
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (14) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-06-13 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   

Tid 2018-06-13, kl. 08:00-13:06 
 

 

Beslutande Anders Berngarn (M) 
Robert Wenglén (M) 
Christian Idström (M) 
Remco Andersson (L) 
Lisa Bäck (S) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén Waljenäs 
Tommy Samuelsson 
Katerina Katsanikou 
Marcus Nilsson 
Helena Sääf 
John Wadbro 
Linnea Qvarnström 
Tove Dannestam 
Madeleine Tham 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
samhällsbyggnadschef § 91-94 
förvaltningsstrateg § 91 
ekonomichef § 91-98 
mark- och exploateringschef § 93-94 
planarkitekt § 93 
planarkitekt § 94 
utvecklingschef § 99 
verksamhetsutvecklare § 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-06-19 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 91-99 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén Waljenäs 

 Ordförande   

  Anders Berngarn 
 Justerande  

 
 

  Lisa Bäck 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 2 (14) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-06-13 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-06-13   

Paragrafer §§ 91-99   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-06-21 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-07-13 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 3 (14) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-06-13 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

 
KS AU § 91   KS KF/2017:336 - 349 
 
 

Ansökan om inträde i kommunalförbundet VA SYD 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med kommunledningskontorets 
utvecklingsavdelning genomfört en förstudie med syfte att belysa för- och nackdelar 
för Lomma kommun med en fördjupad samverkan med VA SYD gällande VA-
verksamheten. Förstudien presenterades för tekniska nämnden 2017-12-11, § 47, och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-31, § 11.  
 
Tekniska nämnden konstaterade 2018-02-26, § 13, att en fördjupad samverkan med 
VA SYD skulle kunna skapa de bästa förutsättningarna för Lomma kommun att möta 
framtida utmaningar. Vidare konstaterade nämnden att det av förstudien inte framgår 
vilka ekonomiska konsekvenser en sådan samverkan skulle få. Med anledning av detta 
uppdrog nämnden till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med VA SYD 
utarbeta ett underlag för beslut om samgående med VA SYD. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse 2018-05-21 en fördjupad VA-
utredning. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-28,  § 39. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-06-07 från ekonomichefen 
‒ Skrivelse 2018-06-04 från samhällsbyggnadschefen och förvaltningsstrategen 
‒ Bilaga: Fördjupad VA-utredning avseende för- och nackdelar med ett samgående 

med VA SYD inklusive bilagor 
‒ Bilaga: Förslag på samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv avseende 

Lomma kommuns inträde i VA SYD 
‒ Bilaga: Förslag på förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, 

Eslöv och Lomma 
‒ Bilaga: Förslag på reglemente för ägarnämnd Lomma för VA-samverkan mellan 

Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma 
‒ Bilaga: Förslag på reglemente för förbundsstyrelsen för VA-samverkan mellan 

Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-28 § 39 
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Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson, 
förvaltningsstrateg Katerina Katsanikou och ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 
 
Överläggning 
Ordförande Anders Berngarn (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att Lomma 
kommun ska ansöka hos förbundsstyrelsen för kommunalförbundet VA SYD om 
medlemskap i kommunalförbundet från och med tidigast 2019-01-01. Efter 
kommunalförbundets ställningstagande till ansökan ska kommunfullmäktige ta slutligt 
ställningstagande till medlemskapet innebärande godkännande av förbundsordning, 
samverkansavtal, reglemente för ägarnämnd m.m. 
 
Robert Wenglén (M), Christian Idström (M) och Remco Andersson (L) yrkar bifall till 
ordförandens förslag. 
 
Lisa Bäck (S) avstår från att delta i beslutet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Lomma kommun ansöker hos förbundsstyrelsen för kommunalförbundet VA SYD 

om medlemskap i kommunalförbundet från och med tidigast 2019-01-01. Efter 
kommunalförbundets ställningstagande till ansökan ska kommunfullmäktige ta 
slutligt ställningstagande till medlemskapet innebärande godkännande av 
förbundsordning, samverkansavtal, reglemente för ägarnämnd m.m. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 92   KS KF/2018:93 - 042 
 
 

Angående årsredovisning 2017 för Stiftelsen Spillepeng 

 
 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Spillepeng har överlämnat årsredovisning för år 2017 till Lomma kommun. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2017-05-25 från ekonomichefen 
‒ Stiftelsen Spillepeng, Årsredovisning 2017 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer Stiftelsen Spillepengs resultaträkning och 

balansräkning per den 31 december 2017. 
 

‒ Kommunstyrelsen beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2017. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 93   KS KF/2017:185 - 214 
 
 

Start-PM för exploatering av del av Lomma 33:11 m.fl. i Lomma, Lomma 
kommun (Lomma Centrum Norra) 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till start-PM för del av Lomma 33:11 m.fl. i Lomma, Lomma kommun 
(Lomma Centrum Norra). 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson, 
mark- och exploateringschef Helena Sääf och planarkitekt John Wadbro en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Förslag till start-PM för exploatering av del av Lomma 33:11 m.fl. i Lomma, Lomma 

kommun (Lomma Centrum Norra) 
‒ Planeringsförutsättningar – Översiktlig genomgång, daterad 2018-06-05 
‒  Exploateringskalkyl, daterad, 2018-06-05 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner upprättat Start-PM för exploatering av del av 

Lomma 33:11 m.fl. i Lomma, Lomma kommun.  
 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag 
till detaljplan för del av Lomma 33:11 i Lomma, Lomma kommun, samt att teckna 
plankostnadsavtal beträffande Lomma 33:13. Området ska i stort motsvara 
”Området söder om Hamntorget”, det vill säga det område som kommunen 
tecknat avsiktsförklaring kring. 
 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att förnya och 
anpassa avsiktsförklaringen med Veidekke Bostad AB beträffande Lomma Centrum 
Norra. 
 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att analysera vilka 
ytterligare detaljplanemässiga förändringar som är nödvändiga inom 
projektområdet och därefter återkomma med förslag på planläggning. 
 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med 
kommunledningskontoret arbeta fram en stadsrumsplan som innefattar området 
mellan Stranden, Stationen och Vegagatan.  
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‒ Kommunstyrelsen reviderar uppdraget till kommundirektören per 2017-06-14, § 
134, enligt följande: 

 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att, i samarbete med 
samhällsbyggnadsförvaltningen, ta fram förslag på tillbyggnad av kommunhus 
(utformning samt ytbehov för kommunal verksamhet och polis, ägandeform, 
placering, kostnad vid olika nyttjandetid mm). 

 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 94   KS KF/2015:300 - 214 
 
 

Beslut om granskning avseende detaljplan för del av fastigheten 
Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred centrum) 
 
 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-21 att ge miljö- och byggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Bjärred centrum. Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutade därefter att ge plan- och byggkontoret i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Bjärred centrum.  
 
Kommunstyrelsen uppdrog 2017-06-14, § 92, åt planeringsavdelningen att upprätta 
förslag till detaljplan för del av Bjärred 12:1 i Bjärred med grund i den markanvisnings-
tävling som genomförts och i enlighet med det reviderade ungefärliga planområdet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-25, § 146, att godkänna att detaljplaneförslag 
för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun, skickas ut på samråd. 
 
Detaljplanen har varit föremål för samråd under perioden 10 november-10 december 
2017.  
 
Efter samrådet har ändringar genomförts. Dessa ändringar redovisas i 
samrådsredogörelse daterad 2018-06-07. 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar planarkitekt Linnea Qvarnström en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-06-07 från tf. planeringschefen/stadsarkitekten och planarkitekten 
‒ Detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun, (Bjärreds 

centrum), Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2018-06-07 
‒ Detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun, (Bjärreds 

centrum), Plankarta, daterad 2018-06-07 
‒ Detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun, (Bjärreds 

centrum), Samrådsredogörelse, daterad 2018-06-07 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen, upprättad 2018-

06-07, samt att godkänna detaljplaneförslag för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, 
Lomma kommun, upprättad 2018-06-13 för granskning. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 95   KS KF/2016:116 - 214 
 
 

Beslut om granskning avseende detaljplan för del av Bjärred 11:7 m.fl. i 
Bjärred, Lomma kommun (Högsäter) 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-30 att ge planeringsavdelningen i uppdrag att 
upprätta ett förslag till detaljplan för del av Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred, Lomma 
kommun.   
 
Detaljplanens syfte är att bevara och bekräfta befintlig bebyggelse inom området. 
Enligt planförslaget föreslås en ny byggrätt för bostäder i planområdets norra del på 
mark som idag är planlagd som allmän plats – park. I övrigt styrker planförslaget 
nuvarande markanvändning inom området. För att bevara och bekräfta befintlig 
bebyggelse införs ett antal egenskapsbestämmelser gällande byggnadshöjder, 
utnyttjandegrad, utformning etc. inom kvartersmark för bostäder. Planområdet 
innefattar kvartersmark för bostäder och tekniska anläggningar samt allmän platsmark 
för park, väg, gata och allmän gång- och cykelväg.  
 
Kommunstyrelsen beslutade om samråd 2017-03-08 och detaljplan har varit föremål 
för samråd under perioden 31 mars-5 maj 2017.   
 
Efter samrådet har ändringar genomförts, dessa finns sammanställda i 
samrådsredogörelse daterad 2018-06-13. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-06-07 från tf. planeringschefen/planarkitekten 
‒ Detaljplan för del av Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Högsäter), Plan- 

och genomförandebeskrivning, daterad 2018-06-07 
‒ Detaljplan för del av Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Högsäter), 

Samrådsredogörelse, daterad 2018-06-13 
‒ Utredning om förändrad byggrätt detaljplan för del av fastigheten Bjärred 

11:7 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Högsäter) 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen, upprättad 2018-

06-13, samt att godkänna detaljplaneförslag för del av Bjärred 11:7 m.fl., 
upprättad 2018-06-13 för granskning. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 96   KS KF/2018:65 - 041 
 
 

Förslag till exploateringsbudget 2019-2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till exploateringsbudget för åren 
2019-2021.  
 
Exploateringsbudgeten tar upp utgifter och inkomster i samband med planering och 
försäljning av mark. Utgifter för infrastruktur i de olika områdena (gator, grönområden 
och VA-försörjning) budgeteras i investeringsbudgeten. Exploateringsprojekt sträcker 
sig oftast över flera år och budgeten omfattar därför såväl pågående som planerade 
projekt. 
 
Varje projekt redovisas på ett faktablad med översiktlig kalkyl. Möjligheterna till 
precision i kalkylerna varierar beroende på projektets karaktär och hur långt 
planeringen alternativt genomförandet har framskridit i respektive projekt. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-06-05 från samhällsbyggnadschefen och ekonomen 
‒ Bilaga: Förslag till exploateringsbudget 2019-2021 
‒ Bilaga: Faktablad gällande exploateringsprojekt  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer exploateringsbudget för åren 2019-2021 i enlighet 

med bilaga. 
 

./. Bilaga. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 97   KS KF/2018:83 - 048 
 
 

Angående ansökan från Lomma Event om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma Event har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag om 50 000 kr för 
verksamhetsåret 2018. 
 
Lomma Event är en ideell förening med grundidén att skapa intressanta evenemang 
och mötesplatser i Lomma kommun. Verksamheten är av stort värde för boende, 
andra föreningar och företag i kommunen. Föreningens aktiviteter lockar även 
besökare till kommunen, vilket gynnar en utveckling av besöksnäringen. 
 
Utvecklingschef Tove Dannestam föreslår i skrivelse 2018-05-23 att Lomma Event 
beviljas föreningsbidrag. Tidigare år har föreningsbidrag till Lomma Event om 50 000 kr 
belastat utvecklingsavdelningens budget, och denna summa finns även 2018 avsatt för 
detta ändamål. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-23 från utvecklingschefen 
‒ Ansökan från Lomma Event om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018, 

daterad 2018-03-28 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma Event beviljas föreningsbidrag om 50 000 kr för verksamhetsåret 2018. 

Finansiering ska ske genom ianspråktagande av medel för utvecklingsavdelningens 
verksamhet.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 98   KS KF/2018:65 - 041 
 
 

Förslag till nämndsbudget för kommunstyrelsen 2019 och plan för 
ekonomin 2020-2021 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-21 om nämndernas driftramar för år 2019 samt 
planeringsramar för åren 2020-2021. Samtidigt fastställdes investeringsramar för åren 
2019-2020 enligt fastställd plan samt en total ram på 105 mnkr årligen för kommunen 
som helhet åren 2021-2025. 
 
Kommundirektör Jan Sohlmér och ekonom Annica Walker redovisar i skrivelse 2018-
06-05 förändringar i förhållande till driftramarna för år 2018, kommentarer till 
budgetförslag 2019, förslag till nämndsbudget för år 2019, större poster att förtydliga i 
budgetförslaget, samt förslag till investeringsbudget för åren 2019-2021. 
 
I skrivelsen föreslår kommundirektören och ekonomen att kommunstyrelsen ska 
besluta fastställa föreliggande förslag till driftbudget för kommunstyrelsen, att 
kommunstyrelsen ska besluta notera behovet att förstärka Räddningstjänstens budget 
med 200 tkr från kommunstyrelsens förfogandemedel, och att kommunstyrelsen ska 
besluta fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget för åren 2019-2021. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonom Annica Walker en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-06-05 från kommundirektören och ekonomen 
‒ Bilaga: Förslag till nämndsbudget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 

för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer förslag till nämndsbudget för kommunstyrelsen 2019 

och plan för ekonomin 2020-2021  i enlighet med skrivelse 2018-06-05 från 
kommundirektören och ekonomen. 

 
./.  Bilaga. 

 
‒ Kommunstyrelsen noterar behovet av att förstärka Räddningstjänstens budget 

med 200 tkr från kommunstyrelsens förfogandemedel. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 99   KS KF/2018:163 - 012 
 
 

Förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen 2019 

 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska nämnderna upprätta 
nämndsplaner. 
 
Kommunstyrelsen har vid nämndsplanedag 2018-04-18 diskuterat nämndsmål för 
kommunstyrelsen år 2019 
 
Utvecklingsavdelningen har därefter upprättat förslag till preliminär nämndsplan för 
kommunstyrelsen år 2019. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar utvecklingschef Tove Dannestam och 
verksamhetsutvecklare Madeleine Tham en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-06-07 från utvecklingschefen och verksamhetsutvecklaren 
‒ Bilaga: Preliminär nämndsplan för kommunstyrelsen 2019 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunledningskontoret att 

revidera förslaget till nämndsplan i enlighet med av arbetsutskottet givna direktiv. 
 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunledningskontoret att till 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20 återkomma med reviderat förslag till 
nämndsplan för kommunstyrelsen år 2019. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


