Mot bakgrund av utredningen och inkomna remissvar föreslår kommundirektören och 
kanslichefen i skrivelse 2018-10-02 följande allmänna inriktningsvillkor:  

 
Lomma kommun inbjuder, i offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), 
intresserade köpare till anbudsgivning avseende köp av bad- och idrottsanläggningen och 
övertagande av drift av anläggningen i egen regi. 
  
Syftet med försäljningen är att anläggningen ska utvecklas kvalitativt, exempelvis genom ett större 
aktivitetsutbud än vad som tidigare tillhandahållits. Utbudet som ska tillhandahållas ska i första 
hand vara bad-, sport och friskvårdsverksamheter.  
Köparen får genom förvärvet ett sammanhållet ansvar för såväl fastigheterna som 
badhusverksamheten och idrottshallsverksamheten i de aktuella byggnaderna och har möjlighet 
att utveckla de kommersiella delarna kopplade till badhusverksamheten, tex gym, caféverksamhet 
eller särskilda evenemang. 
 
Verksamheten  
Köparen ska förbinda sig att till kommunen fortsatt upplåta badhuset och idrottsanläggningarna 
för kommunens behov, i huvudsak enligt beskrivningen nedan, till en kostnad som, för 
verksamhet motsvarande nuvarande omfattning, inte överstiger kommunens nuvarande kostnad. 
Avta Istiden ska vara 15 år.  
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Verksamheten - badet 
Skolsim  
Förutom att Pilängsbadet upplåtes till allmänheten ska köparen på badet även fortsättningsvis 
tillse att kommunens skolsimundervisning kan bedrivas i minst samma omfattning som för 
närvarande, vilket innebär följande.  
Årskurs 1  
Sim undervisning ska erbjudas till alla skolelever i årskurs 1 inom kommunen. Simundervisningen 
ska ske minst 4 ggr/läsår. Schema för skolsimsundervisningen ska upprättas i samråd med 
kommunen. 
Årskurs 2  
Simskoleundervisning ges till samtliga elever i årskurs 2 i Lomma kommun (f.n. ca 400 elever).  
Sim undervisningen ska genomföras en gång/vecka. Schema för skolsimsundervisningen ska 
upprättas i samråd med kommunen.  
Årskurs 3-9  
Sim undervisning samt erforderliga simkunnighets- och livräddningsprov ska ges till samtliga 
skolelever i kommunen. Undervisning och provtagning ska genomföras två gånger per termin för 
respektive skolklass. Schema för skolsimsundervisningen ska upprättas i samråd med kommunen.  
 
Förskolor och fritidsverksamhet  
ska också erbjuda möjlighet att nyttja badet, som huvudregel på helgfria vardagar.  
 
Simundervisning för allmänheten  
Köparen får erbjuda olika former av simundervisning för allmänheten, som babysim och simskola. 
Simskoleundervisningen ska ledas av simskolelärare med erforderlig utbildning och erfarenhet. 
 
Föreningssim  
Kommunen avser att överlåta sin nyttjanderätt till föreningar inom kommunen, som bedriver 
verksamhet som huvudsakligen motsvarar den verksamhet som bedrivs inom Pilängsbadet.  
 
Gymmet  
Det befintliga badet rymmer ett fullt utrustat gym. Köparen kommer att ha möjlighet att bedriva 
verksamheten där och äga rätten att bestämma avgifternas storlek.  
 
Verksamhet - idrottshallarna  
ldrottsundervisning  
Köparen ska blockuthyra Pilängshallen och Blå Hallen till kommunen, omfattande samtliga dagar, 
dygnets samtliga timmar, för i första hand, bedrivande av idrottsundervisning, för skolorna, 
förskolorna och fritidsverksamheten, minst motsvarande nuvarande omfattning. Kommunen ska 
äga rätt att vidareupplåta hallarna resterande timmar. 
 
ldrottstid för föreningar  
Pilängshallen ska även fortsättningsvis via kommunen kunna upplåtas till föreningar i minst 
samma omfattning som för närvarande.  
 
Arbetsrum, förrådslokaler och föreningslokal  
Kommunen eller den kommunen vidareupplåter nyttjanderätten till skall kunna nyttja vissa 
arbetsrum, förrådslokaler och föreningslokal.  
 
Särskilda arrangemang  
Kommunen eller de föreningar kommunen vidareupplåtit sin nyttjanderätt till skall vid maximalt 
sex lör-, sön- eller helgdagar per verksamhetsår få nyttja badanläggningen för särskilda 
arrangemang. När sådana arrangemang genomföres ska badanläggningen vara stängd för 
allmänheten.  
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Övrig verksamhet  
Köparen har rätt att fritt disponera anläggningen då denna inte upplåts till kommunen eller på 
annat sätt disponeras av kommunen enligt förfrågningsunderlag och avtal. Köparen har möjlighet 
att utöver bad- och idrottsverksamhet bedriva annan verksamhet på anläggningen.  
 
Öppethållande  
Anläggningen ska vara öppen och bemannad för besökare hela året med undantag av badet som 
får hållas stängt under juli månad. Reglering införs om avvikande öppettider för exempelvis 
renoveringsarbete. 
 
Övertagande av personal  
Den personal som omfattas av övertagandet ska erbjudas anställning hos köparen.  
 
Uppföljnings- och avstämningssamtal  
Regelbundna uppföljnings- och avstämningssamtal ska hållas med Lomma kommun.  
 
Utveckling av verksamheten  
Anbudsgivaren ska beskriva hur anläggningen ska utvecklas kvalitativt, exempelvis genom ett 
större aktivitetsutbud än vad som tidigare tillhandahållits. Utbudet som ska tillhandahållas ska i 
första hand vara bad-, sport och friskvårdsverksamheter.  
 
Badavgifterna  
Köparen äger rätt att fastställa badavgifter för allmänhetens bad och aktivitetsutbud i övrigt samt 
för särskilda arrangemang.  
 
Fortsatt handläggning  
För det fall kommunfullmäktige ställer sig positiv till det föreliggande förslaget beräknas 
anbudstiden kunna löpa från 10 november 2018 t.o.m. 27 januari 2019, varefter utvärdering av 
inkomna anbud kommer att ske under februari månad. Tilldelningsbeslut kan fattas i slutet av 
februari månad och köparen kan tillträda från och med 2019-07-01. 
 

Kommundirektören och kanslichefen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta följande: 

 

‒ Kommunfullmäktige beslutar att försälja den kombinerade bad- och 
idrottsanläggningen inom fastigheten Lomma Vinstorp 31:2, att kombinerat med 
detta upphandla övertagande av drift av anläggningen samt tillhandahållande till 
kommunen av vissa tjänster och lokaler inom anläggningen, i överensstämmelse 
med den bilagda offertförfrågan (Bilaga A), förslag till köpeavtal (Bilaga B), förslag 
till tjänst- och driftavtal (Bilaga C) och förslag till hyresavtal (Bilaga D).  

 

‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att göra erforderliga förändringar av 
förfrågningsunderlaget och avtalsförslagen inom av kommunfullmäktige ovan 
fastställda principer, samt att teckna erforderliga avtal. 

 

Vidare föreslår kommundirektören och kanslichefen att kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att besluta följande: 
 
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, beslutar 
kommunstyrelsen att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att göra 
erforderliga förändringar av förfrågningsunderlaget och avtalsförslagen inom av 
kommunfullmäktige ovan fastställda principer, fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen 
samt att teckna erforderliga avtal. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-10-02 från kommundirektören och kanslichefen 
‒ Bilaga A: Förfrågningsunderlag Bad- och idrottsanläggning – Fastighetsköp, drift, 

upplåtelse av lokal m.m. 
‒ Bilaga B: Förslag till köpeavtal 
‒ Bilaga C: Förslag till tjänst- och driftavtal 
‒ Bilaga D: Förslag till hyresavtal 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2018-08-27 § 47 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-08-28 § 50 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2018-08-27 § 51 

 
Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kanslichef Eva Elfborg en redogörelse. 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta i 
enlighet med föreliggande förslag. 
 
Lisa Bäck (S) yrkar avslag till förslaget om försäljning av bad- och idrottsanläggningen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget 
yrkande, varefter arbetsutskottet bifaller det samma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa 
Bäcks yrkande, varefter arbetsutskottet avslår det samma. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att försälja den kombinerade bad- och 

idrottsanläggningen inom fastigheten Lomma Vinstorp 31:2, att kombinerat med 
detta upphandla övertagande av drift av anläggningen samt tillhandahållande till 
kommunen av vissa tjänster och lokaler inom anläggningen, i överensstämmelse 
med föreliggande förslag till offertförfrågan, köpeavtal, tjänst- och driftavtal samt 
hyresavtal.  
 

‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att göra erforderliga förändringar av 
förfrågningsunderlaget och avtalsförslagen inom av kommunfullmäktige ovan 
fastställda principer, samt att teckna erforderliga avtal. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan beslutar 

kommunstyrelsen att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att göra 
erforderliga förändringar av förfrågningsunderlaget och avtalsförslagen inom av 
kommunfullmäktige ovan fastställda principer, fatta tilldelningsbeslut i 
upphandlingen samt att teckna erforderliga avtal. 
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Reservation 
Lisa Bäck (S) och Lars Carlén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lisa Bäcks 
yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Lisa Bäck (S) önskar lägga en anteckning till protokollet. 
 

./. Bilaga. 
 

______________________ 
 

Sändlista 
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KS AU § 152   KS KF/2017:336 - 349 
 
 

Kommunalförbundet VA SYD - Godkännande av samverkansavtal, 
förbundsordning, reglemente för ägarnämnd, förbundsstyrelse och 
revisorer 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-06, § 44, följande: 

 
Lomma kommun ansöker hos förbundsstyrelsen för kommunalförbundet VA SYD om medlemskap 
i kommunalförbundet från och med tidigast 2019-01-01. Efter 
kommunalförbundets ställningstagande till ansökan ska kommunfullmäktige ta slutligt 
ställningstagande till medlemskapet innebärande godkännande av förbundsordning, 
samverkansavtal, reglemente för ägarnämnd m.m. 
 

Tekniska nämnden beslutade 2018-09-17, § 54, följande: 
 
Under förutsättning att VA SYDs förbundsstyrelse beslutar om att erbjuda Lomma medlemskap i 
VA SYD 2018-09-26 rekommenderar tekniska nämnden kommunstyrelsen i Lomma kommun att 
föreslå kommunfullmäktige att: 
 

‒ godkänna förslag på samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lommas kommuner 
‒ anta förslag till förbundsordnlng för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma 
‒ anta förslag till reglementen för förbundsstyrelse, ägarnämnder och revisorer 
‒ för sin del ställa sig bakom förslag till Lomma kommuns inträde i VA SYD samt att översända 

förslaget till Kommunstyrelsen i Lomma för vidare handläggning och beslut i Kommunfullmäktige. 
 
 

Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2018-09-17 § 54 
‒ Skrivelse 2018-09-11 från samhällsbyggnadschefen och förvaltningsstrategen 
‒ Förslag till samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv avseende Lomma 

kommuns inträde i VA SYD 
‒ Förslag till förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv 

och Lomma 
‒ Förslag till reglemente för förbundsstyrelsen för VA-samverkan mellan Lund, 

Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma 
‒ Förslag till reglemente för ägarnämnd Lomma för VA-samverkan mellan Lund, 

Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma 
‒ Förslag till reglemente för revisorerna i kommunalförbundet för VA-samverkan 

mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma 
‒ Protokoll från kommunfullmäktige 2018-09-06 § 44 
‒ Skrivelse 2018-10-05 från ekonomichefen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Under förutsättning att förbundsfullmäktige 2018-10-26 beslutar att erbjuda 

Lomma medlemskap i VA SYD beslutar kommunfullmäktige att godkänna förslag 
till samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv avseende Lomma 
kommuns inträde i VA SYD, förbundsordning för VA-samverkan, reglemente för 
förbundsstyrelsen för VA-samverkan, reglemente för ägarnämnd Lomma för VA-
samverkan, och reglemente för revisorerna i kommunalförbundet för VA-
samverkan. 
 

______________________ 
 

Sändlista 
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KS AU § 153   KS KF/2018:254 - 346   
 
 

Förslag till reviderad taxa för Lomma kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reviderad taxa för Lomma kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2018-10 -01 § 61, att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att revidera brukningsavgifterna och övriga 
avgifter med 7,5 % från och med 2019-01-01 i enlighet med föreliggande förslag. 

 

Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2018-10-01 § 61 
‒ Skrivelse 2018-09-26 från tekniska avdelningen 
‒ Förslag till reviderad taxa för Lomma kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer reviderad taxa för Lomma kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning i enlighet med bilaga. Den reviderade taxan ska 
gälla från och med 2019-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 

 
./. Bilaga. 

 
______________________ 

 

Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 14 (17) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-10-10 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

KS AU § 154   KS KF/2017:83 - 042 
 
 

Information om kultur- och fritidsnämndens yttranden till 
kommunfullmäktige avseende uppdraget att utreda behovet av 
idrottshallar i Bjärred 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska behandlas vid 

arbetsutskottets sammanträde 2018-10-17. 
 
 
______________________ 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-10-10 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

KS AU § 155   KS KF/2018:249 - 060 
 
 

Förvärv av fastigheten Lomma Borgeby 1:3 
 
 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Lomma kommun förvärvar fastigheten 
Lomma Borgeby 1:3.  

 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till köpekontrakt.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar fastighetschef Göran Samuelsson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-10-09 från fastighetschefen 
‒ Förslag till köpekontrakt 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige: 
‒ Lomma kommun förvärvar fastigheten Lomma Borgeby 1:3 i enlighet med 

föreliggande köpeavtal till en köpeskilling av 16,5 mnkr.  
‒ Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag om 16 750 tkr avseende köpeskilling och 

lagfart.  
‒ Investeringsanslaget finansieras genom förändring av rörelsekapitalet. 
‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna erforderliga avtal. 

 
______________________ 
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KS AU § 156   KS KF/2016:116 - 214 
 
 

Förslag till antagande av detaljplan för del av Bjärred 11:7 m.fl. i 
Bjärred, Lomma kommun (Högsäter) 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-30, § 61, att ge planeringsavdelningen i uppdrag 
att upprätta ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred,  
Lomma kommun.   
 
Detaljplanens syfte är att bevara och bekräfta befintlig bebyggelse inom området. 
Enligt planförslaget föreslås en ny byggrätt för bostäder i planområdets norra del på 
mark som idag är planlagd som allmän plats – park. I övrigt styrker planförslaget 
nuvarande markanvändning inom området. För att bevara och bekräfta befintlig 
bebyggelse införs ett antal egenskapsbestämmelser gällande byggnadshöjder, 
utnyttjandegrad, utformning etcetera inom kvartersmark för bostäder. Planområdet 
innefattar kvartersmark för bostäder och tekniska anläggningar, samt allmän 
platsmark för park, väg, gata och allmän gång- och cykelväg.  
 
Kommunstyrelsen fattade 2017-03-08, § 34, beslut om samråd och 
detaljplaneförslaget har därefter varit föremål för samråd under perioden 31 mars-5 
maj 2017.   
 
Inkomna synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse och de inkomna 
synpunkterna och vidare arbete föranledde justeringar som utmynnade i ett 
granskningsförslag, daterat 2018-06-13. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-20, § 85, att godkänna detaljplaneförslag för del 
av Bjärred 11:17 sändes ut på granskning. Detaljplanen har varit ute på granskning 13 
augusti 2018 - 13 september 2018.  
 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande 
daterat 2018-10-04.  
 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2018-10-04 att kommunstyrelsens ska 
besluta godkänna granskningsutlåtandet, upprättat 2018-10-04, avseende detaljplan 
för del av Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun, och att kommunfullmäktige 
ska besluta anta detaljplan för del av Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun, 
upprättad 2018-10-04. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 17 (17) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-10-10 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-10-04 från planeringsavdelningen 
‒ Plankarta, daterad 2018-10-04 
‒ Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2018-10-04 
‒ Granskningsutlåtande, daterat 2018-10-04 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet, upprättat 2018-10-04, 

avseende detaljplan för del av Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred, 

Lomma kommun, upprättad 2018-10-04. 
 
 
______________________ 
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