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 Sammanträdesdatum 
 2022-05-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Plats: Lomma kommun, Stora Sessionssalen 

Tid: 2022-05-05, klockan 19:00-21:04 
Ajournering 20:21-20:30 

Beslutande: 
Ordinarie ledamöter 
Se bifogad närvarolista 
 
Tjänstgörande ersättare  
Se bifogad närvarolista 

Icke tjänstgörande ersättare  
Se bifogad närvarolista 

Övriga deltagare  
Maria Zingmark, Kommunsekreterare 
Christian Almström, Informationstekniker 

 

 

Utses att justera: Malin Stern och Anna-Karin Davidsson, ersättare Per Bengtsson  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-05-10 

Paragraf: §38-§48 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Maria Zingmark 

Ordförande Anders Berngarn  

Justerande Malin Stern, Anna-Karin Davidsson  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-05-05 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2022-05-05 

Paragrafer: §38-§48 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-05-11 

Datum när anslaget tas ned: 2022-06-02 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Maria Zingmark 

Anslaget har signerats digitalt 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun 2022-05-05 
Anders Berngarn (M) ordförande 

Sofia Forsgren-Böhmer (M) 1:e vice ordförande 
Karl-Gustav Nilsson (S) 2:e vice ordförande 

Ordinarie ledamöter 
Robert Wenglén (M) 
Charlott Enocson (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Emma Köster (M) 
Lennart Månsson (M) 
Bert Larsson (M) 
Oscar Magnusson (M) 
Susanne Borgelius (M) 
Ann Haluzova (M) 
Richard Jerneborg (M) 
Anders Olin (M) 
Lena Wahlgren (M) 
Fredrik Karström (M) 
Jesper Wiman (M) 
Martha Henriksson Witt (C) 
Lars-Göran Svensson (C) 
Lena Svensson (C) 
Sandra Pilemalm (L) 
Gun Larsson (L) 
Jonas Benke (L) 
Britt Hjertqvist (L) 
Anna-Karin Davidsson (KD) 
Per Bengtsson (S) 
Lisa Bäck (S) 
Pia Johnson (S) 
Rune Netterlid (S) 
Malin Stern (S) 
Lennart Nilsson (S) 
Jonas Olsson (SD) 
Anders Bergström Lundberg (SD) 
Oscar Sedira (SD) 
Kristian Lindsjö (FB) 
Fredrik Sverkersten (FB) 
Mikael Häggblad (FB) 
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Tjänstgörande ersättare 
Krister Wiman (M), ersätter Leif Lindblad (M) 
Marie Nilsson (M), ersätter Beatrice Palmgren (M) 
Thomas Eneström (S), ersätter Alma Salcinovic (S) 
Natalia Engstedt (SD), ersätter Jeanette Larson (SD) 
Jenny Morau (FB), ersätter Kristina Thored (FB) 
 

Icke tjänstgörande ersättare 
Stefan Wojnicki Högberg (M) 
Jens Thystrup (M) 
Bo Gunnarsson (C) 
Joachim Bengtsson (L) 
Christer Philipsson (KD) 
Conny Bäck (S) 
Karin Everlund (S) 
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KF § 38 KS KF/2022:7 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
a) Motion från Oscar Sedira (SD), Jonas Olsson (SD), Jeanette Larson (SD) och Anders Bergström 

Lundberg (SD) angående att nuvarande busskort för pensionärer ska utökas till att gälla i hela 
Skåne. 

Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige har tagit del av informationen 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KF § 39 KS KF/2020:227 

Fastställande av reviderat styrsystem för att leda, utveckla och följa upp 
verksamheten genom mål- och resultatstyrning 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-18, § 132, att uppdra till kommundirektören att återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag på reviderad mål- och budgetprocess. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade därefter 2020-12-02, § 196, att uppdra till kommundirektören att se över 
styrsystemet och att under tiden som nytt styrsystem tas fram arbeta utifrån de planerade nya 
styrformerna/nya arbetssättet. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-04-13 för förslaget till reviderat styrsystem 
för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom mål- och resultatstyrning. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-04-27, § 49. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-04-27 § 49 
- Skrivelse 2022-04-13 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-09 § 57 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-02 § 196 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2020-11-18 § 132 
- Gällande styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom mål, fastställt 

av kommunfullmäktige 2018-06-07 § 40 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag i ärendet. 

Mikael Häggblad (FB) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag i ärendet, med tillägget att en nämnd som inte bedöms uppnå de riktade målen ska lämna en 
uppdaterad prognos per den 31/5 och/eller den 31/10 till kommunstyrelsen och att en sats om detta 
läggs till i första meningen i stycke två på sidan 15. 

Per Bengtsson (S) och Ingrid Ascard (MP) yrkar bifall till Mikael Häggblads yrkande. 

Robert Wenglén (M) yrkar avslag till Mikael Häggblads yrkande. 

I ärendet yttrar sig även Thomas Eneström (S). 
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Propositionsordning 
Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordförande Anders Berngarn (M) först 
proposition på frågan om bifall respektive avslag på Robert Wengléns yrkande, varefter 
kommunfullmäktige bifaller det samma. 

Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Mikael Häggblads 
ändringsyrkande, varefter ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önskar bifalla Mikael Häggblads yrkande röstar ja och den som önskar avslå det samma 
röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga A 

Ja: 15, Nej: 29. 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat avslå Mikael Häggblads 
ändringsyrkande. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige fastställer reviderad styrsystem för att leda, utveckla och följa upp 

verksamheten genom mål- och resultatstyrning i enlighet med föreliggande förslag. 

Reservation 
Mikael Häggblad (FB) reserverar sig skriftligt. 

Bilaga B 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Författningssamlingen 
Kommundirektören 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 40 KS KF/2021:21 

Ingående av nytt samverkansavtal med Burlövs kommun, Kävlinge kommun och 
Staffanstorps kommun om tillhandahållande av tjänster avseende 
överförmyndarverksamheten 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-16, § 23, att uppdra till förvaltningen att i samarbete med 
Burlövs kommun, Kävlinge kommun och Staffanstorps kommun ta fram ett nytt samverkansavtal om 
tillhandahållande av tjänster avseende överförmyndarverksamheten som ska börja gälla 2023-01-01. 

Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med de övriga samverkanskommunerna tagit fram 
ett förslag till nytt avtal. Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-04-13 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-04-27, § 51. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-04-27 § 51 
- Skrivelse 2022-04-13 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-02-16 § 23 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-01-27 § 7 
- Nu gällande samverkansavtal om tillhandahållande av tjänster avseende 

överförmyndarhandläggning 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar vice överförmyndare Martha Henriksson Witt (C) en 
redogörelse. 

Överläggning 
Marta Henriksson Witt (C) och Per Bengtsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag i ärendet. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun ska ingå samverkansavtal med Burlövs 

kommun, Kävlinge kommun och Staffanstorps kommun om tillhandahållande av tjänster 
avseende överförmyndarverksamheten i enlighet med föreliggande förslag till avtal. Det nya 
avtalet börjar gälla 2023-01-01, under förutsättning att samtliga samverkanskommuner 
beslutar att godkänna avtalet. 

- Kommunfullmäktige beslutar att kommundirektören bemyndigas att underteckna 
samverkansavtalet. 
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 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommundirektören 
Förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen 
Burlövs kommun 
Kävlinge kommun 
Staffanstorpskommun 
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KF § 41 KS KF/2022:60 

Beslut om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Ärendebeskrivning 
Vid Kommunassurans Syds bolagets årsstämma den 12 maj 2022 kommer frågan om ändring av 
bolagsordning kommer att behandlas. Godkännande från kommunfullmäktige i respektive 
ägarkommunerna behövs för att bolagsordningen ska kunna ändras.  

Ekonomichef Samuel Sköld redogör i skrivelse 2022-03-30 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-04-27, § 53. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-04-27 § 53 
- Skrivelse 2022-03-30 från ekonomiavdelningen 
- Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning  
- Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markering av 

ändringar samt med kommentarer 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag i ärendet. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till ny bolagsordning för 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 42 KS KF/2022:50 

Reviderade bidragsregler för verksamhetsbidrag till studieförbunden i Lomma 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-02-28, § 6, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade bidragsregler för studieförbunden i Lomma kommun i 
enlighet med nämndens förlag. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-04-04 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-04-27, § 55. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-04-27 § 55 
- Skrivelse 2022-04-04 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2022-02-28 § 6 
- Nu gällande bidragsregler för studieförbunden i Lomma kommun, fastställda av 

kommunfullmäktige 1999-10-21 § 142 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kultur- och fritidsnämndens Oscar Magnusson (M) en 
redogörelse. 

Överläggning 
Oscar Magnusson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag i ärendet. 

I ärendet yttrar sig även Per Bengtsson (S). 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige fastställer reviderade bidragsregler för verksamhetsbidrag till 

studieförbunden i Lomma kommun i enlighet med föreliggande förslag. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidschefen 
Författningssamlingen 
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KF § 43 KS KF/2021:307 

Fastställande av handlingsprogram för Lomma kommun enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor 

Ärendebeskrivning 
Samtliga kommuner i Sverige ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ha ett 
handlingsprogram. Efter samråd med berörda myndigheter har ett förslag på handlingsprogram 
tagits fram av Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp.  

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-04-14 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-04-27, § 56. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-04-27 § 56 
- Skrivelse 2022-04-14 från kommunledningsförvaltningen 
- Analys av risker som kan föranleda räddningsinsatser enligt lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor i Lomma kommun 2022 
- Nu gällande handlingsprogram för Lomma kommun enligt lagen om skydd mot olyckor, 

fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-11 § 57 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Robert Wenglén (M), Lisa Bäck (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag i ärendet. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för Lomma kommun enligt lag (2003:778) 

om skydd mot olyckor, i enlighet med föreliggande förslag. 

- Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att framgent fastställa handlingsprogram 
för Lomma kommun enligt lagen om skydd mot olyckor. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Säkerhetschefen 
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp 
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KF § 44 KS KF/2022:86 

Fråga från Oscar Sedira (SD) till socialnämndens ordförande Susanne Borgelius (M) 
angående hantering vid en IT-attack 

Ärendebeskrivning 
Oscar Sedira (SD) har 2022-04-22 inkommit med en fråga till socialnämndens ordförande Susanne 
Borgelius (M) angående hantering vid en IT-attack. 

Beslutsunderlag 
- Fråga från Oscar Sedira (S), inkommen 2022-04-22 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde besvarar socialnämndens ordförande Susanne Borgelius (M) 
frågan. 

I ärendet yttrar sig även Oscar Sedira (SD). 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Frågeställaren 
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KF § 45 KS KF/2022:96 

Fråga från Per Bengtsson (S) till socialnämndens ordförande Susanne Borgelius (M) 
angående chefsrotation inom äldreomsorgen 

Ärendebeskrivning 
Per Bengtsson (S) har 2022-05-04 inkommit med en fråga till socialnämndens ordförande Susanne 
Borgelius (M) angående chefsrotation inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
- Fråga från Per Bengtsson (S), inkommen 2022-05-04 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde besvarar socialnämndens ordförande Susanne Borgelius (M) 
frågan. 

I ärendet yttrar sig även Per Bengtsson (S). 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde 

trots att det inte har kungjorts. 

- Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Frågeställaren 
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KF § 46 KS KF/2022:88 

Avsägelse från Ronny Ehnberg (S) av uppdrag som revisor i revisionen samt 
fyllnadsval med anledning härav 

Ärendebeskrivning 
Ronny Ehnberg (S) har inkommit till kommunfullmäktige med en anhållan om avsägelse avseende 
uppdraget som revisor i revisionen. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde 

trots att det inte har kungjorts. 

- Kommunfullmäktige beslutar att Ronny Ehnbergs avsägelse som revisor i revisionen 
godkänns. 

- Kommunfullmäktige beslutar att till ny revisor i revisionen, för tiden till och med 2022-12-31, 
väljs Fredrik Hermansson (S). 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Den valde 
Nämndsekreteraren 
KPMG 
Troman 
HR 
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KF § 47 KS KF/2022:89 

Avsägelse från Ronny Ehnberg (S) av uppdrag som lekmannarevisor i AB 
Malmöregionens Avlopp samt fyllnadsval med anledning härav 

Ärendebeskrivning 
Ronny Ehnberg (S) har inkommit till kommunfullmäktige med en anhållan om avsägelse avseende 
uppdraget som lekmannarevisor i AB Malmöregionens Avlopp. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde 

trots att det inte har kungjorts. 

- Kommunfullmäktige beslutar att Ronny Ehnbergs avsägelse som lekmannarevisor i AB 
Malmöregionens Avlopp godkänns. 

- Kommunfullmäktige beslutar att till ny lekmannarevisor i AB Malmöregionens Avlopp, för 
tiden till och med 2022-12-31, väljs Lars-Erik Larsson (S). 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Den valde 
AB Malmöregionens Avlopp 
Troman 
HR 
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KF § 48 KS KF/2022:94 

Avsägelse från Alma Salcinovic (S) av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Alma Salcinovic (S) har inkommit till kommunfullmäktige med en anhållan om avsägelse avseende 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde 

trots att det inte har kungjorts. 

- Kommunfullmäktige beslutar att Alma Salcinovics avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige godkänns. 

- Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige efter Alma Salcinovic (S). 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 
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