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 Sammanträdesdatum 
 2022-04-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Plats: Lomma kommun, Stora Sessionssalen 

Tid: 2022-04-21, klockan 19:00-22:39 
Ajournering 20:35-20:45, 22.03-22.10 

Beslutande: 
Ordinarie ledamöter 
Se bifogad närvarolista 
 
Tjänstgörande ersättare  
Se bifogad närvarolista 

Icke tjänstgörande ersättare  
Se bifogad närvarolista 

Övriga deltagare  
Maria Zingmark, Kommunsekreterare 
Christian Almström, Informationstekniker 
Samuel Sköld, tf kommundirektör/ekonomichef 

 

 

Utses att justera: Pia Johnson och Martha Henriksson Witt, ersättare Per Bengtsson 

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-04-26 

Paragraf: §25-§37 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Maria Zingmark 

Ordförande Anders Berngarn  

Justerande Pia Johnson, Martha Henriksson Witt  
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Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2022-04-21 

Paragrafer: §25-§37 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-04-27 

Datum när anslaget tas ned: 2022-05-19 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Maria Zingmark 

Anslaget har signerats digitalt 
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Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun 2022-04-21 
Anders Berngarn (M) ordförande 

Sofia Forsgren-Böhmer (M) 1:e vice ordförande 
Karl-Gustav Nilsson (S) 2:e vice ordförande 

Ordinarie ledamöter 
Charlott Enocson (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Emma Köster (M) 
Lennart Månsson (M) 
Bert Larsson (M) 
Oscar Magnusson (M) 
Susanne Borgelius (M) 
Richard Jerneborg (M) 
Anders Olin (M) 
Lena Wahlgren (M) 
Fredrik Karström (M) 
Jesper Wiman (M) 
Martha Henriksson Witt (C) 
Lars-Göran Svensson (C) 
Lena Svensson (C) 
Sandra Pilemalm (L) 
Gun Larsson (L) 
Jonas Benke (L) 
Britt Hjertqvist (L) 
Anna-Karin Davidsson (KD) 
Per Bengtsson (S) 
Lisa Bäck (S) 
Pia Johnson (S) 
Rune Netterlid (S) 
Malin Stern (S) 
Lennart Nilsson (S) 
Jonas Olsson (SD) 
Jeanette Larson (SD) 
Anders Bergström Lundberg (SD) 
Oscar Sedira (SD) 
Kristina Thored (FB) 
Kristian Lindsjö (FB) 
Fredrik Sverkersten (FB) 
Mikael Häggblad (FB) 
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Tjänstgörande ersättare 
Krister Wiman (M), ersätter Ann Haluzova (M) 
Marie Nilsson (M), ersätter Leif Lindblad (M) 
Christina Unell (M), ersätter Beatrice Palmgren (M) §§ 27-28 
Jens Thystrup (M), ersätter Beatrice Palmgren (M) §§ 29-37 
Conny Bäck (S), ersätter Alma Salcinovic (S) 
Jenny Morau (FB), ersätter Staffan Åkerlind (FB) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Bo Gunnarsson (C) 
Bo Polsten (L) 
Joachim Bengtsson (L) 
Christer Philipsson (KD) 
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KF § 25 KS KF/2022:7 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
a) Överklagan avseende kommunfullmäktiges beslut 2022-03-03 § 15 angående antagande av 

detaljplan för Karstorp 13:100, namnlista 

b) Överklagan avseende kommunfullmäktiges beslut 2022-03-03 § 15 angående antagande av 
detaljplan för Karstorp 13:100, från Lomma Folketshusförening 

c) Åtgärdsplan Lomma kommun, efter Sydarkiveras tillsyn 2022-04-06 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige har tagit del av informationen 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KF § 26 KS KF/2022:80 

Godkännande av avsägelse från Carl Emanuelsson (M) avseende uppdrag som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval med anledning härav 

Ärendebeskrivning 
Carl Emanuelsson (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en anhållan om avsägelse avseende 
uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar att Carl Emanuelssons avsägelse som ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden godkänns. 

- Kommunfullmäktige beslutar att 2:e ledamoten Attila Bäck (M) och 3:e ledamoten Janina 
Pettersson (M) flyttar upp ett steg. 

- Kommunfullmäktige beslutar att till ny 3:e ledamot i kultur och fritidsnämnden väljs tidigare 
1:e ersättaren Max Kristenson (M). 

- Kommunfullmäktige beslutar att 2:e ersättaren Ulrika Ek (M), 3:e ersättaren Jeannette 
Schönknecht (M), 4:e ersättaren Mikael Pankko (M) och 5:e ersättaren Anders Florén (M) 
flyttar upp ett steg. 

- Kommunfullmäktige beslutar att till ny 5:e ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för tiden till 
och med 2022-12-31, väljs Hanna Tingberg (M). 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
De valda 
Nämndsekreteraren 
Troman 
HR 
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KF § 27 KS KF/2022:24 

Årsredovisning med koncernredovisning för Lomma kommun år 2021, beviljande av 
ansvarsfrihet samt avsättning till resultatutjämningsreserv 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för Lomma kommun för år 2021. I 
årsredovisningen redovisas driftbudget per respektive KF-verksamhet enligt kommunfullmäktiges 
budgetbeslut, investeringsprojekt i sin helhet samt en uppföljning av beslutade mål. 

Ekonomiavdelningen föreslår att 3,2 mnkr ytterligare avsätts i resultatutjämningsreserv i enlighet 
med gällande regelverk. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-03-30, § 31. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-03-30 § 31 
- Skrivelse 2022-03-11 från kommunledningsförvaltningen 
- Årsredovisning 2021, Lomma kommun 
- Protokoll från revisionen 2022-04-04 § 3 
- Revisionsberättelse daterad 2022-04-04 med tillhörande bilagor 
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium 2022-03-04 § 1 
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium 2022-04-06 § 3 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse avseende årsresultatet, viktiga händelser under det gångna året samt 
måluppfyllelser. 

Därefter lämnar Per Bengtsson (S) en redogörelse för socialdemokraternas syn på årsredovisningen 
samt måluppfyllelser för år 2021. 

Revisionens ordförande Lars-Erik Larsson (S) lämnar en redogörelse för den framlagda 
revisionsberättelsen. 

Överläggning 
Robert Wenglén (M), Per Bengtsson (S), Sandra Pilemalm (L), Ingrid Ascard (MP), Rune Netterlid (S), 
Martha Henriksson Witt (C), Lennart Månsson (M), Pia Johnson (S), Malin Stern (S) och Lisa Bäck (S) 
yrkar att kommunfullmäktige ska kommunfullmäktige ska besluta godkänna den föreliggande 
årsredovisningen med koncernredovisning för år 2021 samt besluta att avsätta 3,2 mnkr till 
resultatutjämningsreserven. 

I ärendet yttrar sig även Kristina Thored (FB). Oscar Sedira (SD), Jenny Morau (FB), Lennart Nilsson (S) 
och Susanne Borgelius (M). 
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Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen med koncernredovisning för år 2021 

godkänns och läggs till handlingarna. 

- Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2021. Styrelsen och nämnderna 
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

- Kommunfullmäktige beslutar avsätta 3,2 mnkr till resultatutjämningsreserven. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningar 
Revisorerna 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 28 KS KF/2022:52 

Miljöbokslut för år 2021 för Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 

Ett miljöbokslut har sammanställts för 2021. Tidigare har denna sammanställning ingått i 
kommunens övergripande årsredovisning. I takt med att miljöfrågorna på lokal nivå får större och 
större betydelse och kommunernas ansvarsområden har ökat i omfång så ökar också betydelsen av 
uppföljning inom dessa områden. Miljöstrategisk samordnare Helena Björn redogör i skrivelse 2022-
03 15 för att miljöbokslutet därmed bryts ut ur årsredovisningen och sammanställs i en egen rapport. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-03-30, § 32. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-03-30 § 32 
- Skrivelse 2022-03-15 från planeringsavdelningen 
- Miljöbokslut 2021 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jerry 
Ahlström (M) en redogörelse. 

Överläggning 
Jerry Ahlström (M), Per Bengtsson (S), Jonas Benke (L), Martha Henriksson Witt (C), Ingrid Ascard 
(MP), och Lennart Månsson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag i ärendet. 

I ärendet yttrar sig även Jonas Olsson (SD). 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige godkänner Miljöbokslut för år 2021. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Miljöstrategiska enheten 
Kommunikationsavdelningen 
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KF § 29 KS KF/2022:31 

Justering av planerade investeringsutgifter från år 2021 till år 2022 

Ärendebeskrivning 
Enligt ”Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar” kan ett enskilt års 
avvikelse, jämfört med det planerade betalningsflödet regleras till nästkommande år. I samband med 
årsredovisningen behandlar kommunfullmäktige ett ärende där betalningsflödet för det innevarande 
årets budget fastställs. En översiktlig genomgång av investeringsprojekten görs inför 
kommunfullmäktiges beslut. Revideringen avser en anpassning till genomförandetidpunkten och 
betalningstillfällena. 

Detta innebär att kvarstående positiva och negativa budgetavvikelser avseende i kommunfullmäktige 
ännu inte slutredovisade större projekt (angivna med totalutgift i den av kommunfullmäktige 
fastställda budgeten) överförs till nästkommande år för att justera planerat betalningsflöde. 

Projekt med årsanslag (det vill säga projekt där inte totalutgift angivits i budgeten) avslutas vid 
årsskiftet. Kvarstående medel överförs normalt sett inte till nästa år.  

Enligt kommunens bokslutsanvisningar ska tekniska nämnden upprätta ett särskilt ärende i frågan, 
vilket också har behandlats. Övriga nämnder behöver i normalfallet inte göra en särskild framställan 
och någon sådan har inte inkommit. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-03-30, § 33. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-03-30 § 33 
- Skrivelse 2022-03-04 från ekonomiavdelningen 
- Sammanställning: Förslag till justering av planerade investeringsutgifter, från 2021 till 2022 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart 
Månsson (M) en redogörelse. 

Överläggning 
Lennart Månsson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag i ärendet. 

I ärendet yttrar sig även Jenny Morau (FB) och Rune Netterlid (S). 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar att planerade investeringsutgifter om 97 893 tkr justeras från 

år 2021 till år 2022 i enlighet med bilaga.  
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Bilaga 

- Justerade belopp ska finansieras med utökad upplåning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Nämnderna 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 30 KS KF/2022:34 

Slutredovisning av investeringsprojekt Inventarier Orion, särskilt boende, tre 
enheter 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden lämnar i SN § 3/22 en slutredovisning avseende projekt Inventarier Orion, särskilt 
boende, tre enheter, i enlighet med regelverket. 

Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2022-03-16 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-03-30, § 34 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-03-30 § 34 
- Skrivelse 2022-03-16 från ekonomiavdelningen 
- Protokoll från socialnämnden 2022-02-01 § 3 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar socialnämndens ordförande Susanne Borgelius (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Susanne Borgelius (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag i ärendet. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 

- Kommunfullmäktige beslutar att kvarstående budget om 455 tkr återlämnas. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
Socialchefen 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 31 KS KF/2021:84 

Äskande från revisionen om tilläggsanslag för år 2022 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har gjort en framställan till kommunfullmäktige gällande äskande om tilläggsanslag för 
2022 i syfte att genomföra ytterligare två fördjupade granskningar. 

Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2022-02-28 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-03-30, § 35 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-03-30 § 35 
- Skrivelse 2022-02-28 från ekonomiavdelningen 
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium 2022-02-07 § 1 
- Skrivelsen ”Äskande av tilläggsanslag för 2022” från revisionen, daterad 2022-02-07 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jerry 
Ahlström (M) en redogörelse. 

Överläggning 
Jerry Ahlström (M), Per Bengtsson (S) och Anna-Karin Davidsson (KD) yrkar att kommunfullmäktige 
ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar avslå revisionens äskande om tilläggsanslag för år 2022. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Revisionen 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 32 KS KF/2022:57 

Avstämning av tillväxtpost år 2022 

Ärendebeskrivning 
Enligt regler för hantering av tillväxtpost ska en avstämning mot befolkningsprognos göras och om 
skillnaden är väsentlig ska kommunstyrelsen fatta beslut om åtgärd. 

Ekonomiavdelningen har, i skrivelse 2022-03-15, utifrån i mars framtagen befolkningsprognos för 
Lomma kommun 2022 - 2031 beräknat behovet av tillväxtpost inför budgetarbete 2023 och samtidigt 
gjort en avstämning av den tillväxtpost som är utlagd på nämnderna för år 2022. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-03-30, § 36 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-03-30 § 36 
- Skrivelse 2022-03-15 från ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag i ärendet. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens budget för tillväxtpost 2022 med 

1 050 tkr och att minska barn- och utbildningsnämndens budget 2022 med samma belopp.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialchefen 
Förvaltningschefen för UKF 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 33 KS KF/2022:25 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 30, ska kommunstyrelsen årligen till 
kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kansliavdelningen att, förutom den 
ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde, ytterligare tre gånger 
under året redovisa till kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte har slutförts. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-03-30, § 28. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-03-30 § 28 
- Skrivelse 2022-02-09 från kommunledningsförvaltningen 
- Nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige i Lomma kommun, fastställd av 

kommunfullmäktige 2021-06-03 § 51 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag i ärendet. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige har tagit del av informationen 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Utredaren 
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KF § 34 KS KF/2021:341 

Fastställande av reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med nu gällande reglemente för kommunala pensionärsrådet ska rådet vara 
organisatoriskt knutet till kultur- och fritidsnämnden. På grund av denna organisatoriska tillhörighet 
har kultur- och fritidsnämndens ordförande också varit ordförande i kommunala pensionärsrådet. 
Kommunstyrelsen beslutade emellertid 2021-04-28, § 22, att utse socialnämndens ordförande 
Susanne Borgelius (M) till ny ordförande i pensionärsrådet. Denna förändring skedde i syfte att 
kommunala pensionärsrådet framöver ska vara organisatoriskt knutet till socialnämnden.  

Socialnämnden beslutade sedermera 2021-11-23, § 73, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet, i vilket det 
fastslås att kommunala pensionärsrådet ska vara organisatoriskt knutet till socialnämnden.  

Kommunala pensionärsrådet har 2021-09-23, § 22, yttrat sig över förslaget till reviderat reglemente. I 
beslutet konstaterar kommunala pensionärsrådet att rådet inte har något att erinra vad det gäller 
socialnämndens förslag till reviderat reglemente. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-01-13 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-01-26, § 4. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-01-26 § 4 
- Skrivelse 2022-01-13 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från socialnämnden 2021-11-23 § 73 
- Skrivelse 2021-11-01 från socialförvaltningen 
- Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2021-09-23 § 22 
- Nu gällande reglemente för kommunala pensionärsrådet, fastställt av kommunfullmäktige 

2002-12-12, § 138 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar socialnämndens ordförande Susanne Borgelius (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Susanne Borgelius (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag i ärendet med förändringen att det reviderade reglementet ska börja gälla 2022-06-01. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-04-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar fastställa reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet 

i enlighet med föreliggande förslag. Det reviderade reglementet ska börja gälla 2022-06-01, 
varvid nu gällande reglemente upphör att gälla. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunala pensionärsrådet 
Socialförvaltningen 
Författningssamlingen 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-04-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KF § 35 KS KF/2021:358 

Fastställande av arbetsmiljöpolicy för Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Varje arbetsgivare är enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1) skyldig att ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens 
verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. Befintligt styrdokument, ”Anvisningar för arbetsmiljöarbetet i Lomma kommun”, 
antogs 2011 och behöver nu revideras.  

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2021-12-28 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19, § 9. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19 § 9 
- Skrivelse 2021-12-28 från kommunledningsförvaltningen 
- Förslag till arbetsmiljöpolicy för Lomma kommun 
- AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Föreskrifter fastställda av Arbetsmiljöverket 

2001-02-15 
- AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, Föreskrifter fastställda av 

Arbetsmiljöverket 2015-09-22 
- Gällande anvisningar för arbetsmiljöarbetet i Lomma kommun, fastställda av 

kommunstyrelsen 2009-05-25 § 117  

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jerry 
Ahlström (M) en redogörelse. 

Överläggning 
Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag i ärendet, med förändringen att arbetsmiljöpolicyn ska börja gälla 2022-06-01. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige fastställer arbetsmiljöpolicy för Lomma kommun i enlighet med 

föreliggande förslag. Arbetsmiljöpolicyn börjar gälla 2022-06-01, varvid nu gällande 
”Anvisningar för arbetsmiljöarbetet i Lomma kommun” upphör att gälla. 

- Kommunfullmäktige bemyndiga kommunstyrelsen att framöver revidera arbetsmiljöpolicyn 
för Lomma kommun. 

 _________________________________  
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-04-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Beslutet expedieras till: 
Kommundirektören 
HR-chefen 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-04-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KF § 36 KS KF/2021:170 

Ramavtal avseende planering och byggnation av Bjärreds vångar omfattande 
fastigheten Bjärred 9:1 m fl., Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Ramavtal avseende fastigheten Bjärred 9:1 m.fl. föreslås tecknas mellan Lomma kommun och 
Wihlborgs Borgeby AB i syfte att för utvecklingen av Bjärreds vångar reglera de övergripande 
förutsättningarna och principerna för bland annat marköverlåtelser och fördelning av 
exploateringskostnader. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-03-30, § 43. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-03-30 § 43 
- Skrivelse 2022-02-01 från planeringsavdelningen 
- Förslag till ”Ramavtal avseende planering och byggnation av Bjärreds vångar omfattande 

fastigheten Bjärred 9:1 m.fl.” 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Robert Wenglén (M), Rune Netterlid (S) och Martha Henriksson Witt (C) yrkar att kommunfullmäktige 
ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. 

Jenny Morau (FB) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
i ärendet med förändringen att ”stad” stryks ur ordet ”stadsdel” i meningen under punkt 1.1 som 
börjar med ”Bjärreds nya stadsdel ska vara en plats med starka kopplingar…” samt att under punkt 
1.3 stryks meningen ”Parterna är överens om överens om att o planprocessen pröva om 
exploateringsgraden kan ökas något i strategiska lägen.” 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordförande Anders Berngarn (M) först 
proposition på frågan om bifall respektive avslag på Robert Wengléns, Rune Netterlids och Martha 
Henrikssons Witts yrkande, varefter kommunfullmäktige bifaller det samma. 

Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Jenny Moraus 
ändringsyrkande, varefter kommunfullmäktige avslår det samma. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-04-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige godkänner föreliggande ”Ramavtal avseende planering och byggnation 

av Bjärreds vångar omfattande fastigheten Bjärred 9:1 m.fl.” mellan Lomma kommun och 
Wihlborgs Borgeby AB. 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att i förening med 
kommundirektören underteckna ovan nämnt avtal. 

Protokollsanteckning 
Jenny Morau lämnar en skriftlig protokollsanteckning. 

Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Planeringsavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-04-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KF § 37 KS KF/2022:48 

Interpellation från Oscar Sedira (SD) till kommunstyrelsens ordförande Robert 
Wenglén (M) om cybersäkerhet 

Ärendebeskrivning 
Oscar Sedira (SD) har 2022-03-01 inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Robert Wenglén (M) om cybersäkerhet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-03, § 24, att medge att interpellationen får ställas. 

Interpellationssvar inkom 2022-03-24 från kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) och 
har varit utsänt till interpellanten och kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 

Beslutsunderlag 
- Interpellationssvar Robert Wenglén (M) 2022-03-24 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2022-03-03 § 24 
- Interpellation från Oscar Sedira (SD) om cybersäkerhet, inkommen 2022-03-01 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse för interpellationssvaret. 

I interpellationsdebatten deltar även Oscar Sedira (SD). 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar att interpellationsdebatten förklaras avslutad. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Interpellanten 
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