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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-11-09 

Paragrafer: §219-§230 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-11-24 

Datum när anslaget tas ned: 2022-12-16 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Maria Zingmark 

Anslaget har signerats digitalt 
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KS AU § 219 KS KF/2019:185 

Yttrande över överklagande i mål nr M 2327-22 avseende ansökan om tillstånd 
enligt 9 kap och 11 kap miljöbalken angående utfyllnad av vattenområde, Norra 
hamnen, Hamnen 22:164, Malmö kommun 

Ärendebeskrivning 
Malmö stad har ansökt om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken (1998:808) för att göra en utfyllnad till 
nivåer mellan +3 m och +5 m (RH2000) inom ett cirka 26 ha stort vattenområde i västra delen av 
Norra Hamnen i Malmö. 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt avslog Malmö kommuns ansökan den 21 januari 2022 
(mål M 778-20).  
 
Malmö kommun har överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen och Lomma kommun har 
förelagts av domstolen att yttra sig. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-11-01 från planeringsavdelningen 
- Föreläggande från Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen daterad 2022-09-07 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att Lomma kommun 

lämnar yttrande i enlighet med bilaga. 
 
Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 220 KS KF/2022:225 

Avsiktsförklaring avseende Lomma centrum norra mellan Lomma kommun och 
Nordr Sverige AB 

Ärendebeskrivning 
Avsiktsförklaring föreslås tecknas mellan Lomma kommun och Nordr Sverige AB med avsikten att, i 
samband med återupptagande av detaljplanearbetet för Lomma centrum norra, fortsätta samarbeta 
kring planering och utveckling av området och därpå ingå markanvisningsavtal.   

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-10-26 från planeringsavdelningen 
- Tidigare tecknad avsiktsförklaring, daterad 2017-06-29 
- Förslag till ny avsiktsförklaring 

Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande avsiktsförklaring avseende del av 
Lomma 33:11 m.fl. (Lomma centrum norra) mellan Lomma kommun och Nordr Sverige AB. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att tillsammans 
med kommundirektören underteckna ovan angiven avsiktsförklaring. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 221 KS KF/2022:8 

Yttrande avseende samråd om detaljplan för del av Fjelie 2:10 m fl. i Flädie, Lomma 
kommun (Flädie stationsområde) 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-16, § 16, att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram 
ett förslag till detaljplan för del av Fjelie 2:10 m.fl. i Flädie, Lomma kommun (Flädie stationsområde). 

Samhällsbyggnadsnämnden har nu tagit fram ett förslag till detaljplan för området. Planförslaslaget 
hålls tillgängligt för samråd under perioden 2022-10-06 – 2022-10-27. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-10-31 från kommunledningsförvaltningen 
- Underrättelse om samråd, Förslag till detaljplan för del av Fjelie 2:10 m.fl. i Flädie, Lomma 

kommun (Flädie stationsområde), daterad 2022-10-03 
- Plankarta, Förslag till detaljplan för del av Fjelie 2:10 m.fl. i Flädie, Lomma kommun (Flädie 

stationsområde) 
- Plan- och genomförandebeskrivning, Detaljplan för del av Fjelie 2:10 m.fl. i Flädie, Lomma 

kommun (Flädie stationsområde), Samrådshandling daterad 2022-09-27 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-02-16 § 16 

Överläggning 
Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen besluta 
att kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till samhällsbyggnadsnämnden avseende samråd om 
detaljplan för del av Fjelie 2:10 m fl. i Flädie, Lomma kommun (Flädie stationsområde): 

Kommunstyrelsen anser att dagvattenhanteringen behöver beaktas i T1 samt att det ska möjliggöras 
för byggnader i anknytning till stationsområdet. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen 

lämnar följande yttrande till samhällsbyggnadsnämnden avseende samråd om detaljplan för 
del av Fjelie 2:10 m fl. i Flädie, Lomma kommun (Flädie stationsområde): 
 
Kommunstyrelsen anser att dagvattenhanteringen behöver beaktas i T1 samt att det ska 
möjliggöras för byggnader i anknytning till stationsområdet. 

 _________________________________  
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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KS AU § 222 KS KF/2022:216 

Fastställande av reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2022-09-27, § 107, föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att kommunens ansvar och uppdrag enligt lag (2022:1257) om 
tobaksfria nikotinprodukter åläggs miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutade vidare att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att med 
anledning av detta fastställa reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med 
nämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-10-19 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-27 § 107 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige besluta att reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 
fastställs i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 223 KS KF/2022:228 

Fastställande av taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lag om 
tobaksfria nikotinprodukter, lag om tobak och liknande produkter samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2022-10-25, § 117, beslutat föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att fastställa taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
alkohollagen, lag om tobaksfria nikotinprodukter, lag om tobak och liknande produkter samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel i enlighet med nämndens förslag. Taxan föreslås börja gälla 
2023-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att kommunens ansvar och 
uppdrag enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter åläggs miljö- och byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-10-28 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-25 § 117 
- Skrivelse 2022-09-30 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Protokoll från socialnämnden 2020-11-03 § 93 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige besluta att taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lag 
om tobaksfria nikotinprodukter, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel fastställs i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 
förslag. Taxan ska gälla från och med 2023-01-01, varvid nu gällande taxor och avgifter för 
prövning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt 
lag om handel med vissa receptfria läkemedel upphör att gälla. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 224 KS KF/2022:227 

Fastställande av reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 
strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av nu gällande taxa för prövning, tillsyn och 
kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. I beslut 2022-10-
25, § 116, föreslår miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen ska rekommendera 
kommunfullmäktige att anta reviderad taxa i enlighet med nämndens förslag. Nämnden föreslår 
vidare att miljö- och byggnadsnämnden ska bemyndigas att framgent revidera avgifterna i taxan. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-10-27 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-25 § 116 
- Skrivelse 2022-10-04 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Nu gällande taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 

strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen, fastställd av kommunfullmäktige 
2021-03-18 § 23 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige besluta att reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen, taxebilaga 1 och 2, 
fastställs i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. Den reviderade taxan gäller 
från och med 2023-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att för varje 
kalenderår revidera handläggningskostnaderna per timme i taxan med den procentsats som 
anges för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
publiceras på Sveriges kommuner och regioners webbplats i oktober månad. Utgångspunkt 
för indexuppräkningen är oktober år 2020. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas vidare att revidera 
tidsfaktor, årlig avgiftsfaktor och antal timmar per besök i taxan. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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KS AU § 225 KS KF/2022:201 

Fastställande av reviderade föreskrifter för avfallshantering i Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-09-26, § 57, beslutat föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade avfallsföreskrifter för Lomma kommun i enlighet med 
nämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-10-22 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-26 § 57 
- Skrivelse 2022-09-08 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2020-12-03 § 81 
- Nu gällande föreskrifter för avfallshantering i Lomma kommun, fastställda av 

kommunfullmäktige 2020-12-03  

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige besluta att reviderade föreskrifter för avfallshantering i Lomma kommun 
fastställs i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. De reviderade föreskrifterna 
gäller från och med 2023-01-01, varvid nu gällande föreskrifter upphör att gälla. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att vid behov 
revidera det inledande avsnittet i föreskrifterna för avfallshantering, vilket har rubriken 
”Information” och innehåller information som kompletterar avfallsföreskrifterna. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 226 KS KF/2022:222 

Fastställande av reviderad avfallstaxa för Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-26, § 56, föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderad avfallstaxa för Lomma kommun i enlighet med nämndens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-10-21 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-26 § 56 
- Skrivelse 2022-08-25 från tekniska avdelningen 
- Nu gällande avfallstaxa för Lomma kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2021-12-02 § 

118 

Överläggning 
Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att kommunstyrelsens 
arbetsutskott konstaterar att det saknas en risk- och konsekvensbedömning av att införa maxantal 
kostnadsfria besök på återvinningscentralerna. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige besluta att reviderad avfallstaxa för Lomma kommun fastställs i enlighet 
med bilaga. Den reviderade taxan gäller från och med 2023-01-01, varvid nu gällande taxa 
upphör att gälla. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att det saknas en risk- och 
konsekvensbedömning av att införa maxantal kostnadsfria besök på återvinningscentralerna. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 227 KS KF/2021:295 

Beslut angående ansökan om borgensåtagande – Bjärreds Båtklubb 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-02, § 114, att bevilja Bjärreds båtklubb kommunal borgen 
avseende lån för investering i brygga uppgående till maximalt 1,5 mnkr, samt att amortering ska ske 
på maximalt 10 år. 

Bjärreds båtklubb har 2022-09-08 inkommit med en ansökan om utökad kommunal borgen. I 
ansökan uppger båtklubben att till följd av ändrat kostnadsläge kommer investeringen i bryggan bli 
dyrare än väntat. Båtklubben ansöker därför om kommunal borgen till ett belopp av 2,5 mnkr. 
Amorteringen ska enligt båtklubben ske på 15 år. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-10-26 från kommunledningsförvaltningen 
- Yttrande 2022-10-17 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Yttrande 2022-10-10 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid  
- Bjärreds båtklubb, Preliminär resultaträkning 2022 
- Bjärreds båtklubb, Preliminär balansräkning 2022 
- Bjärreds båtklubb, Resultatbudget 2023 
- Stadgar för Bjärreds båtklubb, daterade 2004-03-26 
- Bjärreds båtklubb, Ansökan om utökad kommunal borgen, inkommen 2022-09-08 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-12-02 § 114 
- Skrivelse 2021-10-25 från ekonomiavdelningen 

Överläggning 
Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige besluta att Bjärreds båtklubb beviljas kommunal borgen 
avseende lån på maximalt 2,5 mnkr för investering i ny brygga. Amorteringen ska ske på maximalt 15 
år. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige besluta att Bjärreds båtklubb beviljas kommunal borgen avseende lån på 
maximalt 2,5 mnkr för investering i ny brygga. Amorteringen ska ske på maximalt 15 år. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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KS AU § 228 KS KF/2022:97 

Beslut om utbetalning av kommunalt partistöd 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) och bidragsreglerna för kommunalt 
partistöd i Lomma kommun utgår varje år partistöd till de partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige och som har lämnat in en skriftlig redovisning som visar hur det tidigare 
partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-10-23 från kommunledningsförvaltningen 
- Partiernas redovisningar, inklusive granskningsrapporter 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige besluta att kommunalt partistöd betalas år 2023 ut enligt följande: 
 
Moderata samlingspartiet 167 475 kr,  
Socialdemokraterna 75 075 kr, 
Fokus Bjärred 49 875 kr, 
Liberalerna 33 075 kr, 
Sverigedemokraterna 49 875 kr, 
Centerpartiet 24 675 kr, 
Miljöpartiet de gröna 24 675 kr, 
Kristdemokraterna 16 275 kr. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 229 KS KF/2020:266 

Beslut om likvidation av Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 

Ärendebeskrivning 
Sedan en tid tillbaka har det förts en diskussion mellan representanter för kommunerna Kävlinge, 
Lomma, Burlöv och Staffanstorp, samt företrädare för Region Skåne, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan om att slå ihop Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma med 
Samordningsförbundet Finsam Burlöv-Staffanstorp. 

En förutsättning för att de båda samordningsförbunden ska kunna slås ihop är att 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma likvideras. För att en likvidering av 
samordningsförbundet ska kunna ske måste Kävlinge kommun och Lomma kommun godkänna såväl 
upplösningen av förbundet som att förbundet träder i likvidation. 

Kommunfullmäktige i Lomma kommun beslutade 2022-06-02, § 54, att godkänna upplösningen av 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma. Kommunfullmäktige i Kävlinge kommun beslutade 
därefter, 2022-06-13 § 45, att ställa sig bakom en upplösning av nuvarande samordningsförbund 
Kävlinge-Lomma och ”att ingå i ett gemensamt förbund med Burlöv, Staffanstorp samt ev. 
tillkommande kommun.” 

För att Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma ska kunna likvideras behöver Lomma 
kommun och Kävlinge kommun besluta att samordningsförbundet ska träda i likvidation. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-10-20 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kommunfullmäktige i Kävlinge kommun 2022-06-13 § 45 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2022-06-02 § 54 
- Skrivelse från Lomma kommun till Burlövs kommun, daterad 2021-04-21 
- Skrivelse från Staffanstorps kommun, inkommen 2021-04-21 
- Skrivelse från Kävlinge kommun, inkommen 2021-04-20 
- Skrivelse från Burlövs kommun, inkommen 2021-04-08 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11 § 184 
- Förbundsordning för Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, reviderad 2012-11-29 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige besluta att Lomma kommun godkänner, med hänvisning till 
kommunfullmäktiges tidigare beslut 2022-06-02 § 54 om godkännande av upplösning av 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, att Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-
Lomma träder i likvidation 2023-01-01. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-11-09 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-11-09 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS AU § 230 KS KF/2022:4 

Kommundirektören informerar 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Magnus Ydmark en redogörelse 
avseende aktuella frågor. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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