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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  

Plats: Lomma kommun, Önnerup 

Tid: 2022-04-27, klockan 08:30-12:06 

Beslutande: 
Robert Wenglén (M), Ordförande  
Jerry Ahlström (M), Vice ordförande 
Sofia Forsgren Böhmer (M), Ledamot 
Per Bengtsson (S), Ledamot 
Jonas Benke (L), ersätter Sandra Pilemalm (L) 
 
Övriga deltagare:  
Maria Zingmark, kommunsekreterare 
Samuel Sköld, tf kommundirektör/ekonomichef 
Eva-Lena Sanderberg, förvaltningschef kommunledningsförvaltningen 
Helene Blom, tf samhällsbyggnadschef, §§ 100-102 
Helena Sääf, mark- och exploateringschef, § 100 
Urban Linse, exploateringsingenjör, § 100 
Kristian Fridqvist, redovisningschef, § 104 
 
 
 
 
 

Utses att justera: Per Bengtsson  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-05-04 

Paragraf: §100-§107 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Maria Zingmark 

Ordförande Robert Wenglén  

Justerande Per Bengtsson   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Paragrafer: §100-§107 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-05-05 

Datum när anslaget tas ned: 2022-05-27 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Maria Zingmark 

Anslaget har signerats digitalt 
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KS AU § 100 KS KF/2022:4 

Information om Malmövägen – kraftledningen 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf en redogörelse. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KS AU § 101 KS KF/2022:76 

Yttrande över samrådshandling ombyggnad av Lommabanan, etapp två, delen 
Kävlinge-Arlöv i Flädie, Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Trafikverket Region Syd har upprättat ett förslag till järnvägsplan för ombyggnad av Lommabanan, 
etapp två, delen Kävlinge-Arlöv i Flädie, Lomma kommun och nu sänt ut densamma på samråd.  

Flädie station kommer få dubbelsidiga perronger, och befintligt mötesspår i Flädie förlängs på den 
västra sidan av huvudspåret. Förlängningen innebär att en del av det befintliga mötesspåret rivs 
liksom den befintliga växeln i den södra delen av mötesspåret. Ett nytt teknikhus som bland annat 
inrymmer signalställverk och annan järnvägsteknisk utrustning som krävs för mötesspåret placeras 
söder om väg 913. Ett spärrstaket placeras mellan befintligt och nytt spår i höjd med plattformarna 
för att förhindra att personer tar sig mellan plattformarna genom att korsa spårområdet. 

Förväntat byggskede bedöms genomföras under perioden 2025/2026 samordnat med kommunens 
kommande stationsarbete inför invigning i december 2026. 

Planeringsavdelningen lämnar i skrivelse 2022-04-25 förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-04-25 från planeringsavdelningen 
- Remisshandlingar från Trafikverket 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att Lomma kommun, 

efter redaktionella ändringar, yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 102 KS KF/2022:81 

Yttrande över samrådshandling ombyggnad av Lommabanan, etapp två, delen 
Kävlinge-Arlöv i Alnarp, Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Trafikverket Region Syd har upprättat ett förslag till järnvägsplan för ombyggnad av Lommabanan, 
etapp två, delen Kävlinge-Arlöv i Alnarp, Lomma kommun och nu sänt ut densamma på samråd.  

Den nya stationen i Alnarp är lokaliserad i mötet med Sundsvägen i Alnarpsområdet på den norra 
sidan med dubbelsidiga perronger, och nya mötesspåret utgår från mötet med Malmövägen i norr 
och sträcker sig söderut. Plankorsningen med Sundsvägen stängs och ersätts med en planskild gång- 
och cykelpassage under järnvägen. För motorfordon ordnas vändmöjlighet på vardera sidan om 
järnvägen. Ett spärrstaket placeras mellan spåren i höjd med plattformarna för att förhindra att 
personer tar sig mellan plattformarna genom att korsa spårområdet. 

Förväntat byggskede bedöms genomföras under perioden 2025/2026 samordnat med kommunens 
kommande stationsarbete inför invigning i december 2026. 

Planeringsavdelningen lämnar i skrivelse 2022-04-25 förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-04-25 från planeringsavdelningen 
- Remisshandlingar från Trafikverket 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att Lomma kommun, 

efter redaktionella ändringar, yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 103 KS KF/2022:83 

Månadsuppföljning januari-mars 2022 för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Föreligger månadsuppföljning januari-mars 2022 för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-04-22 från kommunledningsförvaltningen 
- Månadsuppföljning mars 2022, kommunstyrelsen 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

föreliggande månadsuppföljning januari-mars 2022 för kommunstyrelsen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 104 KS KF/2022:83 

Kvartalsrapport januari-mars 2022 för Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har upprättat kvartalsrapport för Lomma kommun för år 2022. Utfallet per 
mars månad uppgår till 27,2 mnkr, vilket är 14,8 mnkr bättre än budget för perioden. Prognos för 
helåret 2022 beräknas till 108,9, vilket är 50,2 mnkr bättre än årets budgeterade resultat som uppgår 
till 58,7 mnkr. 

I kvartalsrapporten redovisas driftbudget med utfall och prognos per respektive nämnd och KF-
verksamhet enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2022-04-22 för ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-04-22 från ekonomiavdelningen 
- Kvartalsrapport januari-mars 2022 för Lomma kommun 

Överläggning 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att återremittera ärendet för 
förtydligande avseende socialnämndens åtgärder för budget i balans. 

Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande kvartalsrapport januari-mars 2022 för Lomma 
kommun med förändringen att andra stycket i högra kolumnen på sid 4 i kvartalsrapporten stryks. 

Ordföranden yrkar vidare att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen besluta 
att socialnämndens åtgärdsplan ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni månad. 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på frågan om 
ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, varefter kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Därefter ställer ordföranden proposition på sina egna yrkanden, varefter arbetsutskottet beslutar 
bifaller de samma. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslut att godkänna 

föreliggande kvartalsrapport januari-mars 2022 för Lomma kommun, med ändringen att 
andra stycket i högra kolumnen på sid 4 i kvartalsrapporten stryks. 
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar att socialnämndens 
åtgärdsplan ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni månad. 

Reservation 
Per Bengtsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 105 KS KF/2022:56 

Diskussion om budget för kommunstyrelsen 2023 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommunledningsförvaltningens förvaltningschef Eva-Lena 
Sanderberg en redogörelse. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KS AU § 106 KS KF/2022:87 

Anställning av ny kommundirektör 

Ärendebeskrivning 
Rekrytering av ny kommundirektör har genomförts. Slutintervjuer med tre kandidater genomfördes 
2022-04-21 av tre intervjugrupper, KSAU, förvaltningsledningsgruppen och central samverkansgrupp. 
Efter slutintervjuerna förordas Magnus Ydmark som huvudkandidat till tjänsten. 

Samverkan med kommunövergripande samverkansgrupp genomfördes 2022-04-26. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott förordar att Magnus Ydmark erbjuds anställning som 

kommundirektör. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar år kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén 
att teckna överenskommelse om lön, tillträdesdatum och övriga anställningsvillkor med 
Magnus Ydmark, under förutsättning att Säkerhetspolisens säkerhetsprövning av Magnus 
Ydmark genomför utan anmärkning. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse förvaltningschef Roberto Citterio till 
tillförordnad kommundirektör från och med 2022-06-01 till och med 2022-08-30 eller längst 
till och med det datumet då en ordinarie kommundirektör tillträder. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna 
överenskommelse om lön och övriga anställningsvillkor med Roberto Citterio gällande 
uppdraget som tillförordnad kommundirektör. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Magnus Ydmark 
Roberto Citterio 
HR 
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KS AU § 107 KS KF/2022:4 

Kommundirektören informerar 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde diskuterar arbetsutskottet strategiska kommunövergripande 
frågor och operativa politiska frågor. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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