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KS AU § 200   KS KF/2018:269 - 012 
 
 

Dialogmöte med socialnämndens presidium 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna  
förvaltningen av kommunens angelägenheter och dessutom ha uppsikt över såväl 
övriga nämnders verksamhet som verksamheten i kommunala bolag (10 kap 2-6 §§) 
och de kommunalförbund där kommunen är medlem.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-21, § 158, att utveckla formerna för den  
kommunala uppsiktsplikten genom införandet av regelbundna dialogträffar med  
nämndernas presidium och förvaltningscheferna. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar socialchef Emma Pihl, socialnämndens 
ordförande Susanne Borgelius (M), socialnämndens 1:e vice ordförande Anders Ohlin 
(M) och socialnämndens 2:e vice ordförande Pia Johnson (S) en redogörelse. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 201   KS KF/2013:72 - 214 
 
 

Information avseende detaljplan för Björnbärsgatan 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar planarkitekt Linnea Qvarnström, 
stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg och mark- och exploateringschef Helena 
Sääf en redogörelse avseende detaljplan för Björnbärsgatan. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Detaljplan för del av Vinstorp 40:1 m.fl. i Lomma, Lomma kommun, Plan- och 

genomförandebeskrivning, Samrådshandling 2013-05-07 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-18 § 103 
‒ Avsiktsförklaring avseende exploatering av två markområden i Lomma kommun, 

daterad 2010-01-14 
‒ Ramavtal avseende exploatering av fastigheten Lomma Lomma 25:96 och del av 

fastigheten Lomma Vinstorp 40:1 
‒ Yttranden över samrådsförslag till detaljplan för del av Vinstorp  

40:1 m.fl. i Lomma, Lomma kommun 
‒ Stena Fastigheter, ”Sommarbären, ett smultronställe”, Konceptbeskrivning och 

målgruppsanalys för utveckling av kvarteret Sommarbären i Lomma, daterad 
2019-09-09 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 202   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information avseende Respekt kustzon 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar planarkitekt Linnea Qvarnström, 
stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg och planarkitekt John Wadbro en 
redogörelse avseende Respekt kustzon. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 203   KS KF/2019:252 - 340 
 
 

Förslag till utlåning av medel till VA-syd 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun blev medlem i VA SYD från och med 2019-01-01, enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2018-11-08, § 61. Enligt den förbundsordning som är fastställd för 
VA SYD framgår av avsnitt 12.2 att som huvudprincip gäller att det är den kommun 
inom vars område investeringen görs som i första hand svarar för finansieringen. 
Driftskostnaderna ska täckas genom avgifter från VA-abonnenterna.  
 
Enligt begäran från VA SYD har förbundet ett sammanlagt lånebehov för 2019 på 20 
mnkr. Lån läggs upp genom revers. Räntebindningstiden sätts till fem år och räntan ska 
beräknas utifrån den ränta Lomma kommun erbjuds för upplåning hos Kommuninvest 
med ett tillägg för omkostnader på 0,05%. För närvarande är Kommuninvests 
femårsränta 0,38%. Den totala löptiden ska motsvara den genomsnittliga 
avskrivningstiden för anläggningstillgångarna. Lomma kommuns likviditet är för 
närvarande god och utlåning kan ske genom befintliga medel i kassan.  
 
VA SYD:s lånebehov för år 2020 och 2021 uppgår till 40 mnkr respektive år. Beslut om 
utlåning till förbundet regleras i kommunfullmäktiges beslut kring budget 2020 samt 
plan för ekonomin 2021-2023. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 2019-10-18 att kommunstyrelsen ska 
besluta godkänna utlåning av 20 mnkr till VA SYD med start av löptid under 2019. 
Utlåningen föreslås finansieras genom förändring av rörelsekapitalet. Vidare föreslås 
ekonomichefen ges i uppdrag att upprätta revers. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-10-18 från ekonomiavdelningen 
‒ Förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv och Eslöv 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner utlåning av 20 mnkr till VA SYD med start av löptid 

under 2019. Utlåningen finansieras genom en förändring av rörelsekapitalet. 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomichefen att upprätta revers. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 204   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information avseende detaljplan för ”Del av Lomma 25:5 m fl., 
Kanalkvarteren, Lomma Hamn” 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf, 
stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg, planarkitekt Linnea Qvarnström och 
förvaltningsjurist Sarah Andersberg en redogörelse avseende detaljplan för ”Del av 
Lomma 25:5 m fl., Kanalkvarteren, Lomma Hamn”. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 205   KS KF/2019:34  - 001 
 
 

Information om förslag till strategiska fastighetsförvärv 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf en 
redogörelse avseende förslag till strategiska fastighetsförvärv. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 206   KS KF/2019:321 - 261 
 
 

Revidering av arrendeavgift för Närdala koloniområde 
 
Ärendebeskrivning 
Öster om Kungsgårdsvägen i direkt anslutning till Alnarps norra delar har Lomma 
kommun 47 kolonilotter som arrenderas ut. Avtalen löper årsvis med tre månaders 
uppsägningstid. 
 
Idag ligger arrendeavgiften på 3,09 kr/m2 och år. Detta pris baseras på avgift bestämd 
1991. Arrendeavgiften räknas varje år upp med konsumentprisindex (KPI).  
I arrendeavgiften ingår vatten samt tillgång till en toalett som finns på plats varje år 
från april till slutet av september.  
 
Kolonierna inom området är på i snitt 100 m2. Detta innebär att kommunen för 
närvarande får in ca 300 kr per koloni och år, dvs 14.100 kr per år totalt för området. 
Nuvarande arrendeavgift täcker inte de kostnader som kommunen har för området. 
För det fall något oväntat inträffar, till exempel att någon dumpar skräp på området 
som måste forslas bort överskrids områdets budget.  
 
År 2018 hade kommunen kostnader på 22.215 kr, 2017 på 16.383 kr och 2016 på 
83.489 kr för området. Detta innebär en snittkostnad på 40.695 kr per år. Kommunen 
har tidigare gjort investeringar på området avseene nya vattenposter med tillhörande 
nya ledningar, samt upprustning av vägarna inom området. Kapitalkostnader för dessa 
åtgärder ingår inte i ovan angivna kostnader.  
 
Kommunen gör årligen återkommande besiktningar på området och vissa kolonister 
har i samband med dessa besiktningar fått skriftliga påpekanden om åtgärder som 
måste vidtas inom viss tid om deras avtal ska fortsätta att gälla. Kommunen har under 
de senaste åren sagt upp ett flertal kolonister på grund av att kolonin misskötts.  
 
Det finns för närvarande en kö på 52 personer (september 2019) till kolonierna. Efter 
översyn av arrendeavgifterna och en jämförelse med grannkommunernas 
arrendeavgifter för kolonilotter gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att 
arrendeavgiften borde vara 12 kr/m2 per år. Detta innebär att en normalstor kolonilott 
på området skulle kosta 1.200 kr per år, dvs 56.400 kr per år totalt för området. 
 
I skrivelse 2019-10-25 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska besluta att arrendeavgiften för Närdala koloniområde höjs till 12 
kr/m2. Denna avgift föreslås sedan räknas upp med konsumentprisindex (KPI) varje år. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-09-25 från samhällsbyggnadschefen och exploateringsingenjören 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Arrendeavgiften för Närdala koloniområde höjs till 12 kr/m2 per år från och med 

2020-01-01. Avgiften ska därefter årligen räknas upp med konsumentprisindex 
(KPI). 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 207   KS KF/2019:54 - 314 
 
 

Motion om utredning av möjligheterna att halkbekämpa med sand på 
gångstråk och trottoarer 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ann-Marie Lundberg (MP) och Viveka Berger Pålsson (MP) har i motion, inkommen 
2019-01-31, föreslagit att kommunfullmäktige ska ge tekniska nämnden i uppdrag att 
utreda möjligheterna att använda sand för halkbekämpning på gångstråk och 
trottoarer. 
 
Tekniska nämnden har 2019-09-30 § 63 redogjort för det pågående arbetet 
beträffande halkbekämpning, om halkbekämpningseffekter och metodval, om 
utbildning av personal som arbetar med vinterväghållning och pågående bevakning av 
utvecklingen på riksnivå av metoder för halkbekämpning. Nämnden anser att det 
tillvägagångssätt som användes för närvarande vid halkbekämpning inom kommunen 
är ändamålsenligt och att kunskapsbilden är god. Därmed anser nämnden att en 
utredning inte är nödvändig. 
 
Tidigare kanslichef Eva Elfborg konstaterar i skrivelse 2019-10-14 att för det fall 
kommunstyrelsen tillstyrker tekniska nämndens förslag kan beslutet formuleras enligt 
följande: 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 
besluta följande. 
 
Med hänvisning till tekniska nämndens redogörelse för det pågående arbetet 
beträffande halkbekämpning, om halkbekämpningseffekter och metodval, om 
utbildning av personal som arbetar med vinterväghållning och pågående bevakning av 
utvecklingen på riksnivå av metoder för halkbekämpning, anser kommunfullmäktige 
att det tillvägagångssätt som användes förnärvarande vid halkbekämpning inom 
kommunen är ändamålsenligt och att kunskapsbilden är god, varför en utredning i 
enlighet med motionärernas förslag är obehövlig. 
Motionen avslås därför. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-10-14 från kanslichefen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-09-30 § 63 
‒ Motion (MP) om halkbekämpning av gångstråk och trottoarer 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till tekniska nämnden för 

ytterligare beredning, då nämndens yttrande till övervägande del handlar om 
möjligheten att halkbekämpa med sand på vägbanorna. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 208   KS KF/2019:55 - 420 
 
 

Motion om kartläggning och åtgärdsförslag för att ersätta 
gummigranulat i konstgräsplaner 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lars-Göran Svensson (C ), Lena Svensson (C ) och Martha Henriksson Witt (C ) har i 
motion, inkommen 2019-01-31, föreslagit att Lomma kommun ska genomföra en 
kartläggning och utarbeta åtgärder för att ersätta gummigranulatet i konstgräsplaner 
med andra bättre material, eftersom gummigranulater har identifierats som en av 
källorna till spridning av mikroplaster. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i yttrande 2019-04-01, § 23, överlämnat UKF-
förvaltningens redogörelse för förekomsten av granulat på kommunens idrottsplatser 
och för vidtagna och planerade åtgärder. Förvaltningen bevakar information och 
utredningar om gummigranulater och möjligheterna att framgent ersätta de befintliga 
konstgräsplanerna med alternativ till konstgräs med gummigranulat. En handlingsplan 
för att undvika spridningen av granulatet utanför konstgräsplanerna är under 
utarbetande och vissa åtgärder har redan genomförts. Nämnden samråder, via 
förvaltningen, med SKL, fotbollsförbundet, lokala fotbollsklubbar och tillverkare i syfte 
att kunna utarbeta underlag för att framgent anlägga nya konstgräsplaner. 
 
Tekniska nämnden har i yttrande 2019-10-15, § 62, ställt sig bakom motionärernas 
beskrivning av att mikroplaster utgör ett växande miljöproblem, beskrivit alternativa 
material och slutna system för att förhindra spridning. Nämnden ställer sig positiv till 
att kommunen ska genomföra en kartläggning av möjligheterna att ersätta 
gummigranulat i konstgräsplaner som anläggs i kommunen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har avstått från att yttra sig över motionen. 
 
Tidigare kanslichef Eva Elfborg konstaterar i skrivelse 2019-10-14 att för det fall 
kommunstyrelsen ställer sig bakom kultur- och fritidsnämndens kartläggning och 
redovisningen av vidtagna och planerade åtgärder, kan beslutet formuleras enligt 
följande: 
 
Med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens redogörelse för förekomsten av 
granulat på kommunens konstgräsplaner och för vidtagna och planerade åtgärder, 
konstaterar kommunfullmäktige att nämnden har påbörjat arbetet i enlighet med 
motionärernas förslag. Motionen skall därför anses vara besvarad. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-10-14 från kansliavdelningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-09-30 § 62 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-04-01 § 23 
‒ Motion (C) om att minska spridningen av mikroplaster 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till kultur- och 

fritidsnämnden för ett förtydligande om hur nämnden arbetar med frågan. 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden att inkomma med 

yttrande i ärendet. 
 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 209   KS KF/2019:131 - 010 
 
 

Motion angående ansökan om projektbidrag för förstudie från Leader 
Lundaland avseende förbindelse över Lödde å och utveckling av 
Bjärreds strandstråk 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kristina Thored (FB) har i motion, inkommen 2019-03-12, föreslagit att 
kommunstyrelsen ska ge lämplig förvaltning i uppdrag att i partnerskap med Kävlinge 
kommun och Region Skåne, i egenskap av huvudman för Skåneleden, att söka 
projektbidrag från Leader Lundaland, med syfte att genomföra en förstudie, gällande 
en förbindelse över Lödde å samt utveckling av Bjärreds strandstråk. 
 
Leader Lundaland är en ideell förening som arbetar med lokalt ledd utveckling genom 
den s.k. leadermetoden, med stöd från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga 
organisationer. Föreningen är ideell, allmännyttig och politiskt och religiöst obunden. 
Kommuner som omfattas är Kävlinge, Lomma Lund, Staffanstorp och södra Eslöv. 
 
Såväl utvecklingsavdelningen på kommunledningskontoret som planeringsavdelningen 
på samhällsbyggnadsförvaltningen har avgett yttrande över motionen. 
 
Planeringschefen redogör i yttrande 2019-06-25 för de diskussioner och den planering 
som gjorts i kommunen sedan 1980-talet, i den översiktliga planeringen, avseende 
överfart över Lödde å, innefattande såväl bro som dragfärja. Samhällsbyggnads-
förvaltningen konstaterar att en övergång vid Lödde å är utpekad i den gällande 
översiktsplanen för kommunen vid Borgeby Slott. I beredningen av en ny översiktsplan 
har planledningsgruppen i juni månad 2019 beslutat att som riktlinje ange att en 
förbindelse över Lödde å ska skapas väster om E6. Efter samråd av förslaget till 
översiktsplan, krävs att fördjupad studie, miljökonsekvensbeskrivning och ett officiellt 
samråd med boende, myndigheter och organisationer genomföres samt att en stor 
mängd juridiska spörsmål av projektet utreds. 
 
Utvecklingsavdelningen redovisar, i skrivelse 2019-06-25, att medel för förstudie inte 
är möjligt att söka hos Leader Lundaland. Enbart medel till genomförandeprojekt upp 
till en nivå om 2 mnkr behandlas av Leader Lundaland. I ett genomförandeprojekt 
krävs 30% medfinansiering i form av medel, ideellt arbete eller ideella resurser. Leader 
Lundaland bedömer det inte vara möjligt att finansiera en förbindelse över Lödde å, i 
form av bro eller färja, med medel från föreningen. 
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Det kan således konstateras att planering för förbindelse över Lödde å pågår samt att 
projektmedel för förstudie, i enlighet med motionärens förslag, inte är möjligt att 
erhålla från föreningen Leader Lundaland.   
 
Den tidigare kanslichefen Eva Elfborg föreslår i skrivelse 2019-10-15 att motionen 
avslås med hänvisning till att planering för förbindelse över Lödde å pågår samt att 
projektmedel för förstudie, enligt motionärens förslag, inte är möjligt att erhålla från 
föreningen Leader Lundaland. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-10-15 från kansliavdelningen 
‒ Skrivelse 2019-06-25 från utvecklingsavdelningen 
‒ Motion (FB) angående ansökan om projektbidrag från Leader Lundaland 
 
Överläggning 
Per Bengtsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

 
Kommunstyrelses arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Med hänvisning till att planering för förbindelse över Lödde å pågår samt att 

projektmedel för förstudie, enligt motionärens förslag, inte är möjligt att erhålla 
från föreningen Leader Lundaland, avslås motionen. 

 
 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 17 (19) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 210   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information om kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Katarina Pelin en 
redogörelse avseende aktuella kurser och konferenser. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (19) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 211   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information från kommundirektören 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Katarina Pelin en 
redogörelse avseende aktuella frågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 19 (19) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-23 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 212   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information från ordföranden 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ordförande Robert Wenglén (M) en 
redogörelse avseende aktuella frågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


