
KUNGÖRELSE 
 
Kommunfullmäktige i Lomma kommun sammanträder i kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamn- 
gatan 3, Lomma, torsdagen den 13 februari 2020, kl. 19.00 varvid följande ärenden kommer att 
behandlas. 
 

1 Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av 
protokollet 

 

2 Meddelanden 
a) Länsstyrelsens beslut avseende ny ersättare i kommunfullmäktige efter 

Mikael Lundqvist (MP) 

 
Bilaga 

3 Avsägelse från Sven-Bernhard Brahme (C) avseende uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

 

4 Godkännande av "Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, 
Lomma kommun" samt godkännande av "Köpekontrakt avseende del av 
fastigheten Alnarp 1:60" och "Köpekontrakt avseende fastigheten Vinstorp 
23:1 och del av fastigheten Alnarp 1:1", samt förslag till bemyndigande till 
kommunstyrelsen om undertecknande av avtal 

KS § 2/20 
Bilaga 

5 Inrättande av naturreservat "Kustdammarna" i Lomma kommun, fastställande 
av föreskrifter och skötselplan samt bemyndigande till kommunstyrelsen 

KS § 194/19 
Bilaga 

6 Förbud enligt 7 kap 24 § miljöbalken mot att vidta vissa åtgärder inom del av 
fastigheterna Borgeby 15:38, Borgeby 15:14, i Lomma kommun 

KS § 5/20 
Bilaga 

7 Förbud enligt 7 kap 24 § miljöbalken mot att vidta vissa åtgärder inom 
fastigheterna Lilla Habo 3:1, Lilla Habo 3:5, Lomma 26:3, Lilla Habo 1:7 i Lomma 
kommun 

KS § 6/20 
Bilaga 

8 Förbud enligt 7 kap 24 § miljöbalken mot att vidta vissa åtgärder inom del av 
fastigheterna Borgeby 17:22, Löddesnäs 1:1, i Lomma kommun 

KS § 7/20 
Bilaga 

9 Motion från Per Bengtsson (S) angående utredning avseende alternativa 
tillvägagångssätt och kostnader för anställning av livräddare på kommunens 
badstränder 

KS § 191/19 
Bilaga 

10 Besvarande av interpellation från Ann-Marie Lundberg (MP) till tekniska 
nämndens ordförande Lennart Månsson (M) angående åtgärder för att främja 
cykling 

Bilaga 

 
 
Lomma 2020-02-03 
 
 
Anders Berngarn 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 
 
 
Kungörelsen anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2020-02-04 
Betygar 
 
Maria Zingmark 
Assistent 
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KS § 2   KS KF/2019:165 - 060 
 
 

Förslag till godkännande av "Medfinansieringsavtal – Byggnation av 
station i Alnarp, Lomma kommun" samt godkännande av 
"Köpekontrakt avseende del av fastigheten Alnarp 1:60" och 
"Köpekontrakt avseende fastigheten Vinstorp 23:1 och del av 
fastigheten Alnarp 1:1", samt förslag till bemyndigande till 
kommunstyrelsen om undertecknande av avtal 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun avser att teckna avtal med Trafikverket för att möjliggöra byggnation 
av en ny station för resandeutbyte i Alnarp. Samtidigt avser Lomma kommun att 
förvärva mark med exploateringsmöjligheter av Akademiska Hus respektive Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-23 att godkänna avtal om byggnation av nya 
stationer i såväl Flädie som Alnarp. Ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och 
kommunen avseende stationen i Flädie undertecknades därefter av parterna. 
Förslaget till ”Avtal avseende station i Alnarp”, i vilket SLU och Akademiska Hus skulle 
finansiera 1/3 var av stationen tillsammans med kommunen, undertecknades 
emellertid aldrig. Inte heller medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket och 
kommunen avseende stationen i Alnarp undertecknades.  
 
Förslag till "Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, Lomma kommun", 
förslag till "Köpekontrakt avseende del av fastigheten Alnarp 1:60" och förslag till 
"Köpekontrakt avseende fastigheten Vinstorp 23:1 och del av fastigheten Alnarp 1:1" 
har nu utarbetats. Dessa avtalsförslag föreslås ersätta tidigare av kommunfullmäktige 
godkända förslag till medfinansieringsavtal avseende stationen i Alnarp (KF § 63/19) 
och förslag till ”Avtal avseende station i Alnarp” (KF § 64/19). 
                                      
Medfinansieringsavtal 
Förslag till medfinansieringsavtal avseende byggnation av station i Alnarp har 
upprättats mellan Trafikverket och Lomma kommun. Avtalets syfte är att reglera 
respektive parts åtagande och finansiella ansvar för genomförandet (planering, 
projektering och byggnation) av ny station i Alnarp.  
 
Lomma kommun ska bekosta genomförandet av den nya stationen till 100%, inklusive 
Trafikverkets interna kostnader för genomförandet. För stationen i Alnarp ingår 
sidoplattformar om 170 m inklusive plattformsutrustning samt en planskild 
plattformsförbindelse. Den statliga järnvägsanläggningen ska ägas av Trafikverket och 
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framtida drift och underhåll ska bekostas av Trafikverket. Planering och projektering 
av den statliga järnvägsanläggningen ska genomföras under 2019-2024 och byggnation 
2024-2026.  
 
Åtgärder utanför den statliga järnvägsanläggningen såsom gång- och cykelbanor, 
cykel- och pendlarparkering, yta för ersättningsbuss, taxiangöring, grönytor, möblering 
mm ska beslutas, utföras, bekostas och ägas av kommunen. Kostnaden för den mark 
som måste förvärvas eller inlösas för att kunna bygga plattformarna inklusive 
anslutningar ska kommunen också stå för.  
 
Den totala kostnaden för stationen i Alnarp (statliga åtgärder och kommunala åtgärder 
utanför den statliga anläggningen) bedöms enligt tidig underlagskalkyl uppgå till 129,9 
mnkr (prisnivå 2019-02). Av den totala kostnaden utgör åtgärder i den statliga 
järnvägsanläggningen 91 mnkr och kommunala åtgärder 38,9 mnkr. I avtalet med 
Trafikverket anges kostnaden för den statliga järnvägsanläggningen som ett spann om 
+/- 10% av den bedömda kostnaden (dvs 82-100 mnkr).  
 
I samband med avtalstecknandet ska Lomma kommun göra en avsättning på 91 mnkr 
avseende den kommunala medfinansieringen av den statliga järnvägsanläggningen. 
Avsättningen löses upp under 25 år och den årliga kostnaden uppgår till 3,6 mnkr. För 
2020 beräknas en kostnad på 3,0 mnkr (10 månader). Den förväntade 
indexuppräkningen av totalkostnaden (91 mnkr) fram till färdigställandet beräknas 
med cirka 2% årligen och blir per år en finansiell kostnad, cirka 1,8 mnkr. Den årliga 
totala kostnaden fram till färdigställandet år 2026 blir därmed 5,4 mnkr. Likvidmässigt 
kommer kommunen att ersätta Trafikverket för de faktiska kostnaderna en gång per 
kvartal. Trafikverket ska tillhandahålla prognoser för rekvireringen.  
 
De kommunala åtgärderna på sammanlagt 38,9 mnkr utgör investeringar som behöver 
budgeteras för de aktuella åren. Utifrån att genomsnittlig avskrivningstid antas bli 33 
år uppgår den årliga avskrivningskostnaden till 1,2 mnkr. Kostnad för ränta tillkommer 
årligen med cirka 0,8 mnkr. 
 
Efter färdigställande av den statliga respektive kommunala anläggningen år 2026 
uppgår den årliga kommunala driftkostnaden (upplösning av den kommunala 
medfinansieringen till den statliga anläggningen och kapitaltjänstkostnader avseende 
den kommunala investeringen) till 5,6 mnkr. 
 
De bedömda kostnaderna för stationen bygger på erfarenhetssiffror från tidigare 
projekt och tidigt framtagna underlag och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan 
därför komma att förändras på grund av till exempel rådande marknadsläge och 
platsspecifika förutsättningar i senare skede. Lomma kommun ansvarar, enligt avtalet, 
för de faktiska kostnaderna för genomförandet av projekten, vilket inkluderar samtliga 
kostnadsförändringar samt eventuella ändrings- och tilläggsarbeten.  
 
Trafikverket är ansvarigt för genomförande av den statliga anläggningen och har 
beslutanderätt i projektfrågor. Trafikverket kommer att vara avtalspart gentemot 
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konsult och entreprenör. Innan tilldelning av entreprenadkontrakt får ske ska 
kommunen bekräfta kontraktssumman skriftligen.  
 
Kommunen ansvarar för samtliga kostnadsförändringar till 100%. För det fall att 
inkomna anbud medför att bedömd kostnad riskerar att överskridas ska Trafikverket 
utan dröjsmål informera och rådgöra med kommunen om möjliga lösningar för att 
begränsa kostnaden.  
 
Trafikverket ska vidare ge kommunen möjlighet till uppföljning av tid, kostnad och 
innehåll vid kostnadsökningar. Trafikverket ska också vid farhåga om eller upptäckt av 
väsentlig kostnadsökning utan dröjsmål informera och rådgöra om möjliga lösningar 
med kommunen.  
 
Åtgärder som går utöver grundutförande och funktionella krav utgör tilläggsåtgärder. I 
händelse av önskemål från kommunen om tilläggsåtgärder ska dessa bekostas till 
100% av kommunen, inklusive Trafikverkets interna kostnader för genomförandet, 
samt drift- och underhållskostnader. Tilläggsåtgärder är således mycket kostsamma.   
 
Köpekontrakt avseende del av fastigheten Lomma Vinstorp 23:1 och del av fastigheten 
Alnarp 1:1 
Förslag till ”Köpekontrakt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Lomma kommun 
avseende Fastigheten Lomma Vinstorp 23:1 och del av fastigheten Lomma Alnarp 1:1” 
har upprättats. Förvärvet omfattar ca 21 ha jordbruksmark för en köpeskilling om 15 
mnkr. Köpeskillingen är beräknad i enlighet med utförd extern utvärdering. Kostnad 
för fastighetsbildning tillkommer med 0,1 mnkr. I det fall fastighetsreglering inte är 
möjlig, mer än på en mindre del, tillkommer även stämpelskatt på köpeskillingen med 
ca 0,5 mnkr. Markförvärvet inklusive stämpelskatt föreslås finansieras genom ökad 
upplåning.   
 
Syftet med markförvärvet är att efter detaljplaneläggning exploatera marken till 
verksamheter och på så sätt generera intäkter till kommunen. I vilken omfattning 
marken kan disponeras har endast översiktligt studerats. För det aktuella området kan 
breddning av E6, bulleråtgärder samt eventuell dragning av spillvattenledning från 
Källby till Sjölunda reningsverk komma att påverka bebyggelsens utbredning. Frågor 
kring markförhållande, arkeologi, skyddsavstånd till kraftledning, behov av fyllnings- 
och schaktmassor mm kommer att behöva utredas ytterligare. För att kunna beräkna 
intäkterna behöver etappindelning och prisnivåer detaljkalkyleras.  
 
Fram till försäljningen av marken sker kommer markanläggningen belastas med årlig 
ränta, ca 0,3 mnkr.  
 
Köpekontrakt avseende del av fastigheten Lomma Alnarp 1:60 
Förslag till ”Köpekontrakt mellan Akademiska hus AB och Lomma kommun avseende 
del av fastigheten Lomma Alnarp 1:60” har upprättats. Förvärvet omfattar ca 6,8 ha 
jordbruksmark för en köpeskilling på 4 420 000 kr. Köpeskillingen är, enligt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, beräknad i enlighet med utförd extern värdering. 
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Kostnad för fastighetsbildning tillkommer med ca 0,1 mnkr. Markförvärvet föreslås 
finansieras genom ökad upplåning. 
 
Syftet med markförvärvet är att efter detaljplaneläggning exploatera marken till 
bostäder och på så sätt generera intäkter till kommunen. Hur marken ska disponeras 
har endast studerats översiktligt. Frågor kring markförhållande, arkeologi, 
skyddsavstånd, behov av fyllningsmassor mm kommer att behöva utredas ytterligare. 
För att kunna beräkna intäkterna behöver möjlig omfattning på bebyggelse och  
prisnivåer detaljkalkyleras.  
 
Fram till försäljningen av marken sker kommer markanläggningen belastas med årlig 
ränta, ca 0,1 mnkr. 
 
Förslag till beslut 
Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 2020-01-15 att kommunstyrelsen ska 
föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 

 
‒ att kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 § 63 rörande avsättning för 

Alnarpsstation upphävs.  
‒ att kommunfullmäktiges beslut i § 64 2019-05-23 upphävs. 
‒ att godkänna förslaget till ”Medfinansieringsavtal – byggnation av station i Alnarp, 

Lomma kommun” mellan Trafikverket och Lomma kommun. 
‒ att göra en avsättning på 91 mnkr avseende den kommunala medfinansieringen av 

den statliga järnvägsanläggningen, stationen Alnarp. 
‒ att det kommunala investeringsbehovet vid Alnarps station på 38,9 mnkr ska 

beaktas i det kommande budgetarbetet.  
‒ att Tekniska nämnden beviljas ett ökat driftsanslag 2020 på 3,0 mnkr för att täcka 

(10 månaders) upplösning av den kommunala medfinansieringen för stationen i 
Alnarp. Anslaget finansieras genom budgetanslag inom finansförvaltningen.  

‒ att indexuppräkning av avsättningen sker utifrån prisnivån från 2019 med 1,8 mnkr 
inom befintlig budget för finansförvaltningen.  

‒ att det framtida behovet av driftkostnadsmedel beaktas i det kommande 
budgetarbetet. 

‒ att godkänna förslaget till ”Köpekontrakt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och 
Lomma kommun avseende Fastigheten Lomma Vinstorp 23:1 och del av 
fastigheten Lomma Alnarp 1:1. 

‒ att bevilja Tekniska nämnden investeringsmedel på 15 600 000 kr. 
‒ att köpesumman (inklusive stämpelskatt och kostnader för fastighetsreglering) på 

15 600 000 kr finansieras genom ökad upplåning.  
‒ att godkänna föreliggande förslag till ”Köpekontrakt mellan Akademiska Hus AB 

och Lomma kommun avseende Del av fastigheten Lomma Alnarp 1:60”. 
‒ att bevilja Tekniska nämnden investeringsmedel på 4 500 000 kr. 
‒ att köpesumman (inklusive kostnader för fastighetsreglering) på 4 500 000 kr 

finansieras genom ökad upplåning.  
‒ att bemyndiga kommunstyrelsen att underteckna ovan nämnda avtal.  
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Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22, § 2. 
 

Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-22 § 2 
‒ Skrivelse 2020-01-15 från ekonomichefen 
‒ Skrivelse 2020-01-16 från samhällsbyggnadschefen och mark- och 

exploateringschefen 
‒ Förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, Lomma 

kommun” mellan Trafikverket och Lomma kommun 
‒ Förslag till ”Köpekontrakt mellan Akademiska Hus AB och Lomma kommun 

avseende Del av fastigheten Lomma Alnarp 1:60” 
‒ Förslag till ”Köpekontrakt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Lomma 

kommun avseende Fastigheten Lomma Vinstorp 23:1 och del av fastigheten 
Lomma Alnarp 1:1” 

 
Överläggning 
Vice ordförande Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut, med ändringen att kommunstyrelsen, istället 
för tekniska nämnden, på grund av framtida exploateringsverksamhet, ska beviljas 
investeringsmedel på 15 600 000 kr respektive 4 500 000 kr. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 § 63 upphävs. 
‒ Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 § 64 upphävs. 
‒ Föreliggande förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, 

Lomma kommun” mellan Trafikverket och Lomma kommun godkänns. 
‒ En avsättning på 91 mnkr avseende den kommunala medfinansieringen av den 

statliga järnvägsanläggningen, stationen Alnarp, görs. 
‒ Det kommunala investeringsbehovet vid Alnarps station på 38,9 mnkr ska beaktas 

i det kommande budgetarbetet.  
‒ Tekniska nämnden beviljas ett ökat driftsanslag 2020 på 3,0 mnkr för att täcka (10 

månaders) upplösning av den kommunala medfinansieringen för stationen i 
Alnarp. Anslaget finansieras genom budgetanslag inom finansförvaltningen. 

‒ Indexuppräkning av avsättningen sker utifrån prisnivån från 2019 med 1,8 mnkr 
inom befintlig budget för finansförvaltningen.  

‒ Det framtida behovet av driftkostnadsmedel beaktas i det kommande 
budgetarbetet. 

‒ Föreliggande förslag till ”Köpekontrakt mellan Akademiska Hus AB och Lomma 
kommun avseende Del av fastigheten Lomma Alnarp 1:60” godkänns.  

‒ Kommunstyrelsen beviljas investeringsmedel på 15 600 000 kr. 
‒ Köpesumman (inklusive stämpelskatt och kostnader för fastighetsreglering) på 15 

600 000 kr finansieras genom ökad upplåning.  
‒ Föreliggande förslag till ”Köpekontrakt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och 

Lomma kommun avseende Fastigheten Lomma Vinstorp 23:1 och del av 
fastigheten Lomma Alnarp 1:1” godkänns. 

‒ Kommunstyrelsen beviljas investeringsmedel på 4 500 000 kr. 
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‒ Köpesumman (inklusive kostnader för fastighetsreglering) på 4 500 000 kr 
finansieras genom ökad upplåning. 

‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna ovan nämnda 
medfinansieringsavtal och köpeavtal. 

______________________ 
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KS § 194   KS KF/2016:363 - 410 
 
 

Förslag till inrättande av naturreservat "Kustdammarna" i Lomma 
kommun 
 
 
Ärendebeskrivning 
Bildandet av naturreservatet ”Kustdammarna” ingår som en del av kommunstyrelsens 
nämndsplan för år 2018. Ambitionen är att andelen skyddad areal ska fördubblas fram 
till slutet av år 2018 i jämförelse med december år 2012. Området är utpekat som 
lämpligt för naturreservatsbildning i Lomma kommuns åtgärdsprogram för 
naturreservatsbildning. De biologiska värdena som är grund för reservatsbildandet är 
framför allt områdets unika kustnära dammiljöer med vassbälten och öppna 
vattenspeglar som utgör viktiga rast- och häcklokaler för fåglar. Dessutom utgör 
områdets buskmarker, trädmiljöer samt sandmiljöer viktiga livsmiljöer för bland annat 
växter, insekter, fladdermöss och fåglar. Planledningsgruppen beslutade 2018-09-12 
att skicka handlingarna på internremiss till kommunens nämnder och på externt 
samråd med berörda myndigheter, externremiss till sakägare samt delgivande till 
övriga nyttjandeorganisationer och berörda parter. Handlingarna har efter att ha varit 
på internremiss och externt samråd reviderats i enlighet med samrådsredogörelsen. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2019-11-27, § 42. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2010-11-27 § 42 
‒ Skrivelse 2019-11-05 från planeringsavdelningen 
‒ Förslag på beslut och föreskrifter samt gränsdragning för naturreservatet 

Kustdammarna 
‒ Förslag på skötselplan för naturreservatet Kustdammarna 
‒ Samrådsredogörelse 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för internremissen med 

kommunens nämnder samt det externa samrådet med myndigheter, sakägare och 
övriga. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara det område som avgränsats 

på karta i ”Förslag på beslut och föreskrifter för naturreservatet Kustdammarna” 
som naturreservat och att naturreservatet inrättas i enlighet med beslutet. För att 
trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla som anges i förslaget. 

‒ Fastställa skötselplanen för naturreservatet Kustdammarna. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 15 (15) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-12-11 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att framgent revidera skötselplanen om det behövs 
för att syftet med områdets skydd ska upprätthållas. 

‒ Medelstilldelningen för ökade driftskostnader på grund av bildandet av 
naturreservatet Kustdammarna ska beaktas i kommande budgetarbete. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista  
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Naturreservat Kustdammarna, Lomma 
kommun 

Förslag på beslut och föreskrifter 
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
Områdets namn Kustdammarna 
Läge   SWEREF99 13 30 (EPSG 3008) 
  X=122307 Y=6173631 
Län   Skåne län 
Kommun Lomma 
Församling/socken  Lomma 
Berörda fastigheter  del av Lilla Habo 2:1 (7,77 ha), del av Lilla Habo 2:4 (5,43 ha), del 

av Lilla Habo 3:2>2 (3,94 ha), Lilla Habo 3:4 (3,30 ha), del av Lilla 
Habo 3:3 (0,14 ha), del av Lilla Habo 1:7 (0,11 ha) 

Fastighetsägare Byggnadsfirma Claesson & Anderzén Handelsbolag (Lilla Habo 2:1, 2:4, 
3:2, 3:3, 3:4), Lomma kommun (Lilla Habo 1:7) 

Naturvårdsförvaltare  Lomma kommun 
Vegetationszon  Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen) 
Skyddsform  Naturreservat (Miljöbalken 7 kap. 4 §) 
Gränser  Gräns markerad på bifogad karta (bilaga 2) 
Areal   20,69 ha 
Sakägare Byggnadsfirma Claesson & Anderzén Handelsbolag 932400-2618 
 Kraftringen Nät AB 556228-1138 (ägare av kablar), Skanova AB 

556446-3734 (ägare av teleledningar) 
Planförfattare Magnus Ellström, Erkki Palmu och Helena Björn 

Planeringsavdelningen, Lomma kommun 
 

FÖRKLARANDE AV OMRÅDET SOM NATURRESERVAT 
Kommunfullmäktige förklarar med stöd av miljöbalken 7 kap. 4 § (1998:808) området som avgränsats 
på bifogade kartor (bilaga 1 och 2) som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, 
fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och 
vattenområden inom reservatsområdet påverkas av reservatsbildandet. Naturreservatets namn skall 
vara ”Kustdammarna” och dess gränser ska märkas ut i fält. För att trygga naturreservatets syfte ska 
nedanstående föreskrifter gälla. 

SYFTE 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och utveckla 
värdefulla naturmiljöer. Syftet är också att utan att äventyra biologisk mångfald tillgodose behov av 
områden för friluftsliv. 
 
Syftet ska uppnås genom att den biologiska mångfald som är knuten till dammarna med omgivande 
gräsmarker och skogsdungar bevaras och utvecklas genom en kombination av naturvårdande skötsel 
och fri utveckling. Utan att äventyra biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer ska 
tillgängligheten till naturupplevelser i området säkras och vissa ytor och funktioner ska kunna 
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utformas för att främja friluftsliv. Gynnsamt bevarandetillstånd för i området förekommande arter 
och livsmiljöer enligt EU:s art- och habitatdirektiv samt EU:s fågeldirektiv ska upprätthållas och nya 
ska kunna utvecklas. 

SKÄL FÖR BESLUT 
De biologiska värden som ligger till grund för reservatsbildandet är framför allt områdets unika 
havsnära dammiljöer med vassbälten och öppna vattenspeglar. Dessa utgör viktiga vilo-, rast- och 
häckningslokaler för fåglar. Dessutom utgör områdets buskmarker, trädmiljöer samt sandmiljöer 
viktiga livsmiljöer för bland annat växter, insekter, fladdermöss och fåglar. Området är mycket viktigt 
då det länkar samman med naturområdena och naturreservaten Alkärret i Haboljung och Haboljungs 
fure och skapar på så sätt ett större sammanhang. Prioriterade, bevarandevärda naturelement och 
strukturer är de öppna vattenspeglarna, vassbälten, gräs- och buskmarker samt läbildande trädrader. 
 
Skäl för skydda området för friluftslivet grundar sig i att Kustdammarna är ett välbesökt kust- och 
tätortsnära naturområde. Prioriterade aspekter som är viktiga att bevara för friluftslivet består av 
fågellivet i dammarna, den stilla atmosfären samt de öppna vyerna ut mot havet och in mot 
dammarna. 
 
Gynnsamt bevarandetillstånd för relevanta förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv samt EU:s fågeldirektiv ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas. Lomma 
kommun kommer genom naturreservatsbildandet och genomförandet av dess skötselplan bidra till 
att uppfylla miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Levande skogar”, ”God bebyggd miljö”, ”Ett 
rikt växt- och djurliv”, ”Myllrande våtmarker” samt ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. 

FÖRESKRIFTER 
För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla som anges nedan med stöd av 7 kap. 5, 6 
och 30 §§ miljöbalken. 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i markägares och annan 
sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet 

Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det är förbjudet att: 
1. uppföra byggnad, eller annan anläggning såsom exempelvis belysning, mast, torn, brygga 

eller vindkraftverk, 
2. dra fram mark- eller luftledning, 
3. bedriva täkt, spränga, borra, gräva, schakta, muddra, tippa, utfylla, anlägga diken, plöja, 

markbearbeta, utfylla, anordna upplag eller på annat sätt förstöra eller skada fasta 
naturföremål, markytor eller vattenmiljöer,  

4. tillföra kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel eller 
jordförbättringsmedel,  

5. anordna camping eller uppställningsplats för husvagn, campingbil eller liknande,  
6. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,  
7. avverka, gallra eller röja levande eller döda träd, buskar och annan vegetation,  
8. uppföra vilthägn, stängsel eller hägnad, 
9. anlägga ny väg. 
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B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om markägares och annan sakägares 
skyldighet att tåla visst intrång 

För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas markägare och innehavare av särskild rätt till 
fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom reservatet: 
1. utmärkning av naturreservatets gränser samt uppsättning av skyltar,  
2. skötsel och avverkning av buskar och träd samt klippning, slåtter, bete och bränning av 

markerna,  
3. skapande av sandblottor,  
4. bekämpning av invasiva arter1,  
5. veteranisering av träd och skapande av död ved,  
6. utveckling och anläggning av nya och befintliga naturmiljöer för att främja områdets 

biologiska värden, detta kan innefatta uppbyggnad av nya stränder, sådd, plantering och 
fiske, 

7. uppsättning av holkar och skapande av bomiljöer till fauna,  
8. anläggning, drift och underhåll av särskilda anordningar för besökande i reservatet,  
9. drift och underhåll av stigar och vägar,  
10. uppföljning av områdets skötsel och miljöövervakning,  
11. anläggning, drift och underhåll av tekniska anordningar och ledningar, 
12. undersökningar och miljöövervakning av svampar, djur- och växtarter samt av mark- och 

vattenförhållanden, 
13. skyddsjakt, 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom 
reservatet samt om ordning i övrigt i reservatet 

Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 
1. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada markytor, sten, vattenmiljöer eller 

andra naturföremål,  
2. bortföra ved eller bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 

buskar, 
3. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada växter, 
4. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och vedlevande svampar, 

med undantag för enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter 
mot fridlysningsbestämmelserna och att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande 
nationell databas för hotade arter, 

5. medvetet störa däggdjur och fåglar,  
6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, 

handplockning eller annan selektiv metod2 med efterföljande återutsättning inom 
naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på 
återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under 
förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för 
hotade arter, 

7. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt, annat än på 

anvisad plats om sådan finns, 

 
1 Med invasiv art avses arter som kan utrota någon av landets egna arter eller bestånd, förändra ett helt 
ekosystem, vara bärare av nya sjukdomar som angriper inhemska arter, blanda sig med lokala bestånd, 
utkonkurrera hotade arter för resurser och livsutrymme eller hybridisera med landets egna arter.  
2 Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de djur som inte ska 
studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller kan återställas 
omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning. 
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9. på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,  
10. framföra motordrivet fordon annat än på avsedda vägar, med undantag av 

hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,  
11. framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på 

en höjd understigande 120 meter över marken,  
12. göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats,  
13. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området, 
14. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande, 
15. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang, 
16. cykla utanför anvisade cykelvägar, 
17. bedriva fiske i Trekantsdammen samt från Fyrkantsdammens norra och västra strand. 

 

Undantag från reservatsföreskrifter 

Föreskrifterna under A. och C. utgör inte hinder för nedanstående åtgärder om de utförs i enlighet 
med vad som framgår av föreskrifterna under B., om åtgärderna utförs av eller i samråd med 
naturvårdsansvarig på Lomma kommun: 

• åtgärder i samband med uppföljning, miljöövervakning, skötsel och utveckling av området i 
enlighet med naturreservatets syfte,  

• åtgärder i samband med drift och underhåll av ledningar, trafikanordningar och anläggningar, 
• installation och skötsel av byggnader, anläggningar och ledningar i enlighet med 

naturreservatets syften,  

• åtgärder som är miljöförbättrande för mark och vatten, kopplat till kända eller idag okända 
förekomster av föroreningar inom reservatet. Sådana åtgärder ska göras med största hänsyn 
till reservatets syften, 

Föreskrifterna under A. och C. utgör inte hinder för nedanstående åtgärder om åtgärderna utförs av 
eller i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma kommun: 

• anläggning, drift och underhåll av erosionsskydd, 

• installation och skötsel av byggnader, anläggningar och ledningar för underhåll av hydrologin 
och dagvattenhantering i området. 

Kommunen får, i enlighet med 7 kap. 7 § miljöbalken, i särskilda fall medge dispens från meddelade 
föreskrifter. Dispens söks hos den myndighet i kommunen som hanterar ärenden inom miljöbalken. 
Åtgärder och arbeten inom området ska ske i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma kommun. 

UPPLYSNINGAR 
Inom området gäller andra lagar, förordningar och föreskrifter, exempelvis: 

• Strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken (1998:808), 

• Fridlysningsbestämmelser enligt jaktlagen (1987:259), miljöbalken (1998:808) och 
artskyddsförordningen, 

• Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594), 

• Förbud mot nedskräpning enligt miljöbalken (1998:808), 

• Riksintresse högexploaterad kust, 

• Riksintresse friluftsliv, 

• Lokala ordningsföreskrifter, 

• Lokala planer och program, exempelvis detaljplaner, naturmiljöprogram och översiktsplan för 
Lomma kommun. 
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SKÖTSELPLAN OCH FÖRVALTNING AV NATURRESERVATET 

Skötselplan 

Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår bland annat att 
en skötselplan ska fastställas vid bildande av ett naturreservat. I samband med bildandet av 
naturreservatet har Lomma kommun sammanställt en skötselplan. Skötselplanen för naturreservatet 
Kustdammarna fastställs av Lomma kommun i ett särskilt beslut denna dag. 

Förvaltning 

Lomma kommun är förvaltare av naturreservatet. 

BILAGOR 

BILAGA 1. ÖVERSIKTSKARTA - PLACERING INOM LOMMA KOMMUN 

BILAGA 2. AVGRÄNSNING - NATURRESERVAT KUSTDAMMARNA 

BILAGA 3. HUR MAN ÖVERKLAGAR 
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BILAGA 1. ÖVERSIKTSKARTA – PLACERING INOM LOMMA KOMMUN 
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BILAGA 2. AVGRÄNSNING – NATURRESERVAT KUSTDAMMARNA
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BILAGA 3. HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 
Om ni vill överklaga Lomma kommuns beslut ska ni skriva till Länsstyrelsen i Skåne län, 
Rättsenheten, 205 15 Malmö. Överklagandet ska dock skickas till Lomma kommun, 234 81 Lomma. 
 
Av överklagandet ska det framgå vilket beslut ni överklagar, ange diarienummer, och hur ni vill att 
beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. 
 
Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om ni har handlingar eller 
annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta. 
 
Lomma kommun måste ha ert överklagande senast den 20 mars 2020 annars kan överklagandet 
inte tas upp till prövning. 
 
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Lomma kommun, 040-641 10 00 eller 
Länsstyrelsen i Skåne län 010-224 10 00. 
 

























































Kommunfullmäktige 
2020-02-13 
 

Ärende 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 14 (22) 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

Utdragsbestyrkande 

KS § 5 KS KF/2017:341 - 410 

Förslag till förbud enligt 7 kap 24 § miljöbalken mot att vidta vissa 
åtgärder inom del av fastigheterna Borgeby 15:38, Borgeby 15:14, i 
Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Augustenborg bidrar med ett viktigt skogligt naturinslag i jordbrukslandskapet runt 
Borgeby. De biologiska värdena är knutna till områdets skogs- och ängsmarker som 
utgör viktiga livsmiljöer för kärlväxter, svampar, mossor och lavar samt insekter och 
fåglar. Områdets lokalisering till närliggande natur- och kompensationsområden bidrar 
även till att Augustenborg är en viktig komponent i utvecklingen av den gröna 
infrastrukturen i Borgebyområdet med tillhörande friluftsliv. Augustenborg är inte 
detaljplanelagt. Lomma kommun anger i sin Översiktplan 2010 att Augustenborg bör 
skyddas som kommunalt naturreservat. Augustenborg är även utpekat för 
naturreservatsbildning i Lomma kommuns Åtgärdsplan för naturreservatsbildning 
2014 och i Naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018.  

Juridisk grund  
Miljöbalkens 7 kapitel 24 § ger länsstyrelse eller kommun möjlighet att, när fråga om 
naturreservat väckts, under en tid av högst tre år meddela förbud mot att sådana 
åtgärder vidtas utan tillstånd som berör området och som strider mot syftet med det 
tilltänkta skyddet. 

Förslag till beslut 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2019-12-04 att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 

Lomma kommun meddelar, med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken, under perioden 2020-
02-14 –2023-02-14, förbud mot att, inom del av fastigheterna Borgeby 15:38, Borgeby
15:14, i Lomma kommun, inom det område som utmärkts med röd linje på bifogad
karta, vidta åtgärder i enlighet med bilaga, utan kommunens tillstånd.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29, § 8. 

Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-29 § 8 
‒ Skrivelse 2019-12-04 från planeringsavdelningen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 15 (22) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Lomma kommun meddelar, med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken, under perioden 

2020-02-14 –2023-02-14, förbud mot att, inom del av fastigheterna Borgeby 
15:38, Borgeby 15:14, i Lomma kommun, inom det område som utmärkts med röd 
linje i bifogad karta, vidta åtgärder i enlighet med bilaga, utan kommunens 
tillstånd. 

 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



Bilaga 1 
Förslag till beslutsskrivelse samt fysisk avgränsning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förbud mot att vidta vissa åtgärder inom del av fastigheterna Borgeby 15:38, Borgeby 
15:14, i Lomma kommun 

Med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken meddelar Lomma kommun förbud att inom det område som 
utmärkts med röd linje på karta I i denna bilaga vidta vissa åtgärder utan kommunens tillstånd. 

Förbud som gäller för området, utan inhämtande av Lomma kommuns tillstånd. 
Dessa förbud gäller utöver föreskrifter och förbud i enlighet med annan lagstiftning. 

I. Vidta åtgärd som förstör eller skadar fasta naturföremål eller som förändrar områdets
topografi och landskapets allmänna karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden såsom att
gräva, spränga, borra, schakta, dika, dämma, dränera, utfylla, plöja eller utföra annan
markberedning.
2. Bedriva täktverksamhet i någon form.
3. Anordna någon form av upplag.
4. Framdra mark- eller luftledning.
5. Uppföra vilthägn, stängsel eller hägnad i syfte att hindra allmänhetens tillträde.
6. Så, plantera eller sätta ut växter, djur eller andra organismer.
7. Skada, avverka, gallra eller röja levande eller döda träd, buskar eller annan växtlighet.
8. Tillföra gödselmedel, växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel.
9. Tillföra kemiska bekämpningsmedel.
10. Ställa upp husvagn, campingvagn eller motsvarande.
11. Uppföra byggnad eller annan anläggning.
12. Anlägga väg eller parkeringsplats.

Bestämmelserna ska ej utgöra hinder för åtgärder i samband med drift och underhåll av 
befintliga ledningar, VA- anläggningar, vägar och stigar. 

Områdets totala yta är ca 3,57 ha. 

Detta beslut gäller till vidare, dock längst till och med 2023-02-14. 

Lomma kommuns beslut om förbud gäller enligt 7 kap 24 § Miljöbalken omedelbart 
även om det överklagas. 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne län. Besvärshänvisning finns i 
Bilaga 2. 

-----
- --- ---- --------- ---- - -------

2(4) Bilaga KS § 5/20 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 16 (22) 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

Utdragsbestyrkande 

KS § 6 KS KF/2017:340 - 410

Förslag till förbud enligt 7 kap 24 § miljöbalken mot att vidta vissa 
åtgärder inom fastigheterna Lilla Habo 3:1, Lilla Habo 3:5, Lomma 26:3, 
Lilla Habo 1:7 i Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Tillsammans med Haboljungs fure bildar Kyrkfuret ett viktigt sammanhängande 
grönstråk mellan kusten och Lomma tätort. Skogsområdet är i dagsläget en vildvuxen 
och viktig refug för både djur och växter samtidigt som det med sitt tätortsnära läge 
utgör ett omtyckt och välbesökt rekreationsområde. Inne i Kyrkfuret finns flera stigar, 
löparslinga och delar av en ridled. Det finns inga detaljplaner för området i sin helhet. 
Remsan allra närmast Höje å har dock detaljplanelagts som plantering/park (Lomma 
22:11 m.fl. Tegelbruksområdet). Området söder om Kyrkfuret omfattas av 
områdesbestämmelser. Lomma kommun anger i sin Översiktplan 2010 att området 
bör skyddas som kommunalt naturreservat. Området är även utpekat för 
naturreservatsbildning i Lomma kommuns Åtgärdsplan för naturreservatsbildning 
2014 och i Naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018.  

Juridisk grund  
Miljöbalkens 7 kapitel 24 § ger länsstyrelse eller kommun möjlighet att, när fråga om 
naturreservat väckts, under en tid av högst tre år meddela förbud mot att sådana 
åtgärder vidtas utan tillstånd som berör området och som strider mot syftet med det 
tilltänkta skyddet. 

Förslag till beslut 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2019-12-04 att kommunstyrelsens ska 
föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 

Lomma kommun meddelar, med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken, under perioden 2020-
02-14 –2023-02-14, förbud mot att, inom fastigheterna Lilla Habo 3:1, Lilla Habo 3:5,
Lomma 26:3, Lilla Habo 1:7 i Lomma kommun, inom det område som utmärkts med
röd linje på bifogad karta, vidta åtgärder i enlighet med bilaga, utan kommunens
tillstånd.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29 § 9. 

Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-04 § 9 
‒ Skrivelse 2019-12-04 från planeringsavdelningen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 17 (22) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Lomma kommun meddelar, med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken, under perioden 

2020-02-14 –2023-02-14, förbud mot att, inom fastigheterna Lilla Habo 3:1, Lilla 
Habo 3:5, Lomma 26:3, Lilla Habo 1:7 i Lomma kommun, inom det område som 
utmärkts med röd linje i bifogad karta, vidta åtgärder i enlighet med bilaga, utan 
kommunens tillstånd. 

 
./. Bilaga. 
 
 

______________________ 
 
Sändlista 



Bilaga KS § 6/20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 18 (22) 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

Utdragsbestyrkande 

KS § 7 KS KF/2019:380 - 410

Förslag till förbud enligt 7 kap 24 § miljöbalken mot att vidta vissa 
åtgärder inom del av fastigheterna Borgeby 17:22, Löddesnäs 1:1, i 
Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Plommonskogen ligger mellan Bjärred och Borgeby, längs Västanvägen. Med områdets 
placering mellan naturreservatet Domedejla mosse och kompensationsområdet vid 
Otto Pers gård utgör Plommonskogen en viktig länk i en ekologisk korridor. En av 
områdets kvaliteter är de äldre ekar som lockar många småfåglar och insekter. Brynen 
och gläntorna i området ger goda förutsättningar för hög biologisk mångfald av bland 
annat insekter och fåglar. Plommonskogen är också viktig för landskapsbilden. 
Områdets ligger tätortsnära vilket gör det intressant ur ett rekreationsperspektiv. 
Skolor och förskolor i närheten använder området för naturpedagogik. Området är 
inte detaljplanelagt. Lomma kommun anger i sin Översiktplan 2010 att området bör 
skyddas som kommunalt naturreservat. Området är även utpekat för 
naturreservatsbildning i Lomma kommuns Åtgärdsplan för naturreservatsbildning 
2014 och i Naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018.  

Juridisk grund  
Miljöbalkens 7 kapitel 24 § ger länsstyrelse eller kommun möjlighet att, när fråga om 
naturreservat väckts, under en tid av högst tre år meddela förbud mot att sådana 
åtgärder vidtas utan tillstånd som berör området och som strider mot syftet med det 
tilltänkta skyddet. 

Förslag till beslut 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2019-12-04 att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 

Lomma kommun meddelar, med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken, under perioden 2020-
02-14 –2023-02-14, förbud mot att, inom fastigheterna Borgeby 17:22, Löddesnäs 1:1,
i Lomma kommun, inom det område som utmärkts med röd linje på bifogad karta,
vidta åtgärder i enlighet med bilaga, utan kommunens tillstånd.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29, § 10. 

Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29 § 10 
‒ Skrivelse 2019-12-04 från planeringsavdelningen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 19 (22) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-01-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Lomma kommun meddelar, med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken, under perioden 

2020-02-14 –2023-02-14, förbud mot att, inom fastigheterna Borgeby 17:22, 
Löddesnäs 1:1, i Lomma kommun, inom det område som utmärkts med röd linje i 
bifogad karta, vidta åtgärder i enlighet med bilaga, utan kommunens tillstånd. 

 
./. Bilaga. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 



Bilaga KS § 7/20
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (15) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-12-11 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 191   KS KF/2019:200 - 810 
 
 

Motion om utredning avseende alternativa tillvägagångssätt och 
kostnader för anställning av livräddare på kommunens badstränder 

 
 

Ärendebeskrivning 
Per Bengtsson (S) har i motion, inkommen 2019-04-24, föreslagit att kommunstyrelsen 
ska få i uppdrag att utreda ”hur, och till vilken kostnad, som Lomma kommun kan göra 
stränderna i Lomma och Bjärred bevakade av livräddare.” 
 
Säkerhets- och trygghetsenheten på kommunledningskontoret och kultur- och 
fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. 
 
Säkerhetschefen redovisar, i skrivelse 2019-09-09, skadestatistik från polisen och 
räddningstjänsten avseende olyckor och andra händelser vid stränderna och föreslår 
bemanning av funktionerna, i första hand på Lomma Beach, med kommunens 
trygghetsvärdar samt redogör för erforderligt medelstillskott till verksamheten för 
detta. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har, under § 57/19, redogjort för omfattning, organisation 
och kostnader hos de av Skånes kustkommuner som har livräddare på stränderna och 
för uppskattat behov av medel för att inrätta sådana funktioner på kommunens 
stränder. Nämnden ställer sig positiv till att bygga upp en organisation för livräddare 
på kommunens stränder. 
 
Kansliavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-11-02 att den av motionären föreslagna 
utredningen av alternativa tillvägagångssätt och kostnader för anställning av 
livräddare på kommunens badstränder är genomförd av remissinstanserna. 
 
Enligt kommunallagen 6 kap 2§ är det kommunfullmäktige, om författning inte anger 
annat, som bestämmer om nämndernas verksamhetsområden och inbördes 
förhållanden. Det är kommunstyrelsen som, enligt reglementet, ansvarar för att en 
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålles. 
 
För det fall kommunstyrelsen, som en följd av utredningsresultaten, tillstyrker 
inrättande av livräddarfunktioner, kan kommunstyrelsen sålunda utforma ett slutligt 
förslag till fullmäktige avseende organisatorisk tillhörighet och utformning av 
funktionerna. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (15) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-12-11 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-20, § 248, föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande: 
 
‒ Kommunfullmäktige bifaller motionen om utredning avseende alternativa 

tillvägagångssätt och kostnader för anställning av livräddare på kommunens 
badstränder 

 
Vidare beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
följande: 
 
‒ Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen uppdrar 

kommunstyrelsen åt kommundirektören att inkomma med förslag till utformning 
avseende organisatorisk tillhörighet och utformning av livräddarfunktionerna. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-20 § 248 
‒ Skrivelse 2019-11-02 från kansliavdelningen 
‒ Skrivelse 2019-09-09 från säkerhetschefen 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-08-26 § 57 
‒ Motion (S) om att göra kommunens stränder bevakade av livräddare, inkommen 

2019-04-24 
 
Överläggning 
Jimmy Ringström (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordförande Robert Wenglen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 
 
Kommunfullmäktige konstaterar att den av motionären föreslagna utredningen av 
alternativa tillvägagångssätt och kostnader för anställning av livräddare på 
kommunens badstränder är genomförd av remissinstanserna, varför motionen ska 
anses vara besvarad. 
 
Lisa Bäck (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Richard Jerneborg (M), Marta Henriksson-Witt (C) och Eva Banheden Lindblad yrkar 
bifall till Robert Wengléns yrkande. 
 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 10 (15) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-12-11 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på resta 
yrkanden, varefter han finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med hans 
eget yrkande. 
 
Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: 
 
Den som önskar bifalla Jimmy Ringströms, Lisa Bäcks och Per Bengtssons yrkande 
röstar ja, och den som önskar bifalla ordförandens yrkande röstar nej. 
 
Voteringen utfaller enligt följande, vilket framgår av till protokollet bifogad 
voteringslista. 

 
./. Bilaga.  

 
 Ja: 5, Nej: 8. 
 
Ordföranden förklarar att kommunstyrelsen därmed har beslutat bifalla ordförandens 
yrkande. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige konstaterar att den av motionären föreslagna utredningen av 

alternativa tillvägagångssätt och kostnader för anställning av livräddare på 
kommunens badstränder är genomförd av remissinstanserna, varför motionen ska 
anses vara besvarad. 

 
Reservation 
Lisa Bäck (S) och Per Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna 
yrkanden. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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