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KOMMUNSTYRELSEN  

Plats: Lomma kommun, Stora Sessionssalen 

Tid: 2022-08-31, klockan 19:00-20:10 

Beslutande: 
Robert Wenglén (M), Ordförande  
Jerry Ahlström (M), 1:e vice ordförande 
Per Bengtsson (S), 2:e vice ordförande  
Sofia Forsgren Böhmer (M), Ledamot 
Eva Banheden Lindblad (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 
Kristina Thored (FB), Ledamot 
Fredrik Karström (M), ersätter Aron Regnéll (M) 
 
Övriga deltagare:  
Susanne Borgelius (M), Ersättare, §§ 87-88, 90-98 
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 
Lennart Nilsson (S), Ersättare 
Ingrid Ascard (MP), Ersättare 

Maria Zingmark, kommunsekreterare 
 
Utses att justera: Per Bengtsson  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-09-08 

Paragraf: §87-§98 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Maria Zingmark 

Ordförande Robert Wenglén  

Justerande Per Bengtsson   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-08-31 

Paragrafer: §87-§98 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-09-09 

Datum när anslaget tas ned: 2022-10-01 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Maria Zingmark 

Anslaget har signerats digitalt 
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KS § 87 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 31-38/22 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om 
 överlämnande för handläggning 

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 
nr 11/22  Beslut om ledighet för tf kommundirektör samt utseende av tillförordnad 

kommundirektör under perioden 2022-07-04 – 2022-07-29 
KS/KF 2022:141 

nr 12/22  Beslut om flaggning med den ukrainas flagga på Ukrainas självständighetsdag för att 
visa solidaritet med Ukraina och Ukrainas befolkning 
KS/KF 2022:45 

Delegationsbeslut fattade av HR-chefen 
nr 43-49/22  Beslut om kommunal tjänstepension 

KS/KF 2022:15 
nr 50/22  Beslut om efterlevandepension 

KS/KF 2022:15 
nr 51-52/22  Beslut om brott mot kollektivavtalet enligt MBN 10 och 64 § 

KS/KF 2022:15 
nr 53/22  Beslut om avstämning löneöversyn 2022 

KS/KF 2022:15 
nr 54-55/22  Beslut om förhandling enligt MBL § 11 

KS/KF 2022:15 
nr 56-57/22  Beslut om lokalt kollektivavtal 

KS/KF 2022:15 
nr 58/22  Beslut om överläggning inför lönerevision 2022 

KS/KF 2022:15 
nr 59/22  Beslut om lokalt kollektivavtal 

KS/KF 2022:15 
nr 60/22  Beslut om förhandling enligt MBL § 11 och LAS § 29 

KS/KF 2022:15 
nr 61/22  Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist 

KS/KF 2022:15 
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Protokoll från sammanträde 2022-06-15 och 2022-06-22 med kommunstyrelsens arbetsutskott 

Föreligger förteckning över meddelanden: 

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-16, § 44, avseende lokal digital agenda för 
samhällsbyggnadsförvaltningen, KS/KF 2021:316 

Protokollsutdrag från kultur och fritidsnämnden 2022-06-20, § 23, angående beslut om digital 
agenda, KS/KF 2021:316 

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2022-06-21, § 48, angående beslut om digital 
agenda, KS/KF 2021:316 

Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-06-21, § 33, om handlingsplan för ekonomi i balans år 
2022, KS/KF 2022:83 

Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-06-21, § 34, om digital agenda för socialförvaltningen, 
KS/KF 2021:316 

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-21, § 66, om lokal digital agenda för 
samhällsbyggnadsförvaltningen, KS/KF 2021:316 

Yrkande från Lärarförbundet på budgetförslag för 2023, KS/KF 2022:56 

Yrkande från Lärarnas riksförbund på budgetförslag för 2023, KS/KF 2022:56 

Minnesanteckningar från ägarsamråd 2022-06-03 med SYSAV, KS/KF 2021:94 

Minnesanteckningar från ägarsamråd 2022-06-13 med SYSAV, KS/KF 2021:94 

Protokoll från årsstämma 2022-05-30 med Sydvatten AB, KS/KF 2022:90  

Protokoll från årsstämma 2022-06-15 med Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK, KS/KF 
2022:109 

Protokoll från styrelsemöte 2022-06-15 med Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK, KS/KF 
2022:109 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-08-25 från kommunledningsförvaltningen 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KS § 88 KS KF/2022:139 

Uppdrag till ombud inför extra bolagsstämma för Kraftringen AB 

Ärendebeskrivning 
Ägarna till Kraftringen AB har på ägarsamråd 2022-05-16 framfört att styrelsen ska kalla till en extra 
bolagsstämma för beslut om extra ägarutdelning på 12 000 000 kr, vilket motsvarar 12 kr per aktie. 

Kraftringens styrelse har 2022-05-31 beslutat att, så snart samtliga ägare är redo, kalla till en extra 
bolagsstämma med beslut ”per capsulam”. Styrelsen har lämnat ett motiverat yttrande om hur den 
föreslagna utdelningen förhåller sig till den så kallade försiktighetsregeln 17 kap. 3 § andra och tredje 
styckena i aktiebolagslagen (2005:551). Försiktighetsregeln innebär att vinstutdelningen ska framstå 
som försvarlig med hänsyn till dels de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 
storleken på det egna kapitalet, dels företagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen gör nedanstående uttalande: 

Den av ägarna föreslagna vinstutdelningen kommer att öka koncernens skuldsättning och försvaga den finansiella 
ställningen. Styrelsen konstaterar dock att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets 
bundna eget kapital i enlighet med 17 kap 3 § första stycket i aktiebolagslagen. Styrelsen har granskat bolaget 
ekonomiska situation och konstaterar att ägarnas förslag till vinstutdelning är hanterbar med hänsyn till 
försiktighetsprincipen 17 kap 3 § andra och tredje stycket i aktiebolagslagen. 

För Lomma kommuns del uppgår den föreslagna vinstutdelningen till 253 500 kr, 21 125 aktier a’ 12 
kr. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17, § 165. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17 § 165 
- Skrivelse 2022-06-27 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kommunstyrelsen i Eslövs kommun 2022-06-28 § 152 
- Kraftringen, Information om extra bolagsstämma i Kraftringen AB, daterad 2022-06-16 
- Kraftringen, Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen över förslag om 

vinstutdelning, daterat 2022-05-31 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta för: 

- Att godkänna styrelsens yttrande, något ytterligare yttrande avseende förslag till beslut 
om utdelning, till exempel enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, anses inte nödvändigt. 

- Att godkänna Lunds kommuns förslag till extra utdelning på totalt 12 000 000 kr. 
 _________________________________  
Beslutet expedieras till: Ombudet  
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KS § 89 KS KF/2022:108 

Yttrande avseende årsredovisning Finsam Kävlinge-Lomma avseende år 2021 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har överlämnat årsredovisningen för år 2021 till 
Lomma Kommun. Årsredovisningen är granskad av KPMG samt av utsedda lekmannarevisorer. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31, § 177. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31 § 177 
- Skrivelse 2022-08-17 från ekonomiavdelningen 
- Granskningsrapport Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, KPMG 2022-04-12 
- Årsredovisning 2021 Finsam Kävlinge-Lomma, 2022-03-01 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning för 

samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 2021 och bevilja styrelsen i 
samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
Med anledning av jäv har Susanne Borgelius (M) inte deltagit i ärendets handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 90 KS KF/2022:99 

Yttrande avseende revisionens uppföljning av tidigare genomförd granskning av 
investeringsprocessen 

Ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av revisionen genomfört en uppföljning av tidigare genomförd granskning av 
investeringsprocessen. Revisionen beslutade 2022-04-25, § 4, att överlämna uppföljning av tidigare 
genomförd granskning till kommunstyrelsen för yttrande gällande vilka åtgärder kommunstyrelsen 
avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. 

I rapporten lämnas utifrån resultatet av granskningen ett antal rekommendationer och revisonen 
önskar få svar från kommunstyrelsen på frågan vilka åtgärder kommunstyrelsen avser att vidta 
utifrån dessa rekommendationer. 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 

1. Nogsamt följa byggnationerna av gymnasieskolan och kommunhuset avseende tidplan och 
ekonomi. 

2. Utreda vilken entreprenadform som är lämpligast att använda i byggandet av 
gymnasieskolan och kommunhuset.  

3. Ta ett nytt budgetbeslut när anbud inkommit om det avviker från nuvarande 
kostnadsuppskattningar. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-06-27 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17, § 166. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17 § 166 
- Skrivelse 2022-06-27 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokollsutdrag från revisionen 2022-04-25 § 4 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-05-20 § 64 
- Granskning av investeringsprocessen, daterad 2020-02-24  

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar överlämna följande yttrande: 

1) Kommunstyrelsen kommer att följa upp investeringsprojekten avseende byggnation av 
gymnasieskola och nytt kommunhus i åtminstone den omfattning som är fastställt i 
kommunens styrsystem och regelverk. 
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2) Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar anger att det 
beträffande investeringar i verksamhetslokaler är nämndernas ansvar att identifiera och 
beskriva investeringsbehovet för respektive verksamhet samt att inledningsvis själv lägga 
fram förslag till budget. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar, efter godkännande av 
förslaget i kommunfullmäktige (här: 2021-10-28), för budget, genomförande och 
förvaltning av investeringen. Det innebär att den andra rekommendationen gällande att 
utreda vilken entreprenadform som är lämpligast att använda i byggandet av 
gymnasieskolan och kommunhuset nu är en fråga som faller inom 
samhällsbyggnadsnämndens ansvar. 

 
3) Planeringen för de båda projekten är i ett tidigt skede. Projekteringen är ännu inte utförd 

och det är sannolikt att förslag till budgetjustering kommer att lyftas till 
kommunfullmäktige i kommande budgetprocesser, inte minst beroende på rådande 
omvärldsfaktorer. Det är samhällsbyggnadsnämndens ansvar att slutligen stämma av att 
det förfrågningsunderlag som nämnden ska besluta om ligger inom ramen för de av 
kommunfullmäktige fastställda totalutgifterna. Om nämnden finner det för omdömesgillt 
att genomföra kvalitetshöjningar eller andra nödvändiga förändringar som framkommit 
under projekteringen, men som inte funnits med i tidigare budgetunderlag, ska nämnden 
lyfta frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande innan anbudsförfrågan skickas 
ut. Om det slutligen visar sig att anbuden avviker mot beslutad totalutgift, av anledningar 
som samhällsbyggnadsnämnden inte kunnat råda över, får frågan om behov av utökad 
totalutgift lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande. I normala fall är det för 
sent att ta ett nytt budgetbeslut först när anbuden inkommit och kostnadsökningen är 
ett faktum. 

 
Utöver yttrandet vad gäller revisionens förslag till beslut vill kommunstyrelsen göra ett 
förtydligande för att undvika att missuppfattning uppstår. Enligt revisionsrapporten beskrivs 
investeringsplaneringsgruppen som ett beredande organ som har som sin huvuduppgift att 
säkerställa att lokalbehovsplanerna innehåller så mycket underlag som behövs för att de ska 
kunna fungera som besluts- och budgetunderlag i berörd nämnd, för att senare bilda 
underlag för beslut i budgetberedningen. Den korrekta formuleringen är att 
investeringsplaneringsgruppen ska granska de underlag som bifogas förvaltningarnas eller 
senare nämndernas investeringsförslag. Det har aldrig varit investeringsplaneringsgruppens 
uppdrag att granska lokalbehovsplanerna i sig. Detta förtydligande framfördes även av 
ekonomiavdelningen i samband med faktakontrollen av revisionsrapporten. 
Lokalbehovsplanerna har dock tagits med som underlag, för avstämning och eventuellt 
ytterligare information, både till investeringsplaneringsgruppen och senare till 
budgetberedningen. Någon återkoppling till förvaltningar eller nämnder vad gäller 
lokalbehovsplanernas utformning, innehåll eller kvalitet har således inte gjorts. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Revisionen 
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KS § 91 KS KF/2022:92 

Bemyndigande om att hantera bankmedel på kommunens bankgiro- och 
plusgiroräkningar och lösa in utbetalningsavier 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-22, § 74, 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 2022-08-24, § 175. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-24 § 175 
- Skrivelse 2022-08-23 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-06-22 § 74 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2022-09-01 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 2022-09-01 – 2022-12-31, Dave Henriquez, 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 § 92 KS KF/2022:161 

Fastställande av sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2023 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen 
år 2023. 

Förslaget till sammanträdestider tar hänsyn till helgdagar, lovdagar och ekonomiprocesserna. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-08-09 från kommunledningsförvaltningen 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2023 enligt 

följande: 11/1, 15/2, 29/3, 26/4, 24/5, 21/6, 23/8, 13/9, 4/10, 15/11 och 13/12. 
Sammanträdena börjar kl. 19:00. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Kommundirektören 
Förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen 
Kommunsekreteraren 
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KS § 93 KS KF/2022:113 

Yttrande över remiss angående utpekande av nya marina SPA-områden (Special 
protected areas) enligt fågeldirektivet 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har på uppdrag av Regeringen tagit fram förslag till avgränsning av nya och utvidgade 
marina Natura 2000-områden för fåglar i Lommabukten och Kustdammarna. Anledningen är att EU-
kommissionen menar att Sverige har brister i Natura 2000-nätverket och har inlett ett 
överträdelseärende mot Sverige. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-24, § 170. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-24 § 170 
- Skrivelse 2022-08-19 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Länsstyrelsen Skåne, Förslag till utpekande av marina Natura 2000-område för fåglar (SPA), 

daterat 2022-07-05 
- Länsstyrelsen Skåne, Underlag och förslag till beslut om nya SPA-områden enligt EU:s 

fågeldirektiv, daterat 2022-07-05 

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

 
Lomma kommun välkomnar ett starkare skydd av havsområdena i Öresund. Förslaget 
fungerar i viss mån med kommunens uppfattning om de skyddsvärda delarna av 
Lommabukten inom kommunens havsområde. Det finns dock några problem med 
synkronisering av befintliga planer och tillstånd. Kommunens översiktsplan innehåller en 
gedigen kustvattenplanering och där har avvägningar gjorts mot flera intressen i ett hav där 
fler verksamheter än någonsin behöver samsas. I den lokala havsplanen finns utpekat ett 
hänsynsområde för friluftslivet på den grunda sträcka (ut till djupgräns 3 m) som går norr om 
Strandhusens revlars naturreservat och fram till Flädie rev naturreservat. Inom denna zon 
finns en hel del miljötillstånd för bryggor, strandrensning samt erosionsskydd på långa 
sträckor. Längs detta område finns även flera populära badstränder och det är även en av 
norra Europas bästa vind- och kitesurfingområden och avvägning har här gjorts att 
friluftslivets inverkan på den fysiska störningen längs kusten redan är permanent och 
argumenten här är liknande de som finns för hamnarna eller annan fysisk störning. Att lägga 
ett Natura-2000 skydd ter sig då i strid med befintliga tillstånd för verksamheterna. Utmed 
denna del av kusten finns också kommande behov av klimatanpassningsåtgärder. 
Kommunen anser därför att denna zon inte ska ingå i det nya utpekandet. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 12 av 21 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-08-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Att inkludera Kustdammarnas naturreservat kolliderar med nuvarande detaljplan i södra 
området då avvattning med dagvatten sker hit och dammarna i dagsläget även fungerar som 
dagvattenanläggning där åtgärder kan behöva ske.  

I övrigt bör gränserna mot naturreservaten synkroniseras så att Strandhusens revlars 
naturreservat i sin helhet är inkluderat i kommande SPA-område. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen Skåne 
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KS § 94 KS KF/2021:342 

Yttrande avseende kompletterande samråd enl. art 4-5 Esbokonventionen gällande 
Aflandshage vindkraftspark på Danmarks sida av Öresund 

Ärendebeskrivning 
Energimyndigheten i Danmark har tidigare tagit fram ett samrådsförslag på miljökonsekvens-
beskrivning avseende en ny anläggning för vindkraftverk i Kögebukten kallad Aflandshage 
vindkraftpark. Lomma kommun har tidigare yttrat sig över detta förslag. Nu har Miljöministeriet 
bjudit in svenska myndigheter, organisationer och allmänhet att delta i samråd gällande en 
komplettering avseende projektet Aflandshage vindkraftspark. Naturvårdsverket har skickat 
denna på remiss till bland annat kommunerna längs Öresund. Samråd sker över landsgränserna i 
enlighet med ESBO-konventionen och det är Naturvårdsverket som samordnar Sveriges yttrande. 

I det tidigare samrådet yttrande sig kommunen i enlighet med följande: 

”Lomma kommun har yttrat sig i tidigare skede över förslaget till dansk havsplan. Redan i det skedet var det tydligt 
att Öresund är en mycket olämplig plats för vindkraft. Anledningen har uttryckts tidigare men tål att upprepas. 

”Öresund är på många sätt ett av världens mest rika och biologiskt känsliga hav. Det är också ett av världens mest 
trafikerade. En rimlig planeringsavvägning hade varit att inte ytterligare öka påfrestningarna av anläggningar just 
här. Danmark pekar dessutom ut andra stora områden för vindkraftsparker och en jämförelse med vad den zon som 
pekas ut i Öresund faktiskt bidrar med, relativt den skada som området kan komma att orsaka för många andra 
intressen, hade varit relevant att redovisa. … Förmodligen hade en fredning av Öresund kunnat minska de negativa 
effekterna i hög utsträckning utan någon stor påverkan på energiuttaget.” 

Förslaget till miljökonsekvensbeskrivning är omfattande och har fångat upp de flesta frågorna. Det är i materialet 
tydligt att påverkan på många intressen blir mycket stor och att även de kumulativa effekterna av andra 
vindkraftsparker är mycket stor. Någon analys av påverkan på krisberedskap och möjligheterna till hantering av 
utsläppsolycka i sundet verkar man dock ha missat. Detta är en risk som alltid är aktuell, men ofta glöms bort då den 
inte är fysiskt närvarande. Man kan även lägga till att det finns nyare forskning som visar på vikten av de 
termikflaskhalsar som migrerande rovfåglar, tranor med flera fåglar utnyttjar som inte verkar finnas med i 
underlagen. Där dessa är förhärskande bör inte höga vindkraftverk uppföras.  

Lomma kommun vill poängtera att vi ställer oss mycket frågande till projektets bidrag till en god 
samhällsomställning då påverkan på Öresund, som ett mycket känsligare hav jämfört med andra möjliga platser, 
otvivelaktigt blir oproportionerligt stor.” 

Efter kompletteringar kom ytterligare möjlighet att yttra sig och kommunen svarade då: 

”Lomma kommun har yttrat sig i tidigare skede över underlaget till den havsbaserade vindkraftsparken Aflandshage. 
Lomma kommuns tidigare yttrande kvarstår med tillägget att det nu också är tydligt att påverkan på fågellivet blir 
mycket stort och att det underlag som lämnats hittills inte tydligt visar på konsekvenserna av detta.” 
 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-24, § 171. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-08-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-24 § 171 
- Skrivelse 2022-08-19 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Naturvårdsverkets missiv med hänvisade handlingar från Danmark: ”Kompletterande samråd 

enligt artikel 4-5 ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett 
gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) gällande planerad havsbaserad 
vindkraft, Aflandshage, Danmark.”, daterat 2022-07-19 

- Ordförandebeslut, daterat 2022-06-08 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-02-16 § 12 

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

 
Lomma kommun har i tidigare skeden yttrat sig över underlaget till den havsbaserade 
vindkraftsparken Aflandshage. Lomma kommuns tidigare yttranden kvarstår. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Naturvårdsverket 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-08-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 95 KS KF/2022:93 

Motion från Oscar Sedira (SD), Jeanette Larson (SD), Jonas Olsson (SD) och Anders 
Bergström-Lundberg (SD) om fria resor med Skånetrafiken inom hela Skåne för 
kommunmedborgare som är 75 år eller äldre 

Ärendebeskrivning 
Oscar Sedira (SD), Jeanette Larson (SD), Jonas Olsson (SD) och Anders Bergström-Lundberg (SD) har, 
2022-05-02, inkommit med en motion om fria resor för kommunmedborgare som är 75 år eller äldre 
inom hela Skåne. I motionen yrkar motionärerna att de Seniorkort som Lomma kommun erbjuder 
kommunmedborgare som är 75 år eller äldre ska utökas till att gälla för fria resor inom hela Skåne. 

Lomma kommun erbjuder idag i likhet med flera andra skånska kommuner kommunmedborgare 
över en viss ålder att resa fritt med buss och tåg inom kommungränsen. Kommunfullmäktige 
beslutade 2017-10-26, § 67, att kommunmedborgare som är 75 år eller äldre ska erbjudas 
Seniorkortet (Jojo Senior) som berättigar till fria resor inom kommungränsen. Kortet gäller för resor 
mellan kl. 09-15 och 18-04 på vardagar. På lördagar, söndagar, midsommar-, jul- och nyårsafton 
gäller kortet hela dagen. 

I enlighet med avtalet mellan Lomma kommun och Skånetrafiken ersätter kommunen Skånetrafiken 
för resor och kortadministration. Skånetrafiken upplåter enligt avtalet stadsbussar, regionbussar, tåg 
samt närtrafiken inom kommunen för seniorernas avgiftsfria resande med Seniorkortet under del av 
dygnet. Skånetrafiken tillser att samtliga seniorer som är 75 år eller äldre och som är folkbokförda 
inom kommunen erhåller Seniorkort och den information som Skånetrafiken och kommunen har 
kommit överens om att den enskilde ska få.  

För närvarande erbjuder Skånetrafiken enbart skånska kommuner att teckna avtal om Seniorkort för 
fria resor inom kommungränsen. Ett införande av Seniorkort för fria resor inom hela Skåne kräver ett 
beslut i Regionfullmäktige.  

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-24, § 172. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-24 § 172 
- Skrivelse 2022-08-12 från kommunledningsförvaltningen 
- Motion från Oscar Sedira (SD), Jeanette Larson (SD), Jonas Olsson (SD) och Anders 

Bergström-Lundberg (SD), inkommen 2022-05-02 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-10-26 § 67 

Överläggning 
Fredrik Karström (M) och Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag i ärendet. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-08-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 

till att Skånetrafiken för närvarande inte erbjuder kommuner att teckna avtal om Seniorkort 
för fria resor inom hela Skåne. 

Protokollsanteckning 
Oscar Sedira (SD) lämnar en skriftlig protokollsanteckning 

Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-08-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 96 KS KF/2022:56 

Preliminär nämndsbudget för kommunstyrelsen år 2023 samt plan för åren 2024–
2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-30, § 37, om mål enligt god ekonomisk hushållning samt beslut 
om nämndernas driftramar för år 2023 samt planeringsramar för åren 2024-2026. Samtidigt 
fastställdes investeringsramar för åren 2023-2025. 

Från och med budget 2023-2026 ska respektive nämnd ta fram ett sammanhållet budgetförslag. Det 
som tidigare benämndes nämndsplan, budgetförslag samt nämndsbudget blir därmed ett och samma 
ärende. ”Preliminär nämndsbudget 2023 samt plan för 2024-2026” innefattar därför mål, driftbudget 
samt investerings- och exploateringsförslag. 

Kommunstyrelsen har sammanställt preliminär nämndsbudget 2023 enligt beslutade driftramar med 
plan 2024-2026 samt med investeringsförslag. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-24, § 174. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-24 § 174 
- Skrivelse 2022-06-10 från kommunledningsförvaltningen 
- Preliminär nämndsbudget för kommunstyrelsen år 2023 samt plan för åren 2024–2026 

Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta fastställa preliminär 
nämndsbudget för kommunstyrelsen år 2023 och plan för ekonomin 2024–2026 i enlighet med 
föreliggande förslag, med följande ändringar: 

‐  Målet ”Kommunen ska vara en attraktiv plats för företagande med god tillgång till 
arbetstillfällen” ska ändras till ”Kommunen ska ha god tillgång till arbetstillfällen och vara en 
attraktiv plats för företagande”. 

‐  Måluppföljningen av detta mål ska även följas upp med hjälp av resultatet i Småföretagarnas 
riksförbunds småföretagarindex. 

Kristina Thored (FB) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta fastställa preliminär nämndsbudget för 
kommunstyrelsen år 2023 och plan för ekonomin 2024–2026 i enlighet med föreliggande förslag, 
med ändringen att uppföljningen av tidigare nämnda mål även ska innefatta en uppföljning av 
förändringar i antalet arbetstillfällen i kommunen, exklusive kommunanställda. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-08-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta fastställa preliminär nämndsbudget för 
kommunstyrelsen år 2023 och plan för ekonomin 2024–2026 i enlighet med föreliggande förslag, 
med ändringen att kommunstyrelsens budget för år 2023 ska utökas med 500 tkr för 
personalfrämjande åtgärder. 

Jerry Ahlström (M) yrkar avslag på Per Bengtssons yrkande 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen har förklarats avslutat ställer ordföranden proposition på sina yrkanden, 
varefter kommunstyrelsen bifaller de samma. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Kristina Thoreds yrkande, varefter kommunstyrelsen 
bifaller det samma. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Per Bengtssons yrkande, varefter kommunstyrelsen 
avslår det samma. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar fastställa preliminär nämndsbudget för kommunstyrelsen år 2023 

samt plan för åren 2024–2026 i enlighet med bilaga. 

Bilaga A 

Reservation 
Per Bengtsson (S) mm reserverar sig skriftligt. 

Bilaga B 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-08-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 97 KS KF/2020:120 

Senareläggande av beslut om fastställande av reviderade regler för ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22, § 41, att beslut om reviderade regler för ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Lomma kommun ska fattas vid innevarande mandatperiods sista 
kommunfullmäktigesammanträde. Då det inte föreligger något förslag från den politiska styrgruppen 
som har till uppdrag att ta fram ett förslag till reviderade regler för ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda föreslår kommunledningsförvaltningen i skrivelse 2022-08-17 att 
kommunfullmäktige ska besluta att senarelägga beslutet om fastställande av reviderade regler för 
ekonomisk ersättning. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31, § 178. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31 § 178 
- Skrivelse 2022-08-17 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-08-25 § 116 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-04-22 § 41 
- Motion från Kristina Thored (FB) om översyn av regler för arvoden mm till förtroendevalda i 

Lomma kommun, inkommen 2020-04-22 
- Gällande regler för arvoden mm till förtroendevalda i Lomma kommun, fastställda av 

kommunfullmäktige 2012-11-29 § 88 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att senarelägga beslutet om 

fastställande av reviderade regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lomma 
kommun med hänvisning till att det inte föreligger något förslag från den politiska 
styrgruppen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-08-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 98 KS KF/2022:79 

Beslut om beviljande av anstånd med redovisning avseende behov av resurser för 
genomförande av lokal äldreomsorgsreform 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-22, § 77, att uppdra till socialnämnden att påbörja 
implementeringen av den lokala äldreomsorgsreformen ”5 timmar i veckan”. Kommunstyrelsen 
beslutade vidare att uppdra 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.  

Socialnämnden beslutade 2022-08-30, § 44, att begära anstånd med redovisningen till 
kommunstyrelsen.  

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31, § 179. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31 § 179 
- Skrivelse 2022-08-29 från socialförvaltningen 

Överläggning 
Per Bengtsson (S) och Kristina Thored (FB) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta avslå 
socialnämndens begäran om anstånd. 

Jerry Ahlström (M) och Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag i ärendet. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beviljar socialnämnden anstånd till 2022-10-04 med redovisningen, där 

nämnden ska beskriva vilka resurser som förväntas behövas för att genomföra reformen, 
utöver de resurser som redan idag läggs ner på kompetensutveckling. 

Reservation 
Per Bengtsson (S) mm reserverar sig skriftligt. 

Bilaga A 

Kristina Thored reserverar sig skriftlig. 

Bilaga B 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-08-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Protokollsanteckning 
Sandra Pilemalm (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Det är djupt olyckligt att efterfrågade uppgifter inte inkommit i tid då det är av stor vikt att det görs 
en grundlig analys av var utmaningar finns i organisationen – åtgärder som behövs samt kostnader, 
för budgetår 2023 men även indikationer för framtiden. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
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