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KS § 159 KS KF/2021:303 

Godkännande av lokaliseringsutredning avseende gymnasieskola 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16, § 72, att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun 
och gav kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på lokalisering, genomförande och 
finansiering. 

Föreliggande lokaliseringsutredning presenterar tre möjliga placeringar av gymnasieskolan. 

Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2021-11-10 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 219. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 219 
- Skrivelse 2021-11-10 från planeringsavdelningen 
- Lokaliseringsutredning gymnasieskola, 2021-11-01 

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

Sandra Pilemalm (L) och Jenny Lundegård (FB) yrkar avslag på Robert Wengléns yrkande. 

Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att återremittera ärendet till för att göra en 
större utredning avseende lokaliseringsmöjligheter och alternativa placeringar. 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden Robert Wenglén (M) först proposition 
på frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, varefter kommunstyrelsen beslutar att 
ärende ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Därefter ställer ordförande proposition på sitt eget yrkande, varefter ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önskar bifalla Robert Wengléns yrkande röstar ja och den som önskar avslå det samma 
röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt följande: 

Ja: 7, Nej 5, Avstår 1. 
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Robert Wenglén (M) X   

Jerry Ahlström (M) X   

Per Bengtsson (S)  X  

Sofia Forsgren Böhmer (M) X   

Eva Banheden Lindblad (M) X   

Susanne Borgelius (M) X   

Richard Jerneborg (M) X   

Martha Henriksson Witt (C) X   

Sandra Pilemalm (L)  X  

Lisa Bäck (S)  X  

Rune Netterlid (S)  X  

Oscar Sedira (SD)   X 

Jenny Lundegård (FB)  X  

Totalt 7 5 1 
 
Ordföranden förklarar att kommunstyrelsen därmed har beslutat bifalla ordförandens yrkande. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen godkänner lokaliseringsutredningen. 

- Kommunstyrelsen delar förvaltningens uppfattning att gymnasieskolan bör placeras på 
kommunhustomten. 

Reservation 
Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga A 

Sandra Pilemalm (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga B 

Jenny Lundegård (FB) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga C 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Planeringsavdelningen 

  



Reservation 

Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna utredningen om lokalutredningen för framtida 

gymnasieskola. Vi yrkade på återremiss för att fördjupa utredningen och att man behöver 

titta på fler möjliga platser. Vi respekterar utredningen som sådan men kommer själva till 

en annan slutsats än vad som är utredningens, inte minst har vi andra slutsater under 

delarna ”samhällsnytta/regional strategisk nytta”, ”ekologiskt hållbar utveckling” samt 

”närrekreation.” 

Vi reserverar oss därmed också mot det beslut KS fattar i samband med ärendet att 

placera en framtida gymnasieskola i kommunhuskvarteret. 

Lomma 10/11 

Per Bengtsson Lisa Bäck Rune Netterlid 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Bilaga A KS § 159/21



Godkännande av lokaliseringsutredning avseende gymnasieskola 

Jag yrkar på avslag gällande godkännande av lokaliseringsutredning av gymnasieskola, då 
betygsättning utifrån samhällsnytta och verksamhet oavsett tjänstemännens profession och 
domänkunskap måste ses som en partsinlaga och inget som ensidigt ska styra placering av 
gymnasieskola.  
Vidare är det också viktigt att arbeta vidare med hur skolan får en stark attraktionskraft hos 
elever och lärare innan lokalisering avgörs.  

Sandra Pilemalm (L)  
Liberalerna Lomma – Bjärred  

Bilaga B KS § 159/21



Reservation §28 “Godkännande av lokaliseringsutredning avseende gymnasieskola”, 
Kommunstyrelsen 17/11 2021 

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut 17/11 2021 att godkänna lokaliseringsutredningen 
avseende gymnasieskola.  

I den presenterade utredningen framhålls tydligt att placering/läge är sekundärt när det handlar om 
skolans attraktivitet, framförallt för högpresterande elever, som många Lomma kommuns ungdomar är.  
Då en gymnasieskola i Lomma i första hand har presenterats som ett alternativ för ungdomar 
hemmahörande i Lomma kommun är det därför andra parametrar som är avgörande att få rätt på, 
innan man börjar projektera placering.  

Fokus Bjärred anser att det finns för många oklarheter i utredningen, samt att processen forceras framåt 
på ett sätt som gör att resultatet riskeras, och yrkade därför på avslag i ärendet.  

Jenny Lundegård 
Ersättare i Kommunstyrelsen 

Bilaga C KS § 159/21
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