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KS AU § 237   KS KF/2019:34 - 101 
 
 

Närvarorätt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Arvid Strandberg är praoelev från Bjärehovskolan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt att medge Arvid Strandberg 

närvarorätt vid sammanträdet. 
 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 238   KS KF/2019:169 - 042 
 
 

Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-oktober 
2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-oktober 
2019. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-oktober 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkännande föreliggande månadsrapport för 

kommunövergripande verksamhet, januari-oktober 2019, till handlingarna. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (19) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-11-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 239   KS KF/2019:169 - 042 
 
 

Månadsrapport för Lomma kommun, januari-oktober 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger månadsrapport för Lomma kommun, januari-oktober 2019. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsuppföljning, 2019-10-30 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande månadsrapport för Lomma kommun, 

januari-oktober 2019. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 240   KS KF/2018:345 - 005 
 
 

Uppföljning av pågående digitaliseringsprojekt 

 
 

Ärendebeskrivning 
I budgeten för år 2019 finns 5 mnkr budgeterat för digitalisering/innovation inom 
kommunstyrelsens förfogandemedel (drift). Kommunstyrelsen har vid två tillfällen 
under år 2019 beviljat sammanlagt 4 706 tkr för 10 digitaliseringsprojekt i nämnderna.  
 
Effekterna av digitaliseringen ska leda till lägre kostnader eller till en lägre 
kostnadsutveckling framöver. Huvudmålet med digitaliseringen är att effektivisera 
verksamheterna, men också att frigöra tid till värdeskapande processer, möjliggöra 
kvalitetsförbättringar, öka IT-mognaden samt minska sårbarheten. I budgeten för 
planåret 2021 har 2 mnkr lagts in som effektiviseringsbeting som ska realiseras med 
hjälp av effekterna av gjorda satsningar inom digitalisering. För år 2022 ökas 
effektiviseringsbetinget till 3 mnkr och för år 2023 uppgår det till 4 mnkr. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse avseende pågående digitaliseringsprojekt. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-11-12 från ekonomichefen 
‒ Uppföljning digitaliseringsprojekt 2019 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger med godkännande uppföljning av pågående 

digitaliseringsprojekt 2019 till handlingarna. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 241   KS KF/2019:34 - 101 
 
 

Uppföljning av HR-avdelningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar HR-chef Marie Härstedt en redogörelse 
avseende aktuella frågor, framtida fokus och utmaningar inom HR-området.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-11-01 från HR-avdelningen 
‒ Bilaga 1: Uppföljning av Lomma kommuns arbetsgivarpolitiska strategi och fokus 

framöver 
‒ Bilaga 2: Delrapport EU-projekt PEPP, Lomma kommun 
‒ Bilaga 3: Uppföljning av styrdokument inom HR-området 2019 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 242   KS KF/2018:211 - 370 
 
 

Information om förslag till fokusområden och mål för energi- och 
klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar miljöstrateg Adam Bahr, miljöstrategisk 
samordnare Helena Björn och projektledare Maria Wihlborg en redogörelse avseende 
förslag till fokusområden och mål för Lomma kommuns energi- och klimatplan 2021-
2025. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-11-12 från planeringsavdelningen 
‒ Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 – Förslag på fokusområden 

och mål 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreslagna fokusområden och mål för 

det fortsatta utvecklingsarbetet med kommande energi- och klimatplan 2021-
2025 för Lomma kommun. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 243   KS KF/2019:34 - 101 
 
 

Information om förslag till ny översiktsplan för Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa 
Liljenberg, planarkitekt Linnea Qvarnström, miljöstrategisk samordnare Helena Björn 
och planarkitekt John Wadbro en redogörelse avseende förslag till ny översiktsplan för 
Lomma kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 244   KS KF/2019:363 - 260 
 
 

Förslag till markförvärv längs Centrumgatan i Lomma 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen avser att bygga ut GC-vägen som idag går längs Centrumgatans östra sida. 
Idag slutar GC-vägen i höjd med Strandängsgatan. Här måste man korsa Centrumgatan 
och sedan fortsätta söderut på den västra sidan. Kommunen har 2015 tagit fram en 
detaljplan som möjliggör att GC-vägen förlängs söderut på den östra sidan och 
ansluter till befintlig GC-väg på Karstorpsvägens norra sida. Genomförandetiden går ut 
i oktober 2020. 
 
Delar av den mark som behövs för GC-vägens utbyggnad ägs av Brf Sjöhem. Då 
bostadsrättsföreningen planerar att förändra sin utemiljö har de hört av sig till 
kommunen och frågat om man avser bygga ut GC-vägen och önskar i så fall att 
kommunen köper erforderlig mark av dem.  
 
Eftersom Tekniska avdelningen har påbörjat projektering avseende GC-vägens 
utbyggnad föreslår mark- och exploateringsenheten att kommunen förvärvar berörd 
mark i enlighet med föreliggande förslag till avtal.  
 
Markområdets pris har satts efter att extern värdering gjorts. För det fall att 
kommunstyrelsen beslutar förvärvar den aktuella marken kan finansieringen av 
markförvärvet belasta projekt DP Alla Lomma C/Norr. 
 
Mark- och exploateringsenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna och 
underteckna föreliggande och av Brf Sjöhem undertecknat förslag till köpeavtal 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-11-05 från mark- och exploateringsenheten 
‒ Förslag till köpeavtal avseende del av fastigheten Lomma Lomma 33:22 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun förvärvar del av fastigheten Lomma Lomma 33:22 i enlighet med 

föreliggande förslag till köpeavtal. 
‒ Markförvärvet finansieras genom belastning av projekt DP Alla Lomma C/Norra.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 245   KS KF/2019:171 - 379 
 
 

Yttrande över remiss från Naturvårdsverket avseende planer på 
vindkraftsparker i Öresund, Nordre Flint samt Aflandhage 
 
Ärendebeskrivning 
Danmark planerar att uppföra två vindkraftparker i Öresund och det danska företaget 
Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) har fått tillstånd att genomföra en 
förundersökning för detta. Vindkraftparken i Nordre Flint kan maximalt komma att 
bestå av upp till 40 verk med en maximal höjd av 220 m vardera. Nordre Flint är 
beläget vid den svenska gränsen i Öresund utanför Lommabukten.  
 
Aflandhage är beläget mellan Køge i Danmark och Skanör i Sverige och här planeras för 
upp till 63 vindkraftverk med totalhöjd på 220 meter för de största turbinerna. 
 
Hela förundersökningsområdet är 42 km2 stort varav området för verken utgör 17 km2.  
 
I nuläget handlar ärendet om ett så kallat ESBO-samråd. Det innebär att Sverige ges 
möjlighet att yttra sig om andra länders planer. Naturvårdsverket har därför bett om 
synpunkter från bland annat berörda kommuner.  
 
Naturvårdsverket önskar främst svar på: 
 
Om det finns behov av att Sverige fortsatt medverkar i miljökonsekvensbedömningen. 
Synpunkter angående miljökonsekvenser av projektet som kan beröra Sverige. 
Synpunkter på den kommande miljökonsekvensbedömning. 
 
Planeringsavdelningen har lämnat förslag på yttrande och redogör för ärendet i 
skrivelse 2019-11-07. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-11-07 från planeringsavdelningen 
‒ Naturvårdsverket, Underrättelse från Danmark enligt ECE-konventionen om  

miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang  
‒ (Esbokonventionen) gällande etablering av Aflandshage vindkraftpark i  

Öresund, daterad 2019-10-25 
‒ Naturvårdverket, Underrättelse från Danmark enligt ECE-konventionen om  

miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang  
‒ (Esbokonventionen) gällande etablering av en havsbaserad vindkraftpark,  

Nordre Flint, i Öresund 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 12 (19) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-11-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 

Det är av yttersta vikt att Sverige deltar i processen. Öresund är ett av världens 
mest värdefulla hav ur aspekter som handlar om grunda bottnar av god kvalitet, 
transportled samt försörjningsområde för hela Östersjön med tillhörande 
regioner. Projekten kommer att ha stor bäring på framtida möjligheter att utveckla 
Öresunds värden på andra sätt än för storskalig, industriell vindkraft. Det kan inte 
nog poängteras att det är mycket olyckligt att projektet fortskrider innan 
havsplaneringen är färdigställd, både på den svenska och danska sidan. Det 
innebär att frågorna ställs i fel ordning och att flera demokratiska processer är 
satta ur spel. Det innebär också att man föregår avvägningar mellan olika 
intressen, platser samt tekniker. Och det är svårt att förstå varför just denna teknik 
ska användas på denna plats.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen behöver innehålla analyser av påverkan av 
anläggningskonsekvenser samt buller, vibrationer och stroboskopiska effekter på 
Natura 2000 områden, kustnära fiske, marina däggdjur, fisk, fågel samt det rörliga 
friluftslivet inklusive fritidsfisket. Fritidsfisket idag utgör en större ekonomisk 
resurs än yrkesfisket i Öresund. Miljökonsekvensbeskrivningen behöver också 
innehålla en analys av särskilt känsliga arter som kan drabbas inklusive icke-
stationära arter och flyttfåglar samt konsekvenserna av den minskade ytan av 
värdefulla bottnar i Öresund.  
 
Analyser måste också ske av påverkan på möjligheter för Sverige att anlägga 
vindkraft eller annan anläggning i havet, påverkan på strömmar och salinitet både 
för Öresund och Östersjön samt påverkan på sediment- och sandbalansen i 
Öresund. Utöver det krävs en analys av kumulativa effekter av alla pågående 
initiativ med utfyllnad av bottnar och vindkraft inom Öresund. 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (19) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-11-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 246   KS KF/2019:354 - 406 
 
 

Förslag om revidering av taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen 
 
Ärendebeskrivning 
Kommuner har förnärvarande rätt enligt EU:s kontrollförordning (EG) 882/2004, 
livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt förordning 
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruks-
produkter att ta ut avgifter för livsmedelskontroll. Avgifterna enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen, livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter 
sammanfördes, under år 2016, i en taxa av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
har senast reviderat taxan under § 69/2019.  
 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. För 
att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter 
årsskiftet behöver de kommunala taxebestämmelserna anpassas till den nya EU-
förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan.  
 
Med dessa ändringar kan kommunerna ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och 
avgifter för arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig 
kontroll under 2020. Kommunerna kommer antagligen att behöva ta upp taxan för 
beslut igen under senare delen av år 2020, när livsmedelslagen har ändrats, som en 
följd av förordningen. 
 
Förslaget  
Miljö-och byggnadsnämnden föreslår under § 159/19 fullmäktige besluta att antaga 
miljöenhetens förslag till ändringar i taxan.  
 
Förvaltningen redogör i skrivelse 2019-10-16 för förslaget.  
 
Kansliavdelningen konstatera i skrivelse 2019-11-12 att ändringarna huvudsakligen 
omfattar ändring i: 
 
§ 1 – redaktionellt efter uppdateringar av strålskyddslagen och 
strålskyddsförordningen, 
 
§ 20 – av begreppet ”extra offentlig kontroll” till ”uppföljande kontroll” 
 
Taxebilaga 2 – av tidsfaktorer, på grund av kortare handläggningstider 
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För det fall kommunfullmäktige fattar beslut om revidering av taxan 2019-12-05 kan 
denna enligt kansliavdelningen träda i kraft 2020-01-01. 
  
För det fall kommunstyrelsen tillstyrker miljö-och byggnadsnämndens förslag kan 
beslutet enligt kansliavdelningen formuleras enligt följande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
 
‒ Reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 

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

‒ Taxan träder i kraft 2020-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 
 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-11-12 från kansliavdelningen 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-22 § 159 
‒ Skrivelse 2019-10-16 från miljöenheten 
‒ Gällande taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 

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

 
./.  Bilaga. 

 
‒ Taxan träder i kraft 2020-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 247   KS KF/2019:34 - 101 
 
 

Information om stationen i Alnarp 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf 
och stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg en redogörelse avseende stationen i 
Alnarp. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 248   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. 
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Beslutsunderlag 
‒ 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 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige bifaller motionen om utredning avseende alternativa 

tillvägagångssätt och kostnader för anställning av livräddare på kommunens 
badstränder 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 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. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (19) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-11-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 249   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information från ordföranden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ordförande Robert Wenglén (M) en 
redogörelse avseende aktuella frågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 19 (19) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-11-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 250   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information från kommundirektören 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Katarina Pelin en 
redogörelse avseende aktuella frågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


