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 Sammanträdesdatum 
 2023-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 
 

KOMMUNSTYRELSEN  

Plats: Lomma kommun, Stora Sessionssalen 

Tid: 2023-02-15, klockan 19:00-20:05 

Beslutande: 
Robert Wenglén (M), Ordförande §§ 17-18, 20, 22-46 
Aron Regnéll (M), 1:e vice ordförande §§ 17, 19, 21-46 
Per Bengtsson (S), 2:e vice ordförande §§ 17, 20, 22-46 
Eva Banheden Lindblad (M), Ledamot §§ 17-19, 21-46 
Richard Jerneborg (M), Ledamot  
Jerry Ahlström (M), Ledamot §§ 17-22, 26, 28, 31-46 
Bert Larsson (M), Ledamot §§ 17-25, 27-46 
Amy Bergstrand (C), Ledamot 
Sandra Pilemalm (L), Ledamot 
Paul Andersson (S), Ledamot 
Rune Netterlid (S), Ledamot 
Kristina Thored (FB), Ledamot 
Oscar Sedira (SD), Ledamot 
Krister Wiman (M) ersätter Aron Regnéll (M) §§ 18, 20 
Krister Wiman (M) ersätter Robert Wenglén (M) § 19, 21 
Krister Wiman (M) ersätter Jerry Ahlström (M) §§ 23, 25, 27, 29-30 
Fredrik Karström (M) ersätter Eva Banheden Lindblad (M) § 20 
Fredrik Karström (M) ersätter Jerry Ahlström (M) § 24 
Fredrik Karström (M) ersätter Bert Larsson (M) § 26 
Lennart Nilsson (S) ersätter Per Bengtsson (S) §§ 18-19, 21 
 
Övriga deltagare:  
Krister Wiman (M), Ersättare §§ 17, 22, 28, 31-46 
Fredrik Karström (M), Ersättare §§ 17-19, 21-23, 25, 27-46 
Susanne Borgelius (M), Ersättare 
Charlott Enocson (M), Ersättare 
Oscar Magnusson (M), Ersättare 
Jens Thystrup (M), Ersättare 
Gun Larsson (L), Ersättare 
Martin Uncyk (KD), Ersättare 
Lennart Nilsson (S), Ersättare §§17, 20, 24, 26-28, 30-46 
Henri Gosse (S), Ersättare 
Ingrid Ascard (MP), Ersättare 
Jenny Morau (FB), Ersättare 
Thomas Engstedt (SD), Ersättare 
Lena Wahlgren (M), Adjungerad 

Maria Zingmark, kommunsekreterare  
Magnus Ydmark, kommundirektör 
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KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 
Utses att justera: Rune Netterlid  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2023-03-01 

Paragraf: §17-§46 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Maria Zingmark 

Ordförande Robert Wenglén §§ 17-18, 20, 22-46, Aron Regnéll §§ 19, 21 

Justerande Rune Netterlid   
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Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2023-02-15 

Paragrafer: §17-§46 

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-02 

Datum när anslaget tas ned: 2023-03-23 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Maria Zingmark 

Anslaget har signerats digitalt 
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KS § 17 KS KF/2023:3 

Meddelanden och delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 

Delegationsbeslut fattade av kommundirektören 
nr 1/23 Beviljande av bidrag till Skånes Arkivförbund för verksamheten år 2023 

KS/KF 2022:221 
 
Delegationsbeslut fattade av HR-chefen 
nr 1/23 Beslut om kommunal tjänstepension 

KS/KF 2023:4 
nr 2/23 Lokalt kollektivavtal gällande flexibel arbetstid 

KS/KF 2023:4 
nr 3-7/23 Beslut om kommunal tjänstepension 

KS/KF 2023:4 
 
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen 
nr 1/23 Beslut om att ej inleda utredning i enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer 
som rapporterar om missförhållanden 
 
Delegationsbeslut fattade av exploateringsingenjören 
nr 7/22  Tilläggsavtal till arrendeavtal för del av Lomma Löddesnäs 1:1 

KS/KF 2020:166 
 
Protokoll från sammanträde 2023-01-18 och 2023-01-25 med kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokoll från sammanträde 2023-02-02 med kommunfullmäktige 

Föreligger förteckning över meddelanden: 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01, § 24, Redovisning av ej 
slutbehandlade uppdrag, KS/KF 2022:12 

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-13, § 74, Nämndsbudget år 2023 för 
samhällsbyggnadsnämnden, KS/KF 2022:56 

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-17 med Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK, KS/KF 
2021:138 

Protokoll från sammanträde 2023-01-17 med förbundsfullmäktige VA SYD, KS/KF 2023:24 
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Protokoll från sammanträde 2023-01-27 med förbundsstyrelse VA SYD, KS/KF 2023:24 

Meddelande från SKR:s styrelse om Överenskommelse – God och nära vård- Ev omställning av hälso- 
och sjukvården med primärvården som nav, KS/KF 2023:55 

Brev från Konkurrensverkets generaldirektör om Kommunerna är skyldiga att inte begränsa 
konkurrensen vid utbyggnaden av laddinfrastruktur, KS/KF 2023:57 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2023-02-13 från kommunledningsförvaltningen 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KS § 18 KS KF/2023:60 

Val av representant och ersättare till ägarsamråd i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB för åren 2023-2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse representant och ersättare till ägarsamråd i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB för åren 2023-2026. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att till representant och ersättare till ägarsamråd i 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB för åren 2023-2026 väljs följande personer: 
 
Representant Aron Regnéll (M) 
Ersättare Per Bengtsson (S) 

Jäv 
Med anledning av Jäv har Aron Regnéll (M) och Per Bengtsson (S) inte deltagit i ärendets 
handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
De valda 
Kommunassurans 
Troman 
HR 
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KS § 19 KS KF/2023:61 

Val av representant och ersättare till ägarforum i Kraftringen för åren 2023-2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse representant och ersättare till ägarforum i Kraftringen för åren 2023-
2026. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att till representant och ersättare till ägarforum i Kraftringen för 

åren 2023-2026 väljs följande personer: 
 
Representant Robert Wenglén (M) 
Ersättare Per Bengtsson (S) 

Jäv 
Med anledning av Jäv har Robert Wenglén (M) och Per Bengtsson (S) inte deltagit i ärendets 
handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
De valda 
Kraftringen 
Troman 
HR 
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KS § 20 KS KF/2023:62 

Val av ledamot och ersättare till valberedning i Sydvatten AB för åren 2023-2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare till valberedning i Sydvatten AB för åren 2023-
2026. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att till ledamot och ersättare till valberedning i Sydvatten AB för 

åren 2023-2026 väljs följande personer: 
 
Ledamot Aron Regnéll (M) 
Ersättare Eva Banheden Lindblad (M) 

Jäv 
Med anledning av Jäv har Aron Regnéll (M) och Eva Banheden Lindblad (M) inte deltagit i ärendets 
handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
De valda 
Sydvatten 
Troman 
HR 
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KS § 21 KS KF/2023:63 

Val av representant och ersättare till ägarsamråd i Sydvatten AB för åren 2023-2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse representant och ersättare till ägarsamråd i Sydvatten AB för åren 
2023-2026. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att till representant och ersättare till ägarsamråd i Sydvatten AB 

för åren 2023-2026 väljs följande personer: 
 
Representant Robert Wenglén (M) 
Ersättare Per Bengtsson (S) 

Jäv 
Med anledning av Jäv har Robert Wenglén (M) och Per Bengtsson (S) inte deltagit i ärendets 
handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
De valda 
Sydvatten 
Troman 
HR 
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KS § 22 KS KF/2023:64 

Val av ledamot och ersättare till Sydvästskånes grundvattenkommitté (SSGK) för 
åren 2023-2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare till Sydvästskånes grundvattenkommitté (SSGK) 
för åren 2023-2026, 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att till ledamot och ersättare till Sydvästskånes 

grundvattenkommitté (SSGK) för åren 2023-2026 väljs följande personer: 
 
Ledamot Charlott Enocson (M) 
Ersättare Lennart Nilsson (S) 

Jäv 
Med anledning av Jäv har Charlott Enocson (M) och Lennart Nilsson (S) inte deltagit i ärendets 
handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
De valda 
SSGK 
Troman 
HR 
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KS § 23 KS KF/2023:65 

Val av ledamot och ersättare till styrelsen i Höje å vattenråd för åren 2023-2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare till styrelsen i Höje å vattenråd för åren 2023-
2026. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att till ledamot och ersättare till styrelsen i Höje å vattenråd för 

åren 2023-2026 väljs följande personer: 
 
Ledamot Jerry Ahlström (M) 
Ersättare Lennart Nilsson (S) 

Jäv 
Med anledning av Jäv har Jerry Ahlström (M) och Lennart Nilsson (S) inte deltagit i ärendets 
handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
De valda 
Höje å vattenråd 
Troman 
HR 
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KS § 24 KS KF/2023:66 

Val av ombud och ersättare till årsstämma i Höje å vattenråd för åren 2023-2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare till årsstämma i Höje å vattenråd för åren 2023-
2026. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ersättare till årsstämma i Höje å vattenråd för 

åren 2023-2026 väljs följande personer: 
 
Ombud Jerry Ahlström (M) 
Ersättare Krister Wiman(M) 

Jäv 
Med anledning av Jäv har Jerry Ahlström (M) och Krister Wiman (M) inte deltagit i ärendets 
handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
De valda 
Höje å vattenråd 
Troman 
HR 
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KS § 25 KS KF/2023:67 

Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Kävlingeåns vattenråd för åren 2023-
2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare till styrelsen för Kävlingeåns vattenråd för åren 
2023-2026. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att till ledamot och ersättare till styrelsen för Kävlingeåns 

vattenråd för åren 2023-2026 väljs följande personer: 
 
Ledamot Jerry Ahlström (M) 
Ersättare Lennart Nilsson (S) 

Jäv 
Med anledning av Jäv har Jerry Ahlström (M) och Lennart Nilsson (S) inte deltagit i ärendets 
handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
De valda 
Kävlingeåns vattenråd 
Troman 
HR 
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KS § 26 KS KF/2023:68 

Val av ombud och ersättare till årsstämma i Kävlingeåns vattenråd för åren 2023-
2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare till årsstämma i Kävlingeåns vattenråd för åren 
2023-2026. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ersättare till årsstämma i Kävlingeåns 

vattenråd för åren 2023-2026 väljs följande personer: 
 
Ombud Krister Wiman (M) 
Ersättare Bert Larsson (M) 

Jäv 
Med anledning av Jäv har Krister Wiman (M) och Bert Larsson (M) inte deltagit i ärendets 
handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
De valda 
Kävlingeåns vattenråd 
Troman 
HR 
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KS § 27 KS KF/2023:69 

Val av kontaktperson och ombud till Klimatkommunerna för åren 2023-2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse kontaktperson och ombud till Klimatkommunerna för åren 2023-2026. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att till kontaktperson och ombud till Klimatkommunerna för åren 

2023-2026 väljs följande personer: 
 
Kontaktperson Jerry Ahlström (M) 
Ombud Jerry Ahlström (M) 

Jäv 
Med anledning av Jäv har Jerry Ahlström inte deltagit i ärendets handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
De valda 
Klimatkommunerna 
Troman 
HR 
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KS § 28 KS KF/2023:70 

Val av representant och ersättare till styrelsen för Skånska Lantbruksmuséet ideell 
förening Alnarp för åren 2023-2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse representant och ersättare till styrelsen för Skånska Lantbruksmuséet 
ideell förening Alnarp för åren 2023-2026. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att till representant och ersättare till styrelsen för Skånska 

Lantbruksmuséet ideell förening Alnarp för åren 2023-2026 väljs följande personer: 
 
Representant Ann Haluzova (M) 
Ersättare Tomas Johansson (C) 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
De valda 
Skånska lantbruksmuséet 
Troman 
HR 
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KS § 29 KS KF/2023:71 

Val av ombud och ersättare till förbundsstämma i Öresunds Vattenvårdsförbund för 
åren 2023-2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare till förbundsstämma i Öresunds 
Vattenvårdsförbund för åren 2023-2026 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ersättare till förbundsstämma i Öresunds 

Vattenvårdsförbund för åren 2023-2026 väljs följande personer: 
 
Ombud Jerry Ahlström (M) 
Ersättare Lennart Nilsson (S) 

Jäv 
Med anledning av Jäv har Jerry Ahlström (M) och Lennart Nilsson (S) inte deltagit i ärendets 
handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
De valda 
Öresunds Vattenvårdsförbund 
Troman 
HR 
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KS § 30 KS KF/2023:72 

Val av representant till Kommunernas Internationella Miljöorganisation (KIMO) för 
åren 2023-2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse representant till Kommunernas Internationella Miljöorganisation 
(KIMO) för åren 2023-2026. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att till representant till Kommunernas Internationella 

Miljöorganisation (KIMO) för åren 2023-2026 väljs Jerry Ahlström (M). 

Jäv 
Med anledning av Jäv har Jerry Ahlström (M) inte deltagit i ärendets handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
De valda 
KIMO 
Troman 
HR 
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KS § 31 KS KF/2023:20 

Beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden om att upprätta förslag till 
planeringsstrategi för Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Enligt ändringar i Plan och bygglagen år 2020 ska alla kommuner ta fram en planeringsstrategi inom 
24 månader efter senaste val om inte en ny översiktsplan antas under samma period. Ändringen 
börjar gälla från valet den 11 september 2022. Planeringsstrategin ersätter det som tidigare kallades 
aktualitetsprövning av översiktsplanen och är utökad med beskrivningar av hur kommunen avser 
arbeta med den översiktliga planeringen under den kommande mandatperioden. Syftet är att få en 
mer löpande översiktlig planering i kommunerna som är framåtsyftande och som utgör aktuellt stöd 
för detaljplanering, bygglov och andra beslut som har relation till den fysiska planeringen. 

Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2023-02-01, § 2. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från planledningsgruppen 2023-02-01 § 2 
- Skrivelse 2023-01-17 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Granskningsyttrande för Översiktsplan 2020, översiktsplan för Lomma kommun, 

Länsstyrelsen Skåne 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett förslag till 

Planeringsstrategi för Lomma kommun. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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KS § 32 KS KF/2022:220 

Beslut om Start-PM för Bjärreds vångar etapp II 

Ärendebeskrivning 
Som en del i fastslagen exploateringsrutin (KS 2016-06-15, § 122) ska ett Start PM tas fram som ligger 
till grund för fortsatt planarbete. 

Föreliggande Start-PM är framtaget i ett mycket tidigt skede av planeringsprocessen. Planeringsläget 
för området påverkas av Länsstyrelsens granskningsyttrande gällande översiktsplanen. 

Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2023-02-01, § 4. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från planledningsgruppen 2023-02-01 § 4 
- Skrivelse 2023-02-06 från planeringsavdelningen 
- Start PM för exploatering av del av Bjärred 9:5 med flera i Bjärred, Lomma kommun (Bjärreds 

vångar etapp II 2023-02-06) 
- Planeringsförutsättningar 2022-12-19 
- Arkeologisk utredning steg 1 2017 
- Dagvattenutredning 2021-11-23 
- Exploateringskalkyl 2022-00-00 
- Naturvärdesinventering 2021-12-04 
- Naturvärdesinventering 2022-10-12 
- PM riksintressekustzon 2022-10-27 
- Trafikutredning 2018-10-25 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat Start-PM för exploatering av del av 

fastigheten Bjärred 9:5 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun. 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan 
för del av fastigheten Bjärred 9:5 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun samt att teckna 
plankostnadsavtal med berörd fastighetsägare. 

Protokollsanteckning 
Kristina Thored (FB) lämnar en skriftlig protokollsanteckning: 

Ramarna för den arkitekttävling som ska ligga till grund för utformningen av Bjärreds Vångar angav 
totalt ca 900 bostäder, fördelade på området avgränsat av Löddesnäsvägen/Västanväg/Norra 
Västkustvägen samt ett område vid Rutsborgsskolan. I ett senare skede har området kring Rutsborg 
fallit bort, men trots det har det totala antalet bostäder succesivt ökat i takt med att projektet 
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konkretiserats, något som Fokus Bjärred också påpekade som anmärkningsvärt i sina kommentarer 
till Översiktsplanen 2020. Planeringen av exploateringen sker etappvis och utan kommunicerad 
helhetsplan, vilket är bekymmersamt då de färdiga förslagen riskerar att kraftigt skilja sig från den 
vision som hade bred politisk förankring i samband Arkitekttävlingen. Sammantaget har man redan 
nått de ursprungliga 900 bostäderna, enbart med den föreslagna exploateringen av enbart etapp I 
och etapp II, trots att planerna för de kommande etapperna inte är tydliggjorda.  

Att en tydlig helhetssyn saknas blir väldigt tydlig i och med den helt oacceptabla detaljplan för etapp 
I, som nu är på samråd. Om man på ett bättre sätt redan i start-PM kan beskriva de ramar som 
exploateringen ska förhålla sig till, blir arbetet med detaljplanerna mer kostnads – och tidseffektivt. 

Fokus Bjärred uppmanar att man i det fortsatta arbetet med Bjärreds Vångar tar hänsyn till de ramar 
och den vision som arkitekttävlingen angav. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till:  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen  
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KS § 33 KS KF/2021:170 

Yttrande avseende förslag till detaljplan för del av Bjärred 9:1 m.fl. i Bjärred 
(Bjärreds vångar), Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-19, § 67, att uppdra till planeringsavdelningen att upprätta 
förslag till detaljplan för del av Bjärred 9:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun, samt att teckna 
plankostnadsavtal med sökanden. 

Planeringsavdelningen har nu tagit fram ett förslag till detaljplan för området. Samhällsbyggnads-
nämnden beslutade 2022-11-21, § 70, att sända ut förslaget till detaljplan på samråd. 

Planförslaget har hållits tillgängligt för samråd under perioden 2022-11-25 – 2022-12-22. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01, § 12. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 § 12 
- Skrivelse 2023-01-18 från kommunledningsförvaltningen 
- Underrättelse om samråd, Detaljplan för del av Bjärred 9:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun 

(Bjärreds vångar, etapp 1),   
- Detaljplan för del av Bjärred 9:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärreds vångar, etapp 1), 

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling daterad 2022-11-15 
- Plankarta med planbestämmelser, del av Bjärred 9:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun 

(Bjärreds vångar, etapp 1)  
- Arkitema, Bjärreds vångar, Gestaltningsprogram, etapp 1 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-21 § 70 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-05-19 § 67 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen har inget att erinra avseende förslag till detaljplan för del av Bjärred 9:1 

m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärreds vångar, etapp 1). 

Protokollsanteckning 
Kristina Thored (FB) lämnar en skriftlig protokollsanteckning: 

Den föreslagna detaljplanen följer enligt Fokus Bjärred inte de riktlinjer vi angett i Översiktsplanen 
2020: ”när vi växer utvecklar vi våra tätorter med utgångspunkt i befintliga värden och karaktärer” 
och att utbyggnaden av Bjärreds vångar ”tar avstamp i den skala som finns på orterna idag” samt 
”visar samtidigt respekt för omkringliggande bebyggelse.” 
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Byggnadshöjder på 24 meter visar varken respekt för befintlig karaktär eller för omgivningen. Högre 
byggnader närmast rondellen, såsom föreslaget, kan vara acceptabelt, men maxhöjden bör kraftigt 
reduceras. Lämplig maxhöjd kan anses vara 11 meter, som då är i samklang med de nybyggda husen 
vid Bjärreds centrum. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen  
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KS § 34 KS KF/2017:341 

Beslut om yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende laglighetsprövning 
enligt kommunallagen 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-08-25, § 65, gällande köpeavtal för förvärv av fastigheterna 
Borgeby 15:38 och Borgeby 15:14 har överklagats i enlighet med kommunallagens bestämmelser om 
laglighetsprövning.  

Förvaltningsrätten har i föreläggande, daterat 2023-01-17, berett Lomma kommun möjlighet att 
inkomma med ett skriftligt yttrande. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01, § 13. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 § 13 
- Skrivelse 2023-01-18 från kommunledningsförvaltningen 
- Förvaltningsrätten i Malmö, Föreläggande, daterat 2023-01-17 
- Köpeavtal, registrerat 2022-12-23 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2022-08-25 § 65 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att Lomma kommun överlämnar följande yttrande till 

Förvaltningsrätten i Malmö i ärende med målnummer 10303-22: 

Inställning 
Lomma kommun bestrider fortsatt bifall till överklagandet och yrkar för egen del att målet 
ska avskrivas.  

Skäl för inställningen 
Villkoren för köpeavtalets punkt 11.1 har inte uppfyllts och avtalet är därmed utan verkan. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningsrätten i Malmö 
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KS § 35 KS KF/2017:341 

Beslut om köpeavtal avseende del av Borgeby 15:38 och Borgeby 15:14 
(naturreservat Augustenborg) 

Ärendebeskrivning 
Köpeavtal avseende del av Borgeby 15:38 och Borgeby 15:14 föreslås tecknas mellan Lomma 
kommun och Wihlborgs Borgeby AB. Köpeavtalet omfattar all mark inom naturreservat 
Augustenborg samt en intilliggande yta utanför reservatsområdet. Köpeavtalet är villkorat av att 
Lomma kommunfullmäktige godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01, § 14. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 § 14 
- Skrivelse 2023-01-23 från mark- och exploateringsavdelningen 
- Förslag till köpeavtal avseende del av Borgeby 15:38 och 15:14 
- Ersättningsutredning avseende del av Borgeby 15:38 och 15:14 
- Värdeutlåtande avseende del av Borgeby 15:38 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpeavtal 

avseende del av Borgeby 15:38 och Borgeby 15:14 mellan Lomma kommun och Wihlborgs 
Borgeby AB. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsens 
ordförande att underteckna köpehandlingar avseende ovan angivet förvärv. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera till 
samhällsbyggnadschefen att vid behov teckna tilläggsavtal avseende giltighetstid i enlighet 
med köpeavtalets punkt 10. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för den del av förvärvet som avser 
mark inom naturreservat Augustenborg, med en köpeskilling om 937 500 kr, skapas ett nytt 
investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsnämnden, ”Naturreservat Augustenborg”, som 
föreslås finansieras genom en belastning av rörelsekapitalet. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för den del av förvärvet som avser 
mark utanför naturreservat Augustenborg, med en köpeskilling om 700 000 kr, skapas ett 
nytt investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsnämnden, ”Hårdgjord yta i anslutning till 
Augustenborg”, som föreslås finansieras genom en belastning av rörelsekapitalet. 
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 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 36 KS KF/2013:58 

Beslut om återkallande av planuppdrag avseende detaljplan för del av Önnerup 1:2 
m.fl., Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-12, § 75, att hemställa om att kommunstyrelsen ska 
dra tillbaka och avskriva uppdraget att ta fram en detaljplan för Önnerup 1:2 m.fl. med hänvisning till 
de skäl som redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01, § 15. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 § 15 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-12 § 75 
- Skrivelse 2022-11-24 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Länsstyrelsen Skåne, Överklagande av kommunens beslut att anta detaljplan för fastigheten 

Önnerup 1:2 m.fl., Lomma kommun, beslut daterat 2016-05-26 
- Karta över Respekt kustzon i förhållande till aktuellt planområde 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen återkallar planuppdrag avseende detaljplan för del av Önnerup 1:2 m.fl., 

Lomma kommun, med hänvisning till att planuppdraget inte längre bedöms som möjligt att 
genomföra på det sätt som var tänkt på grund av väsentligt förändrade planförutsättningar. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen 
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KS § 37 KS KF/2013:60 

Beslut om återkallande av planuppdrag avseende detaljplan för del av Ljunghuset 
1:1 m.fl., Habo Ljung, Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-12, § 76, att hemställa om att kommunstyrelsen ska 
dra tillbaka och avskriva uppdraget att ta fram en detaljplan för Ljunghuset 1:1 m.fl. med hänvisning 
till de skäl som redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01, § 16. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 § 16 
- Skrivelse 2023-01-19 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-12 § 76 
- Skrivelse 2022-11-24 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, Dom 2021-03-20, mål nr P 4299-20 
- Karta över Respekt kustzon i förhållande till aktuellt planområde 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen återkallar planuppdrag avseende detaljplan för del av Ljunghuset 1:1 m.fl. 

Habo Ljung, Lomma kommun, med hänvisning till att planuppdraget inte längre bedöms som 
möjligt att genomföra på det sätt som var tänkt på grund av väsentligt förändrade 
planförutsättningar. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen 
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KS § 38 KS KF/2021:202 

Yttrande över Samråd om ett nytt system för avloppsvattenrening (HAR) enligt 
miljöbalken (MB) och Samråd inför ansökan om tillstånd enligt lag (1966:314) om 
kontinentalsockeln (KSL) för utläggning av nya utloppsledningar i Öresund 

Ärendebeskrivning 
VASYD bjuder in berörda fastighetsägare, boende, verksamhetsutövare, myndigheter och 
organisationer till ett nytt avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken med anledning av en ändrad 
omfattning. För att värna vattenmiljöer, möjliggöra växande städer och möta krav på mer avancerad 
rening planerar VASYD att bygga ett nytt avloppsreningssystem för kommunerna Burlöv, Lomma, 
Malmö och Svedala. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01, § 17. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 § 17 
- Skrivelse 2023-01-13 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Remiss avseende Samråd om ett nytt system för avloppsvattenrening (HAR) och Samråd inför 

ansökan om tillstånd enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL) för utläggning av nya 
utloppsledningar i Öresund (HAR) 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen besluta att Lomma kommun lämnar följande yttrande: 

Lomma kommun har tagit del av VASYDs samrådsunderlag för nytt system avloppsledning 
(HAR) samt utläggning av nya utloppsledningar och har följande synpunkter att framföra i 
detta skede. 

Nytt system för avloppsvattenrening (HAR) enligt miljöbalken (MB) 
Det är viktigt att VA SYD förtydligar avseende förutsättningarna för den framtida 
anslutningen för Lomma Kommun. Det är av stort intresse hur ledningsdragning från 
kommunen, dels den södra kommundelen, dels de norra kommundelarna med 
Borgeby/Bjärred och framtida utpekade utveckling för Flädie avses anslutas. Lomma 
Kommun förutsätter att en kontinuerlig dialog sker i arbetet med att bestämma läget för 
själva ledningsdragningarna från kommunens delar, Borgeby med flera.  

Det som anges om strömförhållanden är mycket sporadiskt men även delvis något 
vilseledande. I Öresund finns en förhärskande norrgående havsström och en samtidig 
sydgående bottenström med saltare vatten vars djup alternerar med hur mycket saltvatten 
som flödar in norrifrån (mellan 10 och 20 m djup). Det innebär att det är svårt att förstå den 
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riktning som man valt för utloppsledningen. Den kommer med nuvarande utloppsmynning 
att ha mynningen i ”motström”. Det behöver tydliggöras i materialet varför nuvarande 
sträckning är utvald. 

I materialet behöver även ett resonemang finnas om klimatförändringens effekter på de 
fysiska förutsättningarna i Öresund (till exempel risk för förändrade strömmönster på grund 
av permanent höjda havsnivåer). Detta bör finnas med antingen integrerat under alla 
relevanta rubriker alternativt ha en egen rubrik då det kommer att ske förändringar inom 
tidsperioderna som anges för anläggningen. 

Det bör i utredningarna framgå om ledningarna kan vara kvar på ett säkert sätt för 
revbildning och på så sätt bidra till biologisk mångfald. Det bör i så fall framgå hur man kan 
säkerställa att när flödet upphör dessa rör inte kan verka som fångstredskap på ett negativt 
sätt, nu eller i framtiden. 

Det behöver tydliggöras huruvida projektet kommer att bidra till risken att massor kommer 
att användas för att utfyllnader i havet med följdeffekter att ålgräshabitat försvinner. De 
kumulativa effekterna med andra projekt i Norra hamnen i Malmö behöver ingå i MKB:n. Här 
behöver även indirekta effekter av masshanteringen utredas. 

Projektets MKB behöver även redovisa påverkan på Natura 2000-habitat såsom ålgräsängar 
samt arter skyddade av artskyddsförordningen såsom tumlare, detta behöver även sättas i 
perspektiv av kumulativa effekter med andra pågående eller planerade verksamheter. 

I projektet utgår man i nollalternativet från en befolkningsprognos fram till 2045 där 
nuvarande avloppsreningsverk vid Sjölunda, Källby, Kävlinge, Borgeby, Staffanstorp och 
Svedala drivs vidare. För beskrivning och bedömning utifrån nollalternativet används de idag 
tillståndsgivna utsläppsvillkoren för berörda avloppsreningsverk. Då miljöpåverkan utan 
tvivel kommer att bli stor från projektet så borde nollalternativet tydliggöra miljöpåverkan 
om nuvarande avloppsreningsverk byggs om till samma standard eller motsvarande som 
projektet avser göra för Sjölunda, eventuellt med en sammanslagning av vissa av de mindre 
verken. Detta skulle ge en mer rättvisande bild över miljövinsten i projektet 

Inför ansökan om tillstånd enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL) för utläggning 
av nya utloppsledningar i Öresund (HAR) 
Det är viktigt att VA SYD förtydligar avseende förutsättningarna för den framtida 
anslutningen för Lomma Kommun. Det är av stort intresse hur ledningsdragning från 
kommunen, dels den södra kommundelen, dels de norra kommundelarna med 
Borgeby/Bjärred och framtida utpekade utveckling för Flädie avses anslutas. Lomma 
Kommun förutsätter att en kontinuerlig dialog sker i arbetet med att bestämma läget för 
själva ledningsdragningarna från kommunens delar, Borgeby med flera. 

Det som anges om strömförhållanden är mycket sporadiskt men även delvis något 
vilseledande. I Öresund finns en förhärskande norrgående havsström och en samtidig 
sydgående bottenström med saltare vatten vars djup alternerar med hur mycket saltvatten 
som flödar in norrifrån (mellan 10 och 20 m djup). Det innebär att det är svårt att förstå den 
riktning som man valt för utloppsledningen. Den kommer med nuvarande utloppsmynning 
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att ha mynningen i ”motström”. Det behöver tydliggöras i materialet varför nuvarande 
sträckning är utvald. 

I materialet behöver även ett resonemang finnas om klimatförändringens effekter på de 
fysiska förutsättningarna i Öresund (till exempel risk för förändrade strömmönster på grund 
av permanent höjda havsnivåer). Detta bör finnas med antingen integrerat under alla 
relevanta rubriker alternativt ha en egen rubrik då det kommer att ske förändringar inom 
tidsperioderna som anges för anläggningen. 

Det bör i utredningarna framgå om ledningarna kan vara kvar på ett säkert sätt för 
revbildning och på så sätt bidra till biologisk mångfald. Det bör i så fall framgå hur man kan 
säkerställa att när flödet upphör dessa rör inte kan verka som fångstredskap på ett negativt 
sätt, nu eller i framtiden. 

Det behöver tydliggöras huruvida projektet kommer att bidra till risken att massor kommer 
att användas för att utfyllnader i havet med följdeffekter att ålgräshabitat försvinner. De 
kumulativa effekterna med andra projekt i Norra hamnen i Malmö behöver ingå i MKB:n. Här 
behöver även indirekta effekter av masshanteringen utredas. 

Projektets MKB behöver även redovisa påverkan på Natura 2000-habitat såsom ålgräsängar 
samt arter skyddade av artskyddsförordningen såsom tumlare, detta behöver även sättas i 
perspektiv av kumulativa effekter med andra pågående eller planerade verksamheter. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
VASYD samrad@vasyd.se 
Planeringsavdelningen 

  

mailto:samrad@vasyd.se
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KS § 39 KS KF/2021:25 

Godkännande av överlåtelseavtal med anledning av avvecklingen av AB 
Malmöregionens Avlopp (ABMA) 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den planerade avvecklingen av Aktiebolaget Malmöregionens Avlopp (ABMA) 
hemställer ABMA:s styrelse om att kommunstyrelsen i Lomma kommun ska godkänna och 
underteckna överlåtelseavtal mellan ABMA och Lomma kommun. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01, § 18. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 § 18 
- Skrivelse 2023-01-17 från kommunledningsförvaltningen 
- Skrivelse avseende överlåtelse av ABMA:s anläggningar i Lomma kommun vid en avveckling 

av ABMA, daterad 2023-01-15 
- Förslag till överlåtelseavtal avseende AB Malmöregionens Avlopps anläggningstillgångar i 

Lomma kommun 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-03-18 § 24 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att Lomma kommun godkänner föreliggande överlåtelseavtal 

avseende AB Malmöregionens Avlopps anläggningstillgångar i Lomma kommun. 

- Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna överlåtelseavtalet. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
ABMA 
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KS § 40 KS KF/2021:308 

Beslut om undantag från heltid som norm samt förlängd införandetid för vissa 
verksamheter 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-17 (§ 158), att samtliga månadsanställda medarbetare i Lomma 
kommun ska ha erbjudits heltidsanställning senast 2022-12-31.  

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) föreslår att två yrkesgrupper ska undantas 
från heltid som norm: modersmålslärare samt pedagoger i kulturskolan. Förvaltningen föreslår även 
förlängd införandetid av heltid som norm t o m 31 augusti 2023 när det gäller lärare i moderna språk. 

Socialförvaltningen gör bedömningen att samtliga yrkesgrupper inom förvaltningen kommer att 
kunna erbjudas heltid. Dock föreslås att äldreomsorgen får en förlängd införandetid av heltid som 
norm t o m 2023-03-31. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01, § 20. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 § 20 
- Skrivelse 2023-01-10 från kommunledningsförvaltningen 
- Skrivelse från UKF: Heltidsresan – önskemål om undantag gällande heltidsanställning 
- Protokollsutdrag SN 2022-11-22 §55 Förslag till beslut om begäran om anstånd med att 

erbjuda månadsanställda heltidsanställning 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att modersmålslärare samt pedagoger i kulturskolan kan 

undantas från erbjudande om heltidsanställning enligt heltid som norm. 

- Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen för utbildning, kultur, kost och fritid ska medges 
förlängd införandetid av heltid som norm till och med 2023-12-31 när det gäller lärare i 
moderna språk. 

- Kommunstyrelsen beslutar att socialförvaltningen ska medges förlängd införandetid av heltid 
som norm till och med 2023-03-31 avseende äldreomsorgen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommundirektör HR-chef 
Förvaltningschef UKF Socialchef  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 34 av 39 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 41 KS KF/2023:27 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och åtgärder för likabehandling 
(SAM) för kommunstyrelsen 2022 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på 
ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. I 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) beskrivs hur detta ska 
bedrivas. 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, 
genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs 
och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsmiljön 
ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01, § 21. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 § 21 
- Skrivelse 2023-02-09 från kommunledningsförvaltningen 
- Årlig uppföljning SAM KLF 2022 
- Åtgärdsplan SAM KLF 2022 
- Årlig uppföljning aktiva åtgärder för likabehandling KLF 2022 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande uppföljning av systematiskt arbetsmiljöansvar och 

åtgärder för likabehandling (SAM) för kommunstyrelsen år 2022. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommundirektören 
HR-chef 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 35 av 39 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 42 KS KF/2023:25 

Verksamhetsplan för kommunledningsförvaltningen år 2023 för hörande 

Ärendebeskrivning 
Varje år ska en verksamhetsplan för respektive förvaltning upprättas efter det att nämndsplanen 
blivit antagen. Verksamhetsplan för kommunledningsförvaltningen för år 2023 är nu upprättad och 
lämnas till kommunstyrelsen för hörande. Därefter fastställer förvaltningschef verksamhetsplanen. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01, § 19. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 § 19 
- Skrivelse 2023-01-27 från kommunledningsförvaltningen 
- Verksamhetsplan för kommunledningsförvaltningen år 2023 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att verksamhetsplanen för kommunledningsförvaltningen har 

tagits upp hos kommunstyrelsen för hörande. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samtliga avdelningschefer KLF 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 36 av 39 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 43 KS KF/2022:44 

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen år 2022 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01, § 22. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 § 22 
- Skrivelse 2023-01-12 från kommunledningsförvaltningen 
- Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2022 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten Uppföljning av intern kontroll för 

kommunstyrelsen år 2022 till handlingarna. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Revisionen 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 37 av 39 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 44 KS KF/2023:19 

Beslut om plan för intern kontroll för kommunstyrelsen år 2023 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll. Planen ska baseras på 
en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som bedömdes särskilt viktiga att granska. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01, § 23. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01 § 23 
- Skrivelse 2023-01-11 från kommunledningsförvaltningen 
- Plan för intern kontroll för kommunstyrelsen år 2023 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar fastställa plan för intern kontroll för kommunstyrelsen avseende 

år 2023 i enlighet med föreliggande förslag. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Revisionen 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 38 av 39 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 45 KS KF/2023:78 

Beslut om medverkande i Earth Hour år 2023 

Ärendebeskrivning 
Earth Hour samordnas av Världsnaturfonden, WWF, och anordnas för 17e året i år den 25 mars 2023 
kl. 20.30-21.30. De senaste åren har förlust av biologisk mångfald lagts till som fokusområde för 
kampanjen tillsammans med klimat. Nytt för i år är att WWF kommer fortsätta sin kampanjperiod 
fram till Earth day 22 april 2023. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-15, § 33. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-15 § 33 
- Skrivelse 2023-02-13 från planeringsavdelningen 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att Lomma kommun ska delta i Earth Hour 2023. 

- Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen framöver ges i uppdrag att 
självständigt besluta och genomföra Earth Hour i den utsträckningen och på det sätt som 
befinns lämpligt. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Planeringsavdelningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 39 av 39 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2023-02-15 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 46 KS KF/2023:1 

Kommundirektören informerar 

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

Beslut: 
- Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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