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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup  
Tid 2018-08-15, kl. 08:00-12:05 

 
 

Beslutande Anders Berngarn (M) 
Robert Wenglén (M) 
Christian Idström (M) 
Remco Andersson (L) 
Lisa Bäck (S) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén Waljenäs 
Marcus Nilsson 
Niclas Bendroth Clausenborg 
Lovisa Liljenberg 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ekonomichef §§ 108-109 
Kommunförbundet Skåne § 112 
Stadsarkitekt/tf. planeringschef § 113 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-08-22 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 108-113 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén Waljenäs 
 Ordförande   

  Anders Berngarn 
 Justerande  

 
 

  Lisa Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-08-15   

Paragrafer §§ 108-113   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-08-24 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-09-15 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 108   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Uppföljning av ekonomiavdelningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar ekonomichef Marcus Nilsson om 
ekonomiavdelningens uppdrag och verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 109   KS KF/2018:109 - 045 
 
 

Uppföljning av kommunens upplåning och pensionsförvaltning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar ekonomichef Marcus Nilsson om 
kommunens upplåning och pensionsförvaltning. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Presentationsunderlag, Uppföljning av kommunens upplåning och 

pensionsförvaltning 2018-07-31 
‒ Lomma kommun, Portföljrapport 2018-07-31 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 110   KS KF/2017:83 - 042 
 
 

Angående ansökan om förfogandemedel avseende kostnader för 
utökad harpning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2018-06-18, § 42, att ansöka om medel ur 
kommunstyrelsens förfogandemedel med 500 tkr avseende kostnader utöver 
normalår för harpning av sand. Utökad harpning, i förhållande till ett normalår behövs, 
enligt tekniska nämnden, både inför säsong under vårrustningen av badstränderna 
samt vid flertalet tillfällen under säsong. Vid harpningen tas stenar, större föremål och 
skräp bort ur sanden. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-07-09 från budgetekonomen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2018-06-18 § 42 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden 500 tkr ur kommunstyrelsens 

förfogandemedel för kostnader för utökad harpning.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 111   KS KF/2018:175 - 439 
 
 

Yttrande över remiss avseende EU-kommissionens förslag till direktiv 
om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

 
 

Ärendebeskrivning 
På grund av den stora ökningen av plastskräp i haven och de stora negativa 
konsekvenser detta får på ekosystemen och vår egen överlevnad har EU-
kommissionen på kort tid tagit fram ett förslag på ett direktiv för att minska det 
marina plastskräpet som består av engångsartiklar och vissa fiskeredskap som 
innehåller plast. Just dessa produkter har identifierats som oftast förekommande i det 
marina skräpet (de tio mest påträffade artiklarna för engångsbruk som tillsammans 
står för 43 % av det marina skräpet). Förslaget riktar in sig på att förstärka de cirkulära 
materialflödena och betona utökat producentansvar samt ökat medvetandegörande i 
konsumentledet. I några fall föreslås även att begränsningar för marknaden införs. 
Detta gäller tops med plast och vissa engångsprodukter som till exempel sugrör och 
plastbestick. Förslaget berör endast en del av problematiken och ska ses som ett led i 
den av EU:s nyligen antagna plaststrategin. Ett av syftena med förslaget är också att 
harmoniera den inre marknaden. Lomma kommun har, tillsammans med många andra 
kustkommuner, fått remissen med en inbjudan att lämna synpunkter på materialet 
inför kommande förhandlingar. 
 
Miljöstrategisk samordnare Helena Björn har i skrivelse 2018-08-14 lämnat förslag till 
yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-08-14 från den miljöstrategiska samordnaren 
‒ Remiss avseende EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa 

plastprodukters inverkan på miljön, daterad 2018-06-21 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 

 
Det är oerhört angeläget att dessa åtgärder snarast kommer till stånd. Lomma 
kommun ställer sig bakom föreslagna åtgärder, men en önskan hade varit att 
ytterligare skärpa kraven på plastpåsar och ballonger så att de som består av plast 
fasas ut för utomhusbruk och att man istället främjar byte av material. 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 112   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Information om Kommunförbundet Skånes rapport om digital 
transformation 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar strateg Niclas Bendroth Clausenborg 
om Kommunförbundet Skånes rapport om digital transformation. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott medger Niclas Bendroth Clausenborg, 

Kommunförbundet Skåne, närvaro och yttranderätt vid behandlingen av ärendet. 
 

‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 113   KS KF/2016:322 - 222 
 
 

Förslag till utpekande av särskilt värdefulla bebyggelseområden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt plan-och bygglagen (PBL) är det sedan 2014-06-13 tillåtet att utföra ett antal 
lovbefriade åtgärder utan bygglov till en-och två bostadshus. Det är tillåtet att uppföra 
en fristående komplementbyggnad eller komplementbostadshus om max 25 kvm (så 
kallade" Attefallshus"), högst en tillbyggnad med en bruttoarea om max 15 kvm, två 
takkupor, samt inreda ytterligare en bostad i befintligt bostadshus. 
  
Åtgärderna kräver anmälan till miljö-och byggnadsnämnden och får inte påbörjas  
innan nämnden meddelat startbesked. Dessa bygglovbefriade åtgärder får inte vidtas 
på byggnader och inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.  
 
Den stora merparten av bebyggelsen inom tätorterna i Lomma kommun ingår i  
kommunens kulturmiljöprogram i områden med kulturvärden att värna om. Samtliga 
sådana områden har samma dignitet i programmet.  
 
Allmänna råd kring tolkningen av vad som kan vara en särskilt värdefull byggnad eller 
ett bebyggelseområde finns i Boverkets byggregler, BBR 25, (BFS2017:5). Ur Boverkets 
byggregler kan utläsas att i begreppet särskilt värdefull ligger att byggnaden eller  
bebyggelseområdet särskilt väl ska belysa ett visst förhållande eller i sitt sammanhang 
ha få motsvarigheter som kan belysa samma förhållande. 
 
Med anledning därav anser samhällsbyggnadsförvaltningen att endast en del av 
kulturmiljöprogrammets områden i juridisk mening kan anses vara sådana särskilt 
värdefulla bebyggelseområden som åsyftas i 8 kap 13 § PBL. Förvaltningen har därför 
begärt och fått uppdrag att upprätta ett förslag till utpekande av särskilt värdefulla 
bebyggelseområden. Utpekandet syftar till att ge en ökad förutsebarhet för den 
enskilde, och ett brett stöd för miljö- och byggnadsnämndens bedömning av vad som 
är bevarandevärt i lagens mening i förhållande till Attefallsreglerna.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till utpekande av särskilt 
värdefulla bebyggelseområden. 
  
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2018-01-24, § 6, och KSAU 2018-03-
21, § 45. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-06-07 från stadsarkitekten/tf. planeringschefen 
‒ Bilaga: Särskilt värdefulla bebyggelseområden 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige antar det bifogade förslaget till utpekande av särskilt 

värdefulla bebyggelsemiljöer. Enligt förslaget utgör de i karta utpekade 
bebyggelseområdena särskilt värdefulla bebyggelseområden. Utöver de utpekade 
områdena utgör alla de fastigheter, på vilka det finns värdefulla eller särskilt 
värdefulla byggnader i kulturmiljöprogrammet (röd- eller gulmarkerade), särskilt 
värdefulla bebyggelseområden i sig. 

 
./. Bilaga. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


