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Plats  Kommunhuset, Lomma  
Tid Kl. 19:00-20:55 

Ajournering 20:40-20:45 
 
 
 
 

 

Beslutande Ordinarie ledamöter 
Se bifogad närvarolista 
 

 

 

 Tjänstgörande ersättare 
Se bifogad närvarolista 
 

 

 

 Icke tjänstgörande ersättare 
Se bifogad närvarolista 
 
 
 
 

 

Övriga deltagare Maria Franzén 
Maria Zingmark 
Christian Almström  
Eva-Lena Sanderberg 
Patrik Flensburg 

 
 

 
 

Kommunsekreterare  
Kommunsekreterare 
Informationstekniker 
Förvaltningschef/tf. kanslichef 
IT- och servicechef 

Utses att justera Jeanette Larsson och Per Bengtsson  
Ersättare: Malin Stern 
 

 

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2021-03-30 
 
 

Paragraf  
§§ 21-28 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén 
 Ordförande   

  Anders Berngarn 
 Justerande  

 
 

  Jeanette Larsson Per Bengtsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2021-03-18   

Paragrafer §§ 21-28   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-04-01 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-04-23 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Maria Franzén 
Kommunsekreterare 
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Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun 2021-03-18 
 
M Anders Berngarn ordf. 
  
M Sofia Forsgren-Böhmer vice ordf. §§ 21, 

23-28 
S Karl-Gustav Nilsson 2:e vice ordf. 

  
Ordinarie ledamöter 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
C 
C 
L 
L 
L 
L 
KD 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
MP 
SD 
SD 
SD 
FB 
FB 
FB 

Robert Wenglén 
Carin Hansson 
Jerry Ahlström §§ 21-23, 25-28 
Emma Köster §§ 21-23, 25-28 
Lennart Månsson 
Bert Larsson 
Oscar Magnusson 
Susanne Borgelius §§ 21, 23-28 
Ann Haluzova 
Richard Jerneborg 
Anders Olin 
Leif Lindblad 
Lena Wahlgren 
Fredrik Axelsson 
Jesper Wiman 
Marc Schildt 
Martha Henriksson Witt 
Lena Svensson 
Sandra Pilemalm 
Gun Larsson 
Jonas Benke 
Mikael Pankko 
Anna-Karin Davidsson 
Per Bengtsson 
Lisa Bäck §§ 21, 23-28 
Pia Johnson §§ 21, 23-28 
Rune Netterlid §§ 21-23, 25-28 
Malin Stern 
Lennart Nilsson §§ 21, 23-28 
Ann-Marie Lundberg 
Jeanette Larson 
Anders Bergström-Lundberg 
Oscar Sedira 
Kristina Thored 
Kristian Lindsjö 
Fredrik Sverkersten 
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FB Mikael Häggblad 
 

 
  

Tjänstgörande ersättare 
M 
M 
S 
S 
S 
C 
MP 
SD 
FB 

Charlotte Enocson §§ 22, 24 
Beatrice Palmgren §§ 22, 24 
Eva Netterlid §§ 21-23, 25-28 
Conny Bäck §§ 22, 24 
Karin Everlund §§ 22, 24 
Bo Gunnarsson 
Viveka Berger Pålsson 
Jonas Olsson 
Jenny Morau 
 

Icke tjänstgörande ersättare 
M 
M 
M 
M 
M 
S 
S 

Charlotte Enocson §§ 21, 23, 25-28 
Beatrice Palmgren §§ 21, 23, 25-28 
Marie Nilsson 
Peter Brobäck 
Stefan Wojnicki Høgberg 
Conny Bäck §§ 21, 23, 25-28 
Karin Everlund §§ 21, 23, 25-28 
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KF § 21   KS KF/2021:19 - 002 
 
 

Meddelanden 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om skydd för så kallade visselblåsare i Lomma kommun har 2021-03-16 
inkommit från Kristian Lindsjö (FB).  
 
En motion om tillgängliga badplatser har 2021-03-18 inkommit från Malin Stern (S). 
 
Motionerna har remitterats till kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KF § 22   KS KF/2021:10 - 042 
 
 

Yttrande över årsredovisning för Samordningsförbundet Finsam 
Kävlinge-Lomma för år 2019 
 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har överlämnat sin årsredovisning för 
år 2019 till Lomma Kommun. Årsredovisningen är granskad av Deloitte som påtalat 
vissa bristande rutiner samt att det egna kapitalet överstiger rekommenderade nivåer. 
Årsredovisningen är tillstyrkt av Deloitte. 
 
Förbundet redovisade för 2019 ett positivt resultat på 996,3 tkr, jämfört med 675,9 
mnkr 2018. Det egna kapitalet uppgår till 4,5 mkr vilket motsvarar en soliditet om 83 
procent. Storleken på det egna kapitalet överstiger fortsatt de riktlinjer som är 
upprättat av nationella rådet för ett Finsam förbund. 
 
Anledningen till överskottet är omstruktureringar och byte av personer i olika 
nyckelpositioner hos samverkande parter vilket påverkat verksamheten och att 
insatser inte har startat eller avslutats i förtid vilket har påverkat resultatet. Det 
budgeterade resultatet var satt till – 2,5 mnkr. 
 
Revisionsrapporten från Deloitte har bilagts årsredovisningen. Revisorerna påtalar i 
rapporten brister gällande betalning av skatter och avgifter under inledningen av 
2019, vilket berott på bristande rutiner. Vidare rekommenderas bland annat att 
storleken på det egna kapitalet minskas och aktiviteter och finansiering balanseras. 
 
Ekonomichef Samuel Sköld föreslår i skrivelse 2021-01-12 att kommunfullmäktige ska 
besluta att Lomma kommun godkänner, för sin del, årsredovisning för 
samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 2019 och bevilja styrelsen i 
samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-02-17, § 12. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-02-17 § 12 
‒ Skrivelse 2021-01-12 från ekonomichefen 
‒ Årsredovisning Finsam Kävlinge-Lomma 2019 
‒ Revisionsberättelse Finsam Kävlinge-Lomma 2019 
‒ KPMG, Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, 

Granskningsrapport Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 
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Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden lämnar socialnämndens 1:e vice ordförande 
Anders Olin (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 
Anders Olin (M) och Per Bengtsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Lomma kommun godkänner, för sin del, årsredovisning för Samordningsförbundet 

Finsam Kävlinge-Lomma för år 2019 och beviljar styrelsen i samordningsförbundet 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 
Jäv 
På grund av jäv har inte Sofia Forsgren-Böhmer (M), Susanne Borgelius (M), Lisa Bäck 
(S), Lennart Nilsson (S) och Pia Johnson (S) deltagit i handläggningen av ärendet. 

 
______________________ 
Sändlista  
Finsam Kävlinge-Lomma 
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KF § 23   KS KF/2021:5 - 406 
 
 

Revidering av taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 
strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har sett över nu gällande taxa för prövning, tillsyn och 
kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. I 
beslut 2020-12-08, § 158, föreslår nämnden att kommunfullmäktige ska besluta anta 
nämndens förslag till ändring av taxan. 
 
Kommuner har för närvarande rätt enligt miljöbalken (1998:808), strålskyddslag 
(2018:396), strålskyddsförordning (2018:506), livsmedelslag (2006:804), 
livsmedelsförordning (2006:813), samt förordning (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, att ta ut avgifter för 
prövning, tillsyn och kontroll. Avgifterna enligt miljöbalken, strålskyddslagen, 
livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter sammanfördes år 
2016 i en taxa av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har senast reviderat taxan 
2019-12-05, § 102. 
 
Miljöenheten redogör i skrivelse 2020-11-16 för förlaget till reviderad taxa för 
prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och 
livsmedelslagstiftningen. Med anledning av den nya avfallsförordning som trädde i 
kraft den 1 augusti 2020 föreslår miljöenheten att laghänvisningarna i taxan 
uppdateras. Vidare föreslår miljöenheten att reglerna gällande blandning av avfall 
revideras, så att de överensstämmer med vad som föreskrivs i den nya 
avfallsförordningen. De föreslagna ändringarna innebär att miljö- och 
byggnadsnämnden kan besluta om dispens från reglerna i enskilda ärenden samt att 
en timavgift tas ut i ärendet. Därutöver föreslår miljöenheten att 2 § i de inledande 
bestämmelserna i taxan uppdateras med timtaxan för år 2021, att ordet ”landstings” 
ersätts med ordet ”regioners” och att det årtal som utgör utgångspunkt för 
indexuppräkning uppdateras till år 2020. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-02-17, § 13. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-02-17 § 13  
‒ Skrivelse 2021-01-28 från kommunledningskontoret  
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-08 § 158  
‒ Skrivelse 2020-11-16 från miljöenheten, inklusive bilaga  
‒ Gällande taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 

strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen, fastställd 2019-12-05 § 102  
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Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar Emma Köster (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 
Emma Köster (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 

strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen, inklusive taxebilaga 1 och 2, 
fastställs i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

 
./. Bilaga. 
 

‒ Den reviderade taxan träder i kraft 2021-05-01, varvid nu gällande taxa upphör att 
gälla. 

 
______________________ 
 
Sändlista   
Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljöenheten 
Författningssamlingen 
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KF § 24   KS KF/2021:25 - 350 
 
 

Avveckling av AB Malmöregionens Avlopp (ABMA) 
 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun är delägare i Aktiebolaget Malmöregionens Avlopp (ABMA) 
tillsammans med Burlövs kommun och Staffanstorps kommun. ABMA bygger och 
driver anläggningar för avledande av avloppsvatten från samhällena Arlöv, Åkarp, 
Hjärup och Lomma till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Anläggningarna omfattar 
fyra pumpstationer, knappt tolv kilometer avloppsledningar i dimension 300 – 800 mm 
samt två mätbrunnar med utrustning för att mäta avloppsvattenflödet från Lomma 
och från Hjärup. 
 
Både Lomma kommun och Burlövs kommun har överlåtit sina VA-verksamheter till VA 
Syd. ABMA:s ägare gav därför vid bolagsstämman 2019 styrelsen i uppdrag att ta fram 
ett förslag till avveckling av ABMA. En plan för avveckling av ABMA har tagits fram 
under 2019-2020. Förslaget ska tas upp på extra bolagsstämma i ABMA under 2021 för 
ställningstagande. Förevarande ärende syftar således till att föreslå att Lomma 
kommun, såsom aktieägare, vid kommande extra bolagstämma i ABMA ställer sig 
bakom förslaget till avveckling av ABMA. 
 
Kommunledningskontoret redogör i skrivelse 2021-02-01 för ABMA:s förslag till 
avveckling samt konsekvenserna för Lomma kommun. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-02-17, § 17. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-02-17 § 17 
‒ Skrivelse 2021-02-01 från kommunledningskontoret 
‒ Plan för avveckling av ABMA, daterat 2020-12-22 
 
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 till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun godkänner förslaget till 

avveckling av ABMA. 
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‒ Kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att för kommunens del ansvara 
för kommande åtgärder med anledning av avvecklingen. 

‒ Kommunfullmäktige beslutar att en slutlig ekonomisk reglering av ABMA:s 
avveckling, baserat på 2020 års bokslut, sker genom inbetalning till ABMA. 
Inbetalningen bokförs som fordran på leverantör och regleras mot VA Syd när 
avvecklingen är genomförd. 
 

Jäv 
På grund av jäv har inte Jerry Ahlström (M), Emma Köster (M), Rune Netterlid (S) och 
Eva Netterlid (S) deltagit i handläggningen av ärendet. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
AB Malmöregionens Avlopp 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektören 
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KF § 25   KS KF/2021:36 - 730 
 
 

Interpellation från Per Bengtsson (S) till socialnämndens ordförande 
Susanne Borgelius (M) angående anhörigperspektivet 
 
Ärendebeskrivning 
Per Bengtsson (S) har 2021-02-09 inkommit med en interpellation till socialnämndens 
ordförande Susanne Borgelius (M) gällande anhörigperspektiv. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-11, § 17, att medge att interpellationen får 
ställas. 
 
Interpellationssvar inkom 2021-03-10 från socialnämndens ordförande Susanne 
Borgelius (M) och har varit utsänt till interpellanten och kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Svar på interpellation från Per Bengtsson (S) gällande anhörigperspektivet, 

inkommet 2021-03-10 
‒ Protokoll från kommunfullmäktige 2021-02-11 § 17 
‒ Interpellation från Per Bengtsson (S) gällande anhörigperspektiv, inkommen 2021-

02-09 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar socialnämndens ordförande Susanne 
Borgelius (M) en redogörelse för interpellationssvaret. 
 
I interpellationsdebatten deltar även Per Bengtsson (S), Rune Netterlid (S) och Anders 
Olin (M). 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Interpellanten 
Socialnämndens ordförande 
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KF § 26   KS KF/2021:37 - 770 
 
 

Interpellation från Per Bengtsson (S) till socialnämndens ordförande 
Susanne Borgelius (M) angående halvering av sjuksköterske-
bemanningen nattetid 
 
Ärendebeskrivning 
Per Bengtsson (S) har 2021-02-09 inkommit med en interpellation till socialnämndens 
ordförande Susanne Borgelius (M) gällande halvering av sjuksköterskebemanningen 
nattetid. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-11, § 18, att medge att interpellationen får 
ställas. 
 
Interpellationssvar inkom 2021-03-10 från socialnämndens ordförande Susanne 
Borgelius (M) och har varit utsänt till interpellanten och kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Svar på interpellation från Per Bengtsson (S) gällande halvering av 

sjuksköterskebemanningen nattetid, inkommet 2021-03-10 
‒ Protokoll från kommunfullmäktige 2021-02-11 § 18 
‒ Interpellation från Per Bengtsson (S) gällande halvering av 

sjuksköterskebemanningen nattetid, inkommen 2021-02-09 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar socialnämndens ordförande Susanne 
Borgelius (M) en redogörelse för interpellationssvaret. 
 
I interpellationsdebatten deltar även Per Bengtsson (S), Anders Olin (M), Eva Netterlid 
(S), Fredrik Axelsson (M), Rune Netterlid (S), Richard Jerneborg (M) och Robert 
Wenglén (M). 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Interpellanten 
Socialnämndens ordförande 
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KF § 27   KS KF/2021:45 - 330 
 
 

Interpellation från Ingrid Ascard (MP) till tekniska nämndens 
ordförande Lennart Månsson (M) angående skötsel av grönytor 
 
Ärendebeskrivning 
Ingrid Ascard (MP) har 2021-02-11 inkommit med en interpellation till tekniska 
nämndens ordförande Lennart Månsson (M) avseende skötsel av grönytor. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-11, § 19, att medge att interpellationen får 
ställas. 
 
Interpellationssvar inkom 2021-03-09 från tekniska nämndens ordförande Lennart 
Månsson (M) och har varit utsänt till interpellanten och kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Svar på interpellation från Ingrid Ascard (MP) avseende skötsel av grönytor, 

inkommet 2021-03-09 
‒ Protokoll från kommunfullmäktige 2021-02-11 § 19 
‒ Interpellation från Ingrid Ascard (MP) avseende skötsel av grönytor, inkommen 

2021-02-11 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Tekniska nämndens ordförande Lennart Månsson (M) yrkar att kommunfullmäktige 
ska besluta att ärendet ska behandlas vid kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde så att interpellanten har möjlighet att delta i interpellationsdebatten. 

 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska behandlas vid kommunfullmäktiges 

nästkommande sammanträde så att interpellanten har möjlighet att delta i 
interpellationsdebatten. 

 
______________________ 
 
Sändlista   
Interpellanten 
Tekniska nämndens ordförande 
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KF § 28   KS KF/2021:80 - 425 
 
 

Interpellation från Per Bengtsson (S) till kommunstyrelsens ordförande 
Robert Wenglén (M) avseende bullervall längs med E6 öster om 
Malmövägen 
 
Ärendebeskrivning  
Per Bengtsson (S) har 2021-03-16 inkommit med en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) avseende bullervall längs med E6 
öster om Malmövägen. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Interpellation från Per Bengtsson (S) avseende bullervall längs med E6 öster om 

Malmövägen, inkommen 2021-03-16 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande:  
‒ Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens 

sammanträde trots att det inte har kungjorts.  
‒ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.  
‒ Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 

sammanträde.  
 

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsens ordförande 
Interpellanten 
 
 
 

 


