
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen   
Tid 2019-02-06, kl. 19:00-19:57  
Beslutande Robert Wenglén (M) 

Jerry Ahlström (M) 
Lisa Bäck (S) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Eva Banheden-Lindblad (M) 
Aron Regnéll (M) 
Martha Henriksson Witt (C) 
Sandra Pilemalm (L) 
Per Bengtsson (S) 
Rune Netterlid (S) 
Jimmy Ringström (SD) 
Kristina Thored (FB) 
Fredrik Axelsson (M) 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Richard Jerneborg (M) 
 

Övriga deltagare Susanne Borgelius (M) 
Lennart Månsson (M) 
Carin Hansson (M) 
Johan Danielsson (M) 
Lars-Göran Svensson (C) 
Jonas Benke (L) 
Anna-Karin Davidsson (KD) 
Lennart Nilsson (S) 
Pia Johnson (S) 
Ingrid Ascard (MP) 
Oscar Sedira (SD) 
 
Jan Sohlmér 
Maria Franzén 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
kommundirektör 
kommunsekreterare 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-02-13 
 

Paragraf  
§§ 12-39 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande  

 
 

  Lisa Bäck 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 2 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beslutande organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-02-06   

Paragrafer §§ 12-39   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-02-15 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-03-09 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS § 12   KS KF/2019: 
 
 

Meddelanden och delegationsbeslut 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 
 
Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande 
nr 30/18 Beslut avseende utdelning av bidrag, B Kyhlbergs stiftelse för patienter 

på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund 
 KS/KF 2018:66.042 
 
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen 
nr 113-118/18 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och 
               styrelser och beslut om överlämnande för handläggning 
nr 1-9/19 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och 
               styrelser och beslut om överlämnande för handläggning 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen 
nr 27/18 Tecknande av leasingavtal avseende IT-utrustning 
 KS/KF 2015:128.060 
nr 28/18 Tecknande av leasingavtal avseende IT-utrustning 
 KS/KF 2015:128.060 
nr 1/19 Beslut om avskrivning av kundfordringar, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
KS/KF 2018:16.045 

nr 2/19 Beslut om avskrivning av kundfordringar, kommunstyrelsen, mark och 
exploatering 
KS/KF 2018:16.045 

nr 3/19 Beslut om avskrivning av kundfordringar, Socialförvaltningen 
KS/KF 2018:16.045 

nr 4/19 Beslut om avskrivning av kundfordringar, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fastighetsavdelningen 
KS/KF 2018:16.045 

 
Delegationsbeslut fattade av HR-chefen 
nr 73-76/18 Kommunal tjänstepension 
 KS/KF 2018:8.002 
 
Protokoll från sammanträde 2018-12-05, 2018-12-12 och 2019-01-16 med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
Protokoll från sammanträde 2018-12-13 med kommunfullmäktige. 
 
Antagande av nämndsplan 2019 för miljö- och byggnadsnämnden, MBN § 148/18 
 
Fastställande av nämndsplan 2019 för Kultur- och fritidsnämnden, KFN § 73/18 
 
Fastställande av socialnämndens nämndsplan för 2019, SN § 82/18 
 
Fastställande av socialnämndens nämndsbudget för 2019, SN § 92/18 
 
Budget för barn- och utbildningsnämnden 2019, BUN § 81/18 
 
Fastställande av nämndsplan 2019 för barn- och utbildningsnämnden, BUN § 82 
 
Fastställande av tekniska nämndens nämndsbudget för 2019, TN § 73/18 
 
Protokoll från sammanträde 2018-12-06 med styrelsen i Lomma Servicebostäder AB 
 
Utdrag ur miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2018-12-11, MBN § 157/18 
 
Rapport: Intern kontroll 2018 – Ekonomiuppföljning – Slutrapport, BUN § 85/18 
 
Rapport: Intern kontroll, KFN § 74/18 
 
Inkommen motion från (FB) angående löpande information från kommunstyrelsens 
ordförande till kommunfullmäktige, 2019-01-30 
 
Inkommen motion från (MP) avseende halkbekämpning med sand på gångstråk och 
trottoarer,  
2019-01-31 
 
Inkommen motion från (C) angående minskad spridning av mikroplaster, 2019-01-31 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-02-06 från kansliavdelningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger meddelanden och delegationsbesluten till handlingarna. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 13   KS KF/2019:32 - 012 
 
 

Yttrande över förslag till verksamhetsplan för kommunövergripande 
verksamhet 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fastställde 2018-12-12, § 173, nämndsplan för kommunstyrelsen 
2019. Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska förvaltningschefen med 
utgångspunkt i nämndsplanen upprätta en verksamhetsplan. Planen fastställs av 
respektive förvaltningschef efter hörande i nämnden. 
 
Kommundirektör Jan Sohlmér har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för 
kommunövergripande verksamhet år 2019. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23, § 10. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Förslag till verksamhetsplan för kommunövergripande verksamhet 2019 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 10 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2018-12-12 § 173 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen har inget att erinra avseende förslaget till verksamhetsplan för 

kommunövergripande verksamhet år 2019. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 14   KS KF/2018:332 - 100 
 
 

Motion (SD) angående reglering av så kallad passiv insamling av pengar 

 
 

Ärendebeskrivning 
Jimmy Ringström (SD), Oscar Sedira (SD) och Jeanette Larsson (SD) har i motion, 
inkommen 2018-11-22, angående reglering av så kallad passiv penninginsamling 
föreslagit att ”kommunstyrelsen/tilltänkt nämnd skall införa ett tillstånd för passivt 
insamlande av pengar i samtliga delar av kommunägd mark i Lomma kommun” och att 
”de individer som ägnar sig åt passiv insamling utan tillstånd skall i första hand avvisas 
från området av polis. Vid vägran att lämna området eller att vid mer än ett tillfälle 
misslyckas visa tillstånd skall kraftig böter gälla.” 
 
Bakgrund 
Det kan inledningsvis konstateras att motionärernas förslag gäller frågan om reglering 
av en så kallad lokal ordningsföreskrift. Kanslichef Eva Elfborg har i skrivelse 2018-11-
28 redogjort för de lagliga möjligheterna att reglera en lokal ordningsföreskrift, 
regleringen av frågan i gällande lokala ordningsföreskrifter samt för det vid den 
tidpunkten gällande rättsläget. 
 
Frågan om att reglera tillståndsplikt eller förbud mot tiggeri (passiv penninginsamling) 
i lokala ordningsföreskrifter har diskuterats i flera kommuner. Möjligheten till en 
sådan reglering har ifrågasatts med hänvisning till uttalandena i förarbetena.  
Några kommuner har beslutat om regleringar av så kallad passiv penninginsamling i 
lokala ordningsföreskrifter, vilka därefter har upphävts. 
 
Vellinge kommun, som år 2017 beslöt om reglering av frågan om passiv 
penninginsamling i lokala ordningsföreskrifter för kommunen, innebärande förbud 
mot sådan på specifika offentliga platser, har överklagat länsstyrelsens upphävande av 
bestämmelserna i flera instanser.  
 
Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade våren 2018 prövningstillstånd avseende 
frågan om en kommun kan reglera passiv penninginsamling genom lokala 
ordningsföreskrifter. 
 
Kanslichefen föreslog därför, vid beredningen av motionen i november månad 2018, 
att kommunstyrelsen, på grund av det osäkra rättsläget, skulle rekommendera 
kommunfullmäktige att avstå från att ta ställning i frågan om reglering av så kallad 
passiv penninginsamling i de lokala ordningsföreskrifterna. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12, § 175, föreslå kommunfullmäktige, att med 
hänvisning till yttrandet från kanslichefen konstatera att motionen därmed är 
besvarad. 
 
Förändrat rättsläge 
Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet har Högsta Förvaltningsdomstolen, 
2018 -12-17, meddelat dom i det aktuella målet avseende Vellinge kommun och 
därmed klargjort rättsläget. 
 
Domstolen konstaterar att kommunerna är oförhindrade att reglera 
ordningsföreskrifter om sådant som typiskt sett innebär ordningsstörningar. En 
geografisk avgränsning av tillämpningsområdet för föreskriften krävs för att förbud 
eller tillståndsplikt inte ska anses utgöra så kallat onödigt tvång för allmänheten eller 
utgöra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Vidare måste regleringen ges 
en tydlig utformning som gör att den är möjlig att tillämpa. 
 
Förslag till beslut 
Med hänvisning till att rättsläget klargjorts av Högsta Förvaltningsdomstolen föreslår 
kanslichefen i skrivelse 2019-01-07 arbetsutskottet att rekommendera 
kommunstyrelsen, att med ändring av sitt beslut under § 175/18, besluta att 
återremittera motionen till kommunledningskontoret för förnyad beredning. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16, § 4. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-01-07 från kanslichefen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2018-12-12 § 175 
‒ Skrivelse 2018-11-28 från kanslichefen 
‒ Motion (SD) angående reglering av s.k. passiv insamling av pengar, daterad 2018-

11-28 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16 § 4 
 
Överläggning 
Jerry Ahlström (M) och Oscar Sedira (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i 
enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Med hänvisning till att rättsläget klargjorts av Högsta Förvaltningsdomstolen 

beslutar kommunstyrelsen, att med ändring av sitt beslut under § 175/18, 
återemittera ärendet till kommunledningskontoret för förnyad beredning. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 15   KS KF/2018:277 - 048 
 
 

Beträffande framställan om ekonomiskt stöd till Alnarpsparken och 
Västerskog 

 
 

Ärendebeskrivning 
Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, LTV-fakulteten/odlingsenheten har inkommit 
med en framställan om ekonomiskt stöd om 500 000 kronor till Alnarpsparken och 
Västerskog år 2019. 
 
I skrivelse 2019-12-18 lämnar tf. avdelningschef för planeringsavdelningen/stads-
arkitekt Lovisa Liljenberg och samhällsplanerare Anders Nyquist följande yttrande: 
 
Alnarpsparken och Västerskog är mycket viktiga tillgångar för Lomma kommun och det 
förefaller fullt rimligt att Lomma kommun lämnar ett ekonomiskt bidrag till skötseln av 
dessa områden. Det är angeläget att såväl parken som skogen väster om järnvägen 
kan bibehålla de höga kvalitéer som de har idag. 
 
Det är dock viktigt att framhålla att parken såväl som Västerskog har stor betydelse 
även för andra kommuners invånare. Avståndsmässigt är det inte längre från Arlöv och 
Åkarp än från Lomma samhälle. Inte minst Alnarpsparkens storlek, läge och höga 
kvalité gör att den även är betydelsefull ur ett regionalt perspektiv. Parken med övriga 
delar av Alnarpsområdet utgör en grön oas i en allt mer tättbebyggd region. 
 
I budget 2019, kommunstyrelsens miljöverksamhet, finns avsatt 250 000 kr som stöd 
till Alnarp för skötseln av Alnarpsparken. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23, § 8. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-12-18 från planeringsavdelningen 
‒ Framställan om ekonomiskt stöd till Alnarpsparken och Västerskog, inkommen 

2018-11-01 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 8 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp 250 tkr 

som stöd för skötseln av Alnarpsparken och Västerskog. 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 16   KS KF/2018:50 - 001 
 
 

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern 
kontroll.  
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2015-10-22, § 82, fastställt reviderat 
reglemente för intern kontroll, och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2018-09-
26, § 132, beslutat om anvisningar till reglemente för intern kontroll. Enligt 
anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska ha en uppföljning av 
förgående års kontroller i februari månad och anta internkontrollplan för innevarande 
år senast i mars månad. 
 
Föreligger uppföljningsrapport avseende intern kontroll för kommunstyrelsen år 2018. 
I uppföljningsrapporten redovisas resultatet av de kontroller som har genomförts och 
de åtgärder som ska vidtas vid avvikelse. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-30, § 15. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-01-22 från verksamhetsutvecklaren 
‒ Uppföljning intern kontroll 2018 - Kommunstyrelsen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-30 § 15 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger uppföljningsrapporten avseende intern kontroll för 

kommunstyrelsen år 2018 med godkännande till handlingarna. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 17   KS KF/2016:362 - 410 
 
 

Yttrande över överklagande av beslut om inrättande av naturreservat 
Pråmlyckan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Markägaren till Lomma 22:11, 22:13 och 22:15 har överklagat bildandet av 
naturreservatet med motiveringen att beslutet strider mot pågående 
exploateringsplaner och begränsar förfoganderätten. Fastighetsägaren har inte haft 
några synpunkter i samrådsskedet. 
 
Planeringsavdelningen lämnar i skrivelse 2019-01-21 följande synpunkter: 
 

Området har under många år varit föremål för olika utredningar och planer. Senast i raden är det 
antagna planprogrammet för Pråmlyckan. Reservatsbildningen följer detta program väl liksom 
gällande detaljplaner och tidigare dialoger med markägaren. Till största delen är naturreservatets 
gränser inom strandskyddat område. I övrigt är det mark som antingen är mycket lågt liggande, 
deponi eller biotopskyddad varför exploateringsanspråk på denna mark får anses orealistisk. 

 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-30, § 12. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-01-21 från planeringsavdelningen 
‒ Bilaga: Karta över utbredningar 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-30 § 12 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande:  
 
Området har under många år varit föremål för olika utredningar och planer. Senast i 
raden är det antagna planprogrammet för Pråmlyckan. Reservatsbildningen följer 
detta program väl liksom gällande detaljplaner och tidigare dialoger med markägaren. 
Till största delen är naturreservatets gränser inom strandskyddat område. I övrigt är 
det mark som antingen är mycket lågt liggande, deponi eller biotopskyddad varför 
exploateringsanspråk på denna mark får anses orealistisk.  
 

./.  Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 18   KS KF/2018:316 - 509 
 
 

Yttrande över Region Skånes förslag till "Trafikförsörjningsprogram för 
Skåne 2020-2030" 
 
 
Ärendebeskrivning 
Region Skåne har översänt förslag till ”Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-
2030”. Enligt lag (2010: 1065) om kollektivtrafik ska Region Skåne i egenskap av 
regional kollektivtrafikmyndighet regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa 
målen för den regionala kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet är ett 
strategiskt dokument som på ett övergripande sätt ska beskriva det samlade behovet 
av all kollektivtrafik i Skåne. Nu gällande trafikförsörjningsprogram, ”Trafikförsörj-
ningsprogram för Skåne 2016”, fastställdes av regionfullmäktige i november 2015. 
Regionfullmäktige har beslutat att varje kommande trafikförsörjningsprogram ska 
fastställas så snart det bedöms lämpligt efter genomfört allmänt val till 
regionfullmäktige vart fjärde år. Det nu presenterade förslaget för perioden 2020-2030 
har arbetats fram av avdelningen för regional utveckling och Skånetrafiken under 2017 
och 2018. Efter remissperioden kommer planen att justeras för att efter sommaren 
2019 fastställas a Regionfullmäktige. 
 
Planeringsavdelningen har i skrivelse 2019-01-15 lämnat förslag till yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2019-01-23, § 3. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-01-15 från planeringsavdelningen 
‒ Skrivelse från Region Skåne, 2018-11-05 
‒ Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 
‒ Protokoll från planledningsgruppen § 3 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att Lomma 
kommun ska yttra sig i enlighet med planledningsgruppens förslag. 
 
Kristina Thored (FB) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att Lomma kommun ska 
yttra sig i enlighet med planledningsgruppens förslag, med tillägget att sträckan 
Bjärred – Malmö ska finnas med bland de sträckor som behöver utredas med 
avseende på satsningar på ökad trafikering och framkomlighet på sid 45. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget 
yrkande, varefter kommunstyrelsen bifaller det samma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på 
Kristina Thoreds tilläggsyrkande, varefter kommunstyrelsen avslår det samma. 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Lomma kommun ser huvudsakligen positivt på det förslag till 
trafikförsörjningsprogram för Skåne för perioden 2020-2030 som nu presenteras. 
Kommunens uppfattning är att det är en bra beskrivning av utvecklingen och de 
möjligheter som finns. Generellt vill vi understryka vikten av att kollektivtrafikens 
tillförlitlighet lyfts fram. Hög punktlighet och tillräcklig kapacitet är synnerligt viktiga 
förutsättningar för att trafiken ska kunna fortsätta att utvecklas. Vi saknar också en 
generell diskussion kring beteendepåverkan och marknadsföring.  
 
Vi vill dessutom göra följande särskilda kommentarer med sidhänvisningar. 
 
Sid 18 Här anges inom ramen Nationell transportplan 2018-2029, underrubriken 
Malmöpendeln (Lommabanan etapp 2) att denna etapp 2 innefattar stationer i Alnarp 
och Flädie. Detta är inte en helt korrekt beskrivning. Etapp 2 ger trafikeringsmässiga 
möjligheter för att anordna ytterligare tåguppehåll längs Lommabanan exempelvis i 
form av resandestationer i Alnarp och Flädie. Förutsättningar för att anlägga dessa 
stationer är att kommunen till 100 % ordnar finansieringen. 
 
Sid 23 Här talas det om att andelen skåningar som kan ta sig till sitt arbete med gång, 
cykel och kollektivtrafik ska öka. Målgruppen här skulle med fördel kunna utökas till 
att omfatta alla boende i Skåne och besökare. På denna sida talas det om ett 
”pendlingsdiagram”. Detta saknas. 
 
Sid 24 Här anges att målet är att 95% av hållplatslägena ska vara handikappanpassade 
senast år 2030 under förutsättningar om en viss mängd dagligt resande. För att 
bedöma detta mål hade det varit intressant att känna till nuläget.  
 
Sid 24 Under rubriken ”Klimatpåverkan från kollektivtrafiken ska minska” saknas 
uppgift om mål utan det anges som X %.  
 
Sid 43 Här anges att förändringar krävs av busstrafiken i stråket Lomma – Bjärred 
(tidsperioden 2020-2025) för att anpassa till kommande pågatågstrafik på 
Lommabanan. Lomma kommun vill särskilt understryka vikten av att det inte sker 
någon neddragning av dagens direkta busstrafik Bjärred – Malmö via E6 förrän det 
finns fullgoda alternativ i denna relation. I slutet av år 2019 planeras kustlinjen, linje 
132, på sträckan Lomma - Malmö att flyttas över till motorvägen. Detta kan leda till 
längre restider under rusningstid och här bör Region Skåne tillsammans med berörda 
kommuner arbeta för en kapacitetsförstärkning av E6 på denna sträcka. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Sid 44 Här saknar vi en tydlig förklarande figurtext. Vad menas med utökat turutbud, i 
relation till övriga angivna åtgärder. Kan varje sträcka ha bara en av dessa 
markeringar? 
 
Sid 45 Här anges att fördjupade utredningar kring behov av satsningar på ökad 
trafikering och framkomlighetsåtgärder runt Malmö och Lund behöver göras. Här finns 
sträckan Lomma – Lund medtagen. Här bör även sträckan Bjärred – Flädie – Lund vara 
med. Inte minst med tanke på de utbyggnadsplaner för bostäder som finns i de norra 
delarna av Lomma kommun samt målet om att anlägga en Pågatågsstation i Flädie. 
 
Sid 56-58 Under detta avsnitt” Ekonomi och finansiering” borde det föras mera 
resonemang kring prisbildens betydelse för resandet. Hur ska andelen resande öka 
med hjälp av olika ekonomiska incitament? Ska vissa målgrupper, perioder, tider 
främjas? Ska månadskort, zonindelningar mm ändras? 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 14 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 19   KS KF/2018:228 - 121 
 
 

Uppföljning av bostadsbyggande och befolkningsutveckling i Lomma 
kommun 2018 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger rapport avseende bostadsbyggande och befolkningsutveckling i Lomma 
kommun 2018. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2019-01-23, § 4. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-01-15 från planeringsavdelningen 
‒ Bostadsbyggande och befolkningsutveckling – lägesrapport 2018-12-31 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2019-01-23 § 4 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 15 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 20   KS KF/2019:59 - 101 
 
 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 29, 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 slutförts. 
 
Nedanstående förteckning visar ej slutbehandlade motioner. 
 
Motionär Inkommen Innehåll Beredningsstadium 
Jimmy Ringström 
(SD), Oscar Sedira 
(SD) och Jeanette 
Larson (SD) 

2018-11-22 Motion angående 
så kallat passivt 
insamlande av 
pengar 

Behandlas av 
kommunstyrelsen 
2019-02-06 

Natalia Engstedt 
(SD), Jimmy 
Ringström (SD), 
Oscar Sedira (SD) 
och Jeanette 
Larson (SD) 

2018-12-13 Motion angående 
samordnat 
fyrverkeri på 
nyårsafton i Lomma 
kommun 

Remitterad till miljö- 
och byggnads-
nämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande 

Kristina Thored 
(FB) 

2019-01-30 Motion beträffande 
löpande 
information från 
kommunstyrelsens 
ordförande till 
kommunfullmäktige 

Remitterad till 
kommunstyrelsen för 
yttrande 

Ann-Marie 
Lundberg (MP) 
och Viveka Berger 
Pålsson (MP) 

 2019-01-31 Motion beträffande 
halkbekämpning 
med sand på 
gångstråk och 
trottoarer 

Remitterad till 
tekniska nämnden 
och kommun-
styrelsen för yttrande 

Lars Göran 
Svensson (C), 
Lena Svensson (C) 
och Martha 
Henriksson Witt 
(C) 

2019-01-31 Motion angående 
minskad spridning 
av mikroplaster 

Remitterad till 
tekniska nämnden, 
kultur- och 
fritidsnämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 16 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-02-01 från kommunsekreteraren 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Redovisningen av ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

       Sammanträdesdatum s. 17 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
KS § 21   KS KF/2019:94 - 112 
 
 

Förslag till ny vigselförrättare efter avsägelse från Patrik Bystedt (M) 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen att förordna Ann Haluzova,  

                                                        , till ny vigselförrättare. 

 
______________________ 
 
Sändlista   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 22   KS KF/2019: 
 
 

Val av representant och ersättare till ägarsamråd i Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till ny representant och ersättare till ägarsamråd i Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB väljs de personer som angivits i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 19 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 23   KS KF/2019: 
 
 

Val av representant och ersättare till ägarforum i Kraftringen 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till ny representant och ersättare till ägarforum i Kraftringen väljs de personer som 

angivits i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 20 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 24   KS KF/2019: 
 
 

Val av ledamot och ersättare till valberedning i Sydvatten AB 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till ny ledamot och ersättare till valberedning i Sydvatten AB väljs de personer som 

angivits i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 21 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 25   KS KF/2019: 
 
 

Val av representant och ersättare till ägarsamråd i Sydvatten AB 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till ny representant och ersättare i ägarsamråd i Sydvatten AB väljs de personer 

som angivits i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 22 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 26   KS KF/2019: 
 
 

Val av ledamot och ersättare till Sydvästskånes grundvattenkommitté 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till ny ledamot och ersättare i Sydvästskånes grundvattenkommitté väljs de 

personer som angivits i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 23 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 27   KS KF/2019: 
 
 

Val av ledamot och ersättare till styrelsen i Höje å vattenråd 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till ny ledamot och ersättare till styrelsen i Höje å vattenråd väljs de personer som 

angivits i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 24 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 28   KS KF/2019: 
 
 

Val av ledamot och ersättare till förbundsstämma i Höje å vattenråd 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till ny ledamot och ersättare till förbundsstämma i Höje å vattenråd väljs de 

personer som angivits i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 25 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 29   KS KF/2019: 
 
 

Val av kontaktperson och ombud till Klimatkommunerna 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till kontaktperson och ombud till Klimatkommunerna väljs de personer som 

angivits i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 26 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 30   KS KF/2019: 
 
 

Val av ledamot och ersättare till årsstämma i Kävlingeåns vattenråd 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till ledamot och ersättare i Kävlingeåns vattenråd väljs de personer som angivits i 

bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 27 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 31   KS KF/2019: 
 
 

Val av representant och ersättare till styrelsen för Skånska 
Lantbruksmuséet ideell förening Alnarp 
 
 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att Oscar 
Magnusson (M) väljs till representant i styrelsen för Skånska Lantbruksmuséet ideell 
förening Alnarp. 
 
Martha Henriksson Witt (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att utse Lars-Göran 
Svensson (C) till ersättare i styrelsen för Skånska Lantbruksmuséet ideell förening 
Alnarp. 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till representant och ersättare till styrelsen för Skånska Lantbruksmuséet ideell 

förening Alnarp väljs de personer som angivits i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 28 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 32   KS KF/2019: 
 
 

Val av ordförande och ledamot till styrgruppen för FairtradeCity 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till ordförande och ledamot till styrgruppen för FairtradeCity väljs de personer 

som angivits i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 29 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 33   KS KF/2019: 
 
 

Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Kävlingeåns vattenråd 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till ledamot och ersättare till styrelsen för Kävlingeåns vattenråd väljs de personer 

som angivits i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 30 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 34   KS KF/2019: 
 
 

Val av ledamot och ersättare till förbundsstämma i Öresunds 
Vattenvårdsförbund 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till ledamot och ersättare till förbundsstämma i Öresunds Vattenvårdsförbund 

väljs de personer som angivits i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 31 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 35   KS KF/2019: 
 
 

Val av representant till styrgruppen för utveckling av Alnarpsområdet 
kring ny tågstation 
 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till representant till styrgruppen för utveckling av Alnarpsområdet kring ny 

tågstation väljs den person som angivits i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 32 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 36   KS KF/2019: 
 
 

Val av ledamot till styrgruppen för hållbar stadsutveckling 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till ledamot i styrgruppen för hållbar stadsutveckling väljs den person som angivits 

i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 33 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 37   KS KF/2019: 
 
 

Val av ledamot till styrgruppen för Green Innovation Park Alnarp 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till ledamot i styrgruppen för Green Innovation Park Alnarp väljs den person som 

angivits i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 34 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 38   KS KF/2019: 
 
 

Val av representant till Kommunernas Internationella Miljöorganisation 
(KIMO Sverige) 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till representant i Kommunernas Internationella Miljöorganisation väljs den 

person som angivits i bilagd förteckning. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 35 (35) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-02-06 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 39   KS KF/2019: 
 
 

Val av ny ersättare till planeledningsgruppen efter avsägelse från 
Henrik Gunnarsson (FB) 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Till ny ersättare i planledningsgruppen väljs den person som angivits i bilagd 

förteckning. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista  

 

 

 
 
 




