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Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 
 

KOMMUNSTYRELSEN  

Plats: Lomma kommun, Stora Sessionssalen 

Tid: 2022-06-22, klockan 19:00-20:36 

Beslutande: 
Robert Wenglén (M), Ordförande  
Jerry Ahlström (M), 1:e vice ordförande 
Sofia Forsgren Böhmer (M), Ledamot 
Aron Regnéll (M), Ledamot 
Richard Jerneborg (M), Ledamot 
Martha Henriksson Witt (C), Ledamot 
Sandra Pilemalm (L), Ledamot 
Lisa Bäck (S), Ledamot 
Rune Netterlid (S), Ledamot 
Oscar Sedira (SD), Ledamot, §§ 71-77 
Kristina Thored (FB), Ledamot 
Fredrik Karström (M), ersätter Eva Banheden Lindblad (M) 
Ingrid Ascard (MP), ersätter Per Bengtsson (S) 
Thomas Engstedt (SD), ersätter Oscar Sedira (SD) §§ 78-85 
 
Övriga deltagare:  
Susanne Borgelius (M), Ersättare 
Lennart Månsson (M), Ersättare 
Oscar Magnusson (M), Ersättare 
Emma Köster (M), Ersättare 
Lars-Göran Svensson (C), Ersättare 
Jonas Benke (L), Ersättare 
Anna-Karin Davidsson (KD), Ersättare 
Thomas Engstedt (SD), Ersättare, §§ 71-77 
Jenny Lundegård (FB), Ersättare 

Maria Zingmark, kommunsekreterare  
Roberto Citterio, tf kommundirektör 
 
Utses att justera: Lisa Bäck  
Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-06-23 

Paragraf: §71-§85 
Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Maria Zingmark 

Ordförande Robert Wenglén  

Justerande Lisa Bäck   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-06-22 

Paragrafer: §71-§85 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-06-23 

Datum när anslaget tas ned: 2022-07-15 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Maria Zingmark 

Anslaget har signerats digitalt 
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KS § 71 KS KF/2022:7 

Meddelanden och delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 

Delegationsbeslut fattade av kanslichefen och delegat på kansliavdelningen 
nr 20-30/22 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om 
 överlämnande för handläggning 

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 
nr 7/22  Beslut om uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma med Öresunds  

vattenvårdsförbund 2022 
KS/KF 2022:95 

nr 8/22  Beslut om uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma 2022 för Kävlingeåns  
vattenråd 
KS/KF 2022:105 

nr 9/22  Beslut om yttrande över samrådsremiss Aflandshage vindkraftspark i Danmark 
KS/KF 2021:342 

nr 10/22  Beslut om uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma 2022 med Sydvästskånes 
 Grundvattenkommitté 2022 

KS/KF 2022:109 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen 
nr 9/22 Undertecknande av leasingavtal avseende fordon till socialförvaltningen 
 KS/KF 2019:127 
nr 10/22 Borgensförbindelse Lomma Servicebostäder AB 
 KS/KF 2022:118 
nr 11/22 Undertecknande av leasingavtal avseende förmånscyklar 
 KS/KF 2022:53 
 
Delegationsbeslut fattade av HR-chefen 
nr 29-32/22  Beslut om kommunal tjänstepension 

KS/KF 2022:15 
nr 33-42/22  Överläggning inför löneöversyn 2022 

KS/KF 2022:15 
 
Protokoll från sammanträde 2022-05-18, 2022-05-25, 2022-06-01 och 2022-06-08 med 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Protokoll från sammanträde 2022-05-25 med planledningsgruppen 

Protokoll från sammanträde 2022-06-02 med kommunfullmäktige 

Föreligger förteckning över meddelanden: 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-08, § 142, avseende redovisning av 
ej slutbehandlade uppdrag, KS/KF 2022:12 

Protokollsutdrag från revisionen 2022-04-25, § 4, avseende uppföljning av tidigare genomförd 
granskning av investeringsprocessen, KS/KF 2022:99 

Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2022-05-09, § 13, avseende beslut om 
lokalbehovsplan KFN 2022, KS/KF 2022:104 

Minnesanteckningar från sammanträde 2022-05-05 med utskottet för tillgänglighetsfrågor, KS/KF 
2021:121 

Protokoll från sammanträde 2022-05-11 med kommunala pensionärsrådet, KS/KF 2021:121 

Beslut 2022-05-30 från Myndigheten för samhällsskydd om beredskap om bedömning avseende 
Lomma kommuns arbete enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, KS/KF 2021:318 

Protokoll från årsstämma 2022-05-31 med Höje å vattenråd, KS/KF 2022:91 

Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde 2022-05-31 med Höje å vattenråd, KS/KF 
2022:91 

Protokoll från förbundsstyrelse 2022-05-06 med VA SYD, KS/KF 2021:60 

Protokoll från förbundsstyrelse 2022-06-10 med VA SYD, KS/KF 2021:60 

Protokoll från ägarnämnd Lomma 2022-06-03 med VA SYD, KS/KF 2021:60 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-06-20 från kommunledningsförvaltningen 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KS § 72 KS KF/2022:114 

Beslut om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun är medlem i Energikontoret Skåne. Energikontoret Skåne bildades 1998 av 
Kommunförbundet Skåne och har sedan dess drivits som en del av förbundets verksamhet. I 
samband med det att Kommunförbundet Skåne år 2020 bytte namn till Skånes kommuner antog 
verksamheten en ny inriktning. Denna inriktning innebär att förbundets verksamhet renodlas och att 
flera av förbundets tidigare engagemang och uppdrag avvecklas. Med anledning av denna nya 
verksamhetsinriktning har en ny huvudman sökts för Energikontoret Skåne. 

Lomma kommun och övriga skånska kommuner behöver nu ta ställning till frågan om ansökan om 
medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost, ett medlemskap som även innebär ett indirekt 
ägarskap i Energikontor Sydost AB. Ansökan ska ha inkommit till Föreningen Energikontor Sydost 
senast 2022-09-01. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-05-30 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-08, § 145. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-08 § 145 
- Skrivelse 2022-05-30 från kommunledningsförvaltningen 
- Energikontor Sydost, Varmt välkomna, skrivelse inkommen 2022-05-12 
- Energikontor Sydost, Finansieringsmodell 2023, skrivelse inkommen 2022-05-12 
- Energikontor Sydost, Energikontor, skrivelse inkommen 2022-05-12 
- Protokoll 2022-04-29 från Energikontor Sydost AB:s bolagsstämma 
- Protokoll 2022-04-29 från Föreningen Energikontor Sydosts föreningsstämma 
- Skånes kommuners avsiktsförklaring, daterad 2022-04-11 
- Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost, antagna 2021-05-28 
- Bolagsordning för Energikontor Sydost AB, antagen 2021-01-25 
- Årsredovisning Energikontor Sydost AB, Räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 
- Energikontor Sydost verksamhetsberättelse 2021 
- Energikontor Sydost AB, Ägardirektiv, daterade 2015-04-10 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lomma kommun ansöker om 

medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost. 
 _________________________________  
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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KS § 73 KS KF/2022:102 

Fastställande av reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av nu gällande delegationsordning för 
kommunstyrelsen och föreslår i skrivelse 2022-06-03 att kommunstyrelsen ska besluta fastställa 
reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15, § 151. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 § 151 
- Skrivelse 2022-06-03 från kommunledningsförvaltningen 
- Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen, fastställd av kommunstyrelsen 2019-06-

19 § 134 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen fastställer reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen i enlighet 

med föreliggande förslag med förändringen att de punkter i nu gällande delegationsordning 
som benämns 3 och 4 i ärendegrupp E (Fastighetsärenden och planärenden) lämnas 
oförändrade. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Författningssamlingen 
Kommundirektören 
Förvaltningschefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomichefen 
HR-chefen 
Planchefen 
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KS § 74 KS KF/2022:92 

Bemyndigande att hantera bankmedel på kommunens bank- och plusgiroräkningar 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-13, § 2 om vilka personer och befattningar som två i förening 
får utfärda anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar. Med anledning av 
personalförändringar är det aktuellt att revidera beslutet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15, § 150. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 § 150 
- Skrivelse 2022-06-03 från ekonomiavdelningen 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2022-06-01 och tillsvidare uppdra åt 

redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Johanna Nilsson, redovisningsassistent Sara 
Lorentz, budgetekonom Elisabet Andersson, ekonom Annica Walker, ekonom Marie Siecke 
samt, under perioden 2022-06-16 – 2022-08-19, Filip Westin att två i förening hantera 
bankmedel på kommunens bank- och plusgiroräkningar samt att lösa in utbetalningsavier 
ställda till Lomma kommun. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 75 KS KF/2022:112 

Utökning av kommunstyrelsens mindre investeringar 2022 avseende dieseltank 
samt finansiering av inköp av diesel 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av säkerhetsläget i omvärlden behöver Lomma kommun höja sin beredskap gällande 
drivmedel till reservelverk. Kommunstyrelsens budget föreslås därför att utökas för att rymma inköp 
av en dieseltank med tillhörande pump. Finansiering behövs även för att fylla tanken med diesel.  

Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2022-05-25 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-08, § 144. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-08 § 144 
- Skrivelse 2022-05-25 från ekonomiavdelningen. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens budget för 

mindre investeringar 2022 utökas med 730 tkr avseende investering i dieseltank med pump. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansiering av utökad budget ska 
ske genom en belastning av rörelsekapitalet. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna inköp av tillhörande 
diesellager, cirka 1 150 tkr, som föreslås att finansieras genom en ytterligare belastning av 
rörelsekapitalet.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 76 KS KF/2022:106 

Slutredovisning av investeringsprojekt från samhällsbyggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Samtliga större projekt ska vid avslut slutredovisas till kommunfullmäktige i ett separat ärende i god 
tid före delårsrapport eller årsskifte. Slutredovisning ska göras även om projektet i ett senare skede 
kan komma att belastas med ytterligare utgifter avseende garantibesiktning och liknande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-05-09 § 33 att överlämna slutredovisning av elva större 
projekt. 

Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2022-05-31 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15, § 157. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 § 157 
- Skrivelse 2022-05-31 från ekonomiavdelningen 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-09 § 33, slutredovisning av 

investeringsprojekt 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande 

slutredovisning från samhällsbyggnadsnämnden, viket innebär att negativa avvikelser om 3 
460 tkr godkänns och positiva budgetavvikelser på 8 200 tkr återlämnas. Nämndens 
investeringsbudget minskar därmed med 4 740 tkr. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 77 KS KF/2022:79 

Beslut om implementering och finansiering av lokal äldreomsorgsreform samt 
uppdrag till socialnämnden 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) har inkommit med ett ordförandeinitiativ 
gällande en lokal äldreomsorgreform – ”5 timmar i veckan”. Den föreslagna reformen innebär att 
medarbetarna i äldreomsorgen ges möjlighet att avsätta 15 % av arbetstiden, motsvarande 5 timmar 
i veckan, till kompetensutveckling. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-06, § 86, att översända ärendet till 
socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har i beslut 2022-05-03, § 24, yttrat sig i ärendet. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-06-03 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15, § 153. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 § 153 
- Skrivelse 2022-06-03 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från socialnämnden 2022-05-03 § 24 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-06 § 86 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-30 § 80 
- Ordförandeinitiativ: ”5 timmar i veckan – en lokal äldreomsorgsreform”, daterat 2022-03-30 

Överläggning 
Oscar Sedira yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag i ärendet, med förändringen att 10 % av arbetstiden ska gå till kompetensutveckling istället 
för 15 %. Pengarna som ”sparas” i de resterande 5 % ska gå till löneökningar för 
äldreomsorgspersonalen. 

Lisa Bäck (S), Sandra Pilemalm (L) och Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 

Kristina Thored (FB) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att den utökade budgeten ska användas 
till implementering av den lokala äldreomsorgsreformen samt till socialnämndens övriga 
verksamheter. 

Kristina Thored (FB) yrkar vidare att kommunstyrelsen ska besluta att socialnämnden i ekonomiska 
uppföljningar samt årsredovisning ska specificera hur mycket medel som har använts till 
kompetenshöjande åtgärder inom ramen för äldreomsorgsreform. 
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Propositionsordning 
Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordförande Robert Wenglén (M) först 
proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks, Sandra Pilemalms och Jerry Ahlströms 
yrkande, vartefter kommunstyrelsen bifaller det samma. 

Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Oscar Sediras 
ändringsyrkande, varefter ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önskar avslå Oscar Sediras yrkande röstar ja och den som önskar bifalla det samma röstar 
nej. 

Voteringen utfaller enligt följande 

Ja: 12, Nej: 1. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Robert Wenglén (M) X   

Jerry Ahlström (M) X   

Ingrid Ascard (MP) X   

Sofia Forsgren Böhmer (M) X   

Fredrik Karström (M) X   

Aron Regnéll (M) X   

Richard Jerneborg (M) X   

Martha Henriksson Witt (C) X   

Sandra Pilemalm (L) X   

Lisa Bäck (S) X   

Rune Netterlid (S) X   

Oscar Sedira (SD)  X  

Kristina Thored (FB) X   

Totalt 12 1  
 

Ordföranden förklarar att kommunstyrelsen därmed har beslutat avslå Oscar Sediras 
ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på frågan om bifall respektive avslag på Kristina Thoreds 
resta yrkanden vartefter kommunstyrelsen avslår de samma. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att påbörja implementeringen av den 

föreslagna äldreomsorgsreformen ”5 timmar i veckan”.  
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- Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att till budgetberedningen återkomma med en 
redovisning där nämnden beskriver vilka resurser som förväntas behövas för att genomföra 
reformen, utöver de resurser som redan idag läggs ner på kompetensutveckling. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka socialnämndens budget 
med 11 325 tkr år 2022 och med 11 325 tkr år 2023 för implementering av lokal 
äldreomsorgsreform, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att de generella 
statsbidragen om prestationsbaserade medel tillskjuts socialnämndens budget. Framtida 
finansiering av reformen ska hanteras inom ordinarie budgetprocess. 

Reservation 
Kristian Thored (FB) reserverar sig skriftligt. 

Bilaga 

Oscar Sedira (SD) reserverar sig skriftligt muntligt till förmån för eget yrkande. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 78 KS KF/2022:138 

Hantering av generella statsbidrag från Socialstyrelsen för prestationsbaserade 
medel 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har från Socialstyrelsen erhållit beslut om: 

‐ Statsbidrag på 19 277 258 kr för prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen 
timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg. 

‐ Statsbidrag på 3 372 529 kr för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. 

De prestationsbaserade stöd som ingår i dessa beslut innebär, enligt regeringsbesluten, 2021-05-27, 
”att kommuner som lever upp till krav om förbättring får medel utbetalade som generella medel. 
Eftersom det inte finns några krav på vilka ändamål generella medel ska gå till, ska inte några 
återkrav av medel ske. Kommunerna får fritt använda medlen under 2022 och 2023.” 

Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2022-06-17 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-22, § 162. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-22 § 162 
- Skrivelse 2022-06-17 från ekonomiavdelningen 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 § 153 
- Socialstyrelsen, Beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel i syfte att minska 

andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre, daterat 
2022-06-13 

- Socialstyrelsen, Beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 
utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden, daterat 2022-06-13 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att de av Socialstyrelsen beslutade statsbidragen Statsbidrag för 

prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg (Socialstyrelsen 2022-06-13, 9.1-31744/2021) samt Statsbidrag 
för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på 
särskilda boenden (Socialstyrelsen 2022-06-13, 9.1-31745/2021) används för att finansiera en 
utökning av socialnämndens budget under åren 2022 och 2023 för implementering av 
äldreomsorgsreformen ”5 timmar i veckan” i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 79 KS KF/2017:341 

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 
naturreservatet vinner laga kraft. 

Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2022-06-02 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15, § 154. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 § 154 
- Skrivelse 2022-06-02 från planeringsavdelningen 
- 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 att 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 att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsens ordförande att underteckna köpehandlingar avseende ovan angivet 
förvärv. 

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att för den del av förvärvet 
som avser mark inom naturreservat Augustenborg, med en köpeskilling om 940 tkr, skapas 
ett nytt investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsnämnden, ”Naturreservat 
Augustenborg”, som finansieras genom en belastning av rörelsekapitalet. 

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

 _________________________________  
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige  
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 80 KS KF/2021:170 

Yttrande avseende överklagan av beslut om ramavtal för Bjärreds vångar, Bjärred 
9:1 m.fl. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-21, § 36, om ”Ramavtal avseende planering och byggnation av 
Bjärreds vångar omfattande fastigheten Bjärred 9:1 m.fl., Lomma kommun” har överklagats genom 
laglighetsprövning. Lomma kommun har förelagts av förvaltningsrätten i Malmö att inlämna ett 
yttrande för bemötande av överklagan. 

Planeringsavdelningen lämnar i skrivelse 2022-06-12 förslag yttrande. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15, § 156. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 § 156 
- Skrivelse 2022-06-12 från planeringsavdelningen 
- Föreläggande 2022-05-20 från förvaltningsrätten 
- Klagandes skrivelse inkommen till förvaltningsrätten 2022-05-18 

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

 
Det beslut från kommunfullmäktige som har överklagats rör tecknandet av ett ramavtal 
mellan Lomma kommun och Wihlborgs Borgeby AB. Ramavtalet avser reglera de 
övergripande förutsättningarna och principerna för bl.a. marköverlåtelser och fördelning av 
exploateringskostnader för utvecklingen av Bjärreds vångar (fastigheten Bjärred 9:1 m.fl.). 
 
Bengt Lavesson (nedan ”Klaganden”) anför i sitt överklagande sammanfattningsvis 
argumentation som rör exploateringsordningen i området, som Klaganden – såsom det får 
förstås – anser strider mot vad som tidigare har beslutats och kommunicerats, samt 
upprättandet av en detaljplan och tecknandet av ett plankostnadsavtal. 
 
Beslutet att detaljplanelägga området har fattats i annan behörig ordning och så har även 
beslutet att teckna plankostnadsavtal. Dessa frågor, som har sin grund i det kommunala 
planmonopolet och reglering av kostnader för själva planläggningen, omfattas inte av det nu 
överklagade beslutet som i stället rör frågor som infinner sig när en detaljplan sedan ska 
genomföras. 
 
Vad gäller exploateringsordningen, har denna översiktligt avhandlats i det Start-PM som 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Klaganden hänför sig till. Nämnda Start-PM, som har upprättats i ett tidigt skede i processen, 
anger uttryckligen fastigheterna Bjärred 9:2 m.fl., vilket även inbegriper fastigheten Bjärred 
9:1. Vidare anges tydligt att etappindelningen kommer att studeras vidare i den fortsatta 
planprocessen och att indelningen kan komma att ändras. 
 
Klaganden har inte framfört något som anger att det skulle ha förekommit ett formellt fel vid 
ärendets beredning, att frågan faller utanför den kommunala kompetensen, att fel organ 
fattat beslutet eller att beslutet strider mot lag eller annan författning. Klaganden har således 
inte framfört någon omständighet som kan leda till att det överklagade beslutet ska 
upphävas vid en laglighetsprövning enligt 13 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandet ska 
därför avslås. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningsrätten i Malmö 
Planeringsavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 81 KS KF/2022:103 

Beslut om planuppdrag för fördjupad översiktsplan för Alnarp 

Ärendebeskrivning 
ÖP2020 pekar ut ett framtagande av en Fördjupad Översiktsplan (FÖP) Alnarp. Syftet är att bygga ett 
mer hållbart och attraktivt samhälle med utgångspunkt från kommunens vision och befintliga 
förutsättningar och kvaliteter. Alnarpsområdet är en stationsnära utveckling av den södra 
kommundelen som bedöms kunna bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, en regional 
kollektivtrafiknod där bebyggelseutveckling gynnar utvecklingen av den flerkärniga ortsstrukturen. 

FÖP Alnarp kommer ersätta Planprogram för Alnarpsområdet daterat 2016, då det är inaktuellt med 
anledning av omvärldsutvecklingen och pågående stationsetableringen, samt ändrade 
markägoförhållanden. 

Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2022-05-10 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2022-05-25, § 13. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från planledningsgruppen 2022-05-25 § 13 
- Skrivelse 2022-05-10 från planeringsavdelningen 
- Kartbilder med planområde FÖP Alnarp markerat 
- Granskningsyttrande för Översiktsplan 2020, översiktsplan för Lomma kommun, 

Länsstyrelsen Skåne 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en fördjupad 

översiktsplan (FÖP) för Alnarp, Lomma kommun, Skåne län. 

Protokollsanteckning 
Martha Henriksson Witt (C) lämnar följande protokollsanteckning: Jag har i dagens sammanträde 
yrkat bifall till förslaget om att ta fram en ny FÖP men vill redan nu påpeka att jag inte ställer mig 
bakom eventuellt kommande förslag om att ianspråkta ytterligare jordbruksmark för bebyggelse. Jag 
förbehåller mig således rätten att i ett senare skede framföra invändningar mot förslag om 
exploatering på jordbruksmark. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen  
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 82 KS KF/2022:73 

Start-PM för exploatering av fastigheterna Borgeby 15:22 m.fl. i Borgeby, Lomma 
kommun (Nordöstra Borgeby) 

Ärendebeskrivning 
Syftet med exploateringen av Borgeby 15:22 m.fl. är att förtäta Borgeby genom att ge möjlighet till 
byggnation av nya bostäder i enlighet med Bostads- och markförsörjningsprogrammet 2021 – 2025 
för Lomma kommun, godkänt av KS 2021-09-16. Även lämplighet för kommunal funktion längst 
norrut i området ska prövas. 

Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2022-05-10 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2022-05-25, § 14. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från planledningsgruppen 2022-05-25 § 14 
- Skrivelse 2022-05-10 från planeringsavdelningen 
- Start-PM för exploatering av fastigheterna Borgeby 15:22 m fl i Borgeby, Lomma kommun 

(Nordöstra Borgeby) 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att besluta godkänna föreliggande 

Start-PM för exploatering av fastigheterna Borgeby 15:22 m.fl. i Borgeby, Lomma kommun 
(Nordöstra Borgeby). 

- Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett förslag till 
detaljplan för Borgeby 15:22 m.fl. i Borgeby tätort, Lomma kommun samt teckna 
plankostnadsavtal med sökanden. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 83 KS KF/2021:351 

Beslut om planuppdrag för detaljplan för Vinstorp 31:2 m.fl. i Lomma tätort, 
Lomma kommun (Pilängsbadet) 

Ärendebeskrivning 
Syftet med exploatering av fastigheterna Vinstorp 31:2 med flera är att pröva lämpligheten för 
anläggande av ett badhus och en idrottshall på Pilängsområdet. 

Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2022-04-20 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2022-05-25, § 15. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från planledningsgruppen 2022-05-25 § 15 
- Skrivelse 2022-04-20 från planeringsavdelningen 
- Start-PM för del av Vinstorp 31:2 med flera i Lomma tätort, Lomma kommun (Flädie 

stationsområde) 
- Planeringsförutsättningar 
- Lokaliseringskartor 
- Karta över ungefärligt planområde 
- Värderos 
- Kommunens skiss 

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

detaljplan för del av Vinstorp 31:2 m.fl. i tätort, Lomma kommun samt att teckna 
plankostnadsavtal med sökanden. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 84 KS KF/2020:95 

Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028 

Ärendebeskrivning 
Ett reviderat miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028 har tagits fram på uppdrag av 
kommunstyrelsen. De övergripande syftena med att upprätta ett miljömålsprogram är att arbeta 
strukturerat med goda livsmiljöer och kunna visa hur kommunen medverkar till att uppnå nationella 
och regionala miljömål och möta Agenda 2030. Programmet anger inriktningen på kommunens 
miljöarbete och skall på så sätt vara ett underlag för verksamhetsplanering och budgetarbete i 
nämnder och förvaltningar samt kommunala bolag. 

Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2022-05-11 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2022-05-25, § 10. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från planledningsgruppen 2022-05-25 § 10 
- Skrivelse 2022-05-11 från planeringsavdelningen 
- Miljömålsprogram 2022-2028 Del A Mål- och genomförandedel  
- Miljömålsprogram 2022-2028 Del B Kunskapsunderlag  
- Samrådsredogörelse för Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028 

Överläggning 
Ingrid Ascard (MP) och Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ”Samrådsredogörelse 

för Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028”. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ”Miljömålsprogram för 
Lomma kommun 2022-2028, del A Mål och genomförande och del B Kunskapsunderlag”.  

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bemyndiga respektive förvaltning 
att vid behov, under programtiden, revidera åtgärderna i syfte att uppnå målen. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medelstilldelningen för ökade 
kostnader på grund av åtgärder i ”Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028” ska 
beaktas i kommande budgetarbete.  

 _________________________________  
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige  
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 85 KS KF/2022:83 

Information om socialnämndens månadsuppföljning maj 2022 samt åtgärdsplan 

Ärendebeskrivning 
Enligt styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom mål- och resultatstyrning 
ska en nämnd som aviserar en helårsprognos som bedöms avvika negativt från budget i samband 
med kvartalsrapport eller delårsrapport, lämna en uppdaterad prognos per den 31/5 och/eller 31/10 
till kommunstyrelsen. Till prognosen ska även en uppdaterad åtgärdsplan bifogas. Socialnämnden 
aviserade i kvartalsrapporten ett prognostiserat underskott.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27, § 48, att socialnämndens åtgärdsplan för ekonomi i balans 
ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni månad.  

Socialnämnden beslutade 2022-06-21, § 32, att godkänna månadsuppföljningen för socialnämnden 
maj 2022. Socialnämnden beslutade vidare 2022-06-21, § 33, att anta handlingsplan för att få en 
ekonomi i balans samt överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-22, § 163. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-22 § 163 
- Protokoll från socialnämnden 2022-06-21 § 32 
- Protokoll från socialnämnden 2022-06-21 § 33 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-06-21 § 48 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

- Kommunstyrelsen anmodar socialnämnden att återkomma i samband med delårsrapporten 
med en fördjupad redovisning av hur åtgärdsplanen leder till en ekonomi i balans vid årets 
slut, exklusive stadsbidragen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
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