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KS AU § 118    
 
 

Närvarorätt 

 
 
Ärendebeskrivning  
Wilma Lahti är feriearbetare på kommunledningskontoret. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhetligt att medge Wilma Lahti 

närvarorätt vid sammanträdet. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 119   KS KF/2020:64 - 042 
 
 

Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet (majrapport) 
2020 

 
 
Ärendebeskrivning  
Föreligger månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-maj 2020.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonom Garib Yusupov en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-maj 2020  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:  
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande månadsrapport för 

kommunövergripande verksamhet, januari-maj 2020.  
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 120   KS KF/2020:64 - 042 
 
 

Ekonomisk rapport för Lomma kommun (majrapport) 2020 

 
 
Ärendebeskrivning  
Föreligger ekonomisk rapport för Lomma kommun, januari-maj 2020.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Ekonomisk rapport för Lomma kommun, januari-maj 2020  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:  
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande ekonomisk rapport för Lomma 

kommun, januari-maj 2020. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 121   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Information från säkerhetschefen angående trygghetsvärdar 

 
 
Ärendebeskrivning  
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar säkerhetschef Anders Åkesson en 
redogörelse för trygghetsvärdarnas ökade synlighet dagtid på stränderna.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 122   KS KF/2020:133 - 048 
 
 

Angående ansökan om föreningsbidrag från Lomma Event 

 
 
Ärendebeskrivning 
Lomma Event har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag om 100 000 kr för 
verksamhetsåret 2020. 
 
Lomma Event är en ideell förening med ambitionen att vara en öppen mötesplats för 
verksamma i kommunen. Föreningens grundidé är att skapa intressanta evenemang, 
aktiviteter och mötesplatser i kommunen för att främja kulturliv, företagsamhet och 
föreningsliv för att tillvarata och utveckla de tillgångar och värden som finns i 
kommunen. Medlem i föreningen kan vara privatperson, förening eller organisation. 
 
Under 2020 planerar Lomma Event att genomföra två större event: 

• Lommafesten (folkfest med konserter, barnaktiviteter, försäljning och lopp). 
Festen brukar ske varje år i maj månad, men detta år är festen uppskjuten till 
21-23 augusti.  

• Julrundan i Lomma (julmarknad med tomte, julkrubba och 
julklappsåtervinning för välgörenhet). Julmarknaden är koncentrerad till 
Centrumtorget med tillhörande gågator för att skapa en så intim och mysig 
atmosfär som möjligt. 

 
Kommunledningskontorets förvaltningschef Ulrika Högman Forsgren konstaterar i 
skrivelse 2020-05-28 att Lommafesten är ett viktigt forum, inte minst för kommunen 
som organisation, då arrangemanget är ett viktigt tillfälle att möta invånare och 
presentera verksamheten. De senaste åren har kommunen haft tjänstemän på plats 
för att visa upp framtida byggnadsplaner inom kommunen, serverat mat, eller 
inhämtat synpunkter och haft dialog kring specifika frågor.  
 
Kommunledningskontorets förvaltningschef anser att med tanke på att Lomma Event 
erbjuder ett ambitiöst och brett spektrum av upplevelser, både vad gäller artistutbud, 
aktiviteter för allmänheten och föreningen ständigt utvecklar nya koncept och 
händelser för att omfatta fler föreningar och företag bör kommunen stötta deras 
arbete genom att bevilja det sökta bidraget på 100 000 kr. Medel ska, enligt 
kommunledningskontorets förvaltningschef, anslås under förutsättning att 
evenemangen blir av med hänsyn till pandemin. Bidraget betalas, enligt 
kommunledningskontorets förvaltningschef, ut i samband vid två tillfällen. I samband 
med att Lommafesten (50 000 kr) och Julrundan (50 000 kr) ska realiseras. Summan 
täcks, enligt kommunledningskontorets förvaltningschef, inom befintlig ekonomisk 
ram för stabsenheten. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-05-28 från kommunledningskontorets förvaltningschef 
‒ Ansökan/anhållan från Lomma Event, inkommen 2020-05-08 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma event har möjlighet att avropa bidrag om 50 000 kr i samband med 

genomförandet av Lommafesten 2020 och 50 000 kr i samband med 
genomförandet av julrundan 2020, totalt 100 000 kr för år 2020. 
 

______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 123   KS KF/2020:56 - 041 
 
 

Hemställan från barn- och utbildningsnämnden avseende 
tidigareläggning av investeringsutgift angående inventarier 
Pilängskolan 

 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden godkände 2020-05-26 förvaltningens förslag på 
tidigareläggning av investeringsutgifter för Pilängskolans inventarier och översände 
förslaget till kommunstyrelsen. 
 
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2020-06-10 att i Lomma kommuns 
kvartalsrapport 2020 informerar tekniska nämnden om att projektet i den del som 
avser om- och tillbyggnad av Pilängskolan ligger före den initiala tidplanen. Den av 
kommunfullmäktige fastställda driftstarten är för projektets etapp 2, terminsstart,  
vt-21. 
 
Ekonomiavdelningen konstaterar vidare att investeringsprojekt för barn- och 
utbildningsnämnden, vad gäller inventarier till de nya lokalerna, har allt sedan 
projektet lades in i planen fastställts med en driftstart år 2020. Ekonomiavdelningen 
konstaterar att den sista planerade utbetalningen lagts för sent i planen, år 2021, och 
borde enligt ekonomiavdelningen varit inlagd inför fastställd driftdriftstart för 
lokalerna vt-2021, det vill säga med sista år för planerade utbetalningar 2020. 
 
Ekonomiavdelningen konstaterar att det är rimligt att tidigarelägga planerad 
utbetalning, budgetbelopp 1.038 tkr, till 2020 i enlighet med ovanstående 
resonemang.  
 
Ekonomiavdelningen föreslår kommunfullmäktige beslutar att, inom beslutad 
totalutgift, tidigarelägga planerad utbetalning för projekt ”Inventarier Pilängsskolan” 
med 1.038 tkr från år 2021 till år 2020 vilket innebär en utökning av barn- och 
utbildningsnämndens investeringsbudget år 2020. Finansiering ske genom en ökad 
belastning på rörelsekapitalet år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-06-10 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2020-05-26, § 42 
‒ Skrivelse 2020-03-13 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande:  
‒ Kommunfullmäktige beslutar att, inom beslutad totalutgift, tidigarelägga planerad 

utbetalning för projekt ”Inventarier Pilängsskolan” med 1.038 tkr från år 2021 till 
år 2020 vilket innebär en utökning av barn- och utbildningsnämndens 
investeringsbudget år 2020. 

‒ Finansiering ske genom en ökad belastning på rörelsekapitalet år 2020. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 124   KS KF/2020:150 - 214 
 
 

Yttrande över detaljplan Loke 4, Lund 

 
 
Ärendebeskrivning 
Lunds kommun har tagit fram förslag till en detaljplan i Höje å-dalen vid Lunds södra 
infart. 
 
Miljöstrategisk samordnare Helena Björn har i skrivelse 2020-06-12 lämnat förslag till 
yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-06-12 från planeringsavdelningen 
‒ Detaljplaneförslag – samrådshandling för Loke 4, Lunds kommun, 2020-04-01 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 

Lomma kommun ställer sig mycket positiv till den föreslagna detaljplanen. Det 
finns dock några saker att notera. 

 
Strandskyddet bör inte upphävas i planen då det inte står i strid med skötseln av 
dagvattendammarna och riskerar att ett säkerställande av strandskyddets syften 
går förlorade. 

 
Området borde skyddas som naturreservat och få en skötselplan för bästa 
måluppfyllelse. 

 
Lomma kommun har mottagit detaljplanen på omvägar via Höje å vattenråd 
istället för att få den tillsänd sig i enlighet med PBL:s 5 kap 11§. Lomma kommun 
vill härigenom göra stadsbyggnadskontoret i Lund uppmärksamma på att inga 
detaljplaner samråtts i enlighet med denna paragraf de senaste åren och att en 
förändring av förfarandet skulle vara välkommet. Lomma kommun som nedströms 
liggande kommun är berörd av de flesta planer i Lund på grund av den ökande 
översvämningsrisk som dessa kan medföra nedströms. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 125   KS KF/2018:242 - 060 
 
 

Information angående gestaltningsprogram Lomma C norra 

 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa 
Liljenberg en redogörelse för arbetet med ny detaljplan för Lomma Centrum Norra 
vartefter kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar olika alternativ. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 126   KS KF/2019:349 - 214 
 
 

Yttrande angående detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 mfl 
(Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Malmö stad har skickat ut ett planförslag i granskningsskedet för del av fastighet i 
Malmö norra hamn. Planen omfattar industri och hamnverksamhet, vindkraft samt ett 
kompensationsområde för fågel. För att genomföra planen krävs utfyllnad av Öresund. 
Lomma kommun har yttrat sig i tidigare skeden såsom samrådsskedet för nämnda 
plan, översiktsplan och avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivningen i 
tillståndsansökan för utfyllnaden. 
 
Planeringsavdelningen har i skrivelse 2020-06-12 lämnat förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-06-11 från planeringsavdelningen 
‒ Granskningshandlingarna Dp 5625, fastigheten Hamnen 22:164 m.fl., Malmö stad, 

2020-05-25 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 

Lomma kommun har tagit del av granskningshandlingarna för del av fastigheten 
Hamnen 22:164 mfl (Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö och 
kommunens yttrande i tidigare skede kvarstår i sin helhet. En del svar har inte 
givits i samrådsredogörelsen och andra som ges uttalar mer vad som förväntas 
hända utan att stötta detta med något kunskapsunderlag. Lomma kommun vill 
därför åter poängtera att konsekvenserna av en utfyllnad i området kan bli mycket 
stora för lång tid framöver eftersom åtgärderna som ska genomföras är 
oåterkalleliga och sker i en flerstegsprocess som undantar en mer genomgripande 
analys av möjliga konsekvenser. Det faktum att Malmö kommun i varje del av 
denna flerstegsprocess, liksom i tillståndsprocessen, hänvisar svåra frågor och 
bedömningar till en annan del av processen, innebär att kommunen aldrig behöver 
ta ställning till de kumulativa effekterna. 

 
Frågan om hur detta projekt rimmar med Malmö stads ambition att ta 
havsfrågorna på allvar och göra sig till ambassadör för mål nr 14 i Agenda 2030 
hänvisas till att ÖP pekar ut området för hamnverksamhet. Lomma kommun 
önskar dock svar på just frågan hur ambassadörskapet rimmar med att fylla ut 
ett produktivt havsområde? Frågan kvarstår också hur detta överensstämmer 
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med miljöbalken och PBL:s grundprinciper om mark- och vattenanvändning, 
det vill säga att mark- och vattenområden ska användas till det de är bäst 
lämpade för? Produktivt hav är inte bäst lämpat att fylla ut, då behöver andra 
åtgärder göras för att tillgodose de behov man har. Detta hade också varit 
möjligt. Det förefaller dock som att Malmö kommun i ett tidigt skede har låst 
sig vid en lösning som den rätta och att utredningar, planer och processer ska 
anpassas efter detta ställningstagande. Oron kvarstår att denna plan, om den 
genomförs, kan få konsekvenser på Lomma kommun i form av buller och 
utsläpp genom de verksamheter som kopplas till utökningen, förändrad 
landskapsbild genom de vindkraftverk som kan uppföras samt stor negativ 
påverkan på den känsliga havsmiljön i Öresund. I samrådsredogörelsen är det 
också tydligt att länsstyrelsen delar denna uppfattning. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 127   KS KF/2020:131 - 101 
 
 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 

 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 29, ska kommunstyrelsen årligen till 
kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte 
har beretts färdigt. Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt 
kansliavdelningen att, förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges 
novembersammanträde, ytterligare tre gånger under året redovisa till 
kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte har slutförts. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-20, § 60, att uppdra till 
kommunledningskontoret och nämnderna att särskilt prioritera beredningen av 
motioner. Vidare beslutade kommunstyrelsen att en uppföljning av ej slutbehandlade 
motioner ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-17. 
 
Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 2020-06-09- de motioner som inte har 
färdigberetts och föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att redovisningen läggs till 
handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-06-09 från kansliavdelningen 
‒ Ej slutbehandlade motioner 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Redovisningen av ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 128   KS KF/2020:152 - 026 
 
 

Remissvar SOU 2020:24, Tillsammans för en välfungerande 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 

 
 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun är en av flera utsedda remissinstanser för besvarande av 
Socialdepartementets betänkande avseende SOU 2020:24 Tillsammans för en 
välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 
 
HR-chef Marie Härstedt har i skrivelse 2020-06-04 lämnat förslag till yttrande. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-06-04 från HR-avdelningen 
‒ SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocess 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 

Betänkandet är väl genomarbetat och baseras på ett gediget underlag där 
information och bedömningar inhämtats från ett stort antal perspektiv och 
instanser. Att patientgrupper fått bidra med sina perspektiv ger tyngd till 
betänkandets underlag som på ett förtjänstfullt sätt har individen i fokus.  
 
Lomma kommun stödjer betänkandet avseende flera aspekter som: 

• vikten av att strukturell samverkan mellan samtliga aktörer som, utifrån 
sina olika lagar och regelverk, påverkar processen och därmed individen, 
måste förbättras. Att inrätta en gemensam styrgrupp är ett förslag för att 
komma tillrätta med de mål – och intressekonflikter som annars uppstår. 

• att den sjukskrivna ska kunna följa sitt ärende i digital form och få stöd i 
den administrativa handläggningen. Detta tydliggöra ansvarsfördelningen 
mellan processens olika aktörer och kommer att underlätta även för 
arbetsgivaren.  

• att samarbetet, och därmed kravet på samordning, mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen måste förbättras och att de 
juridiska aspekterna som eventuellt försvårar ett sådant samarbete måste 
utredas närmare så att förbättringar kan nås. Detta är också ett krav för 
att samarbetet mellan övriga aktörer ska kunna utvecklas till individens 
gagn.  
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• vikten av att underlätta samarbetet med Hälso- och sjukvården och 
tydliggöra deras roll så att deras del i processen inte fördröjer individens 
återgång i arbete. 

• synlig- och tydliggörandet av jämställdhetsaspekterna i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen och trycker på vikten av att dessa aspekter inte 
längre kan åsidosättas då skillnaderna mellan män och kvinnor och 
åtgärder inom manliga och kvinnliga yrkesområden är alltför stora idag. 

 
Däremot ser Lomma kommun att betänkandets krav om att arbetsgivaren ska 
anlita expertresurser vid sina bedömningar av rehabiliterande insatser kan 
komma att innebära kostnader och ett försvårande för större organisationer 
som t ex kommuner som idag vanligtvis har en organisation med egen 
kompetens kopplat till sjukskrivnings- och rehabiliteringsarbetet. Då det idag 
inte finns några formella krav för att få kalla sig företagshälsovård och dessa, 
redan idag, inte alltid har tillräckliga resurser för att tillgodose arbetsgivarens 
behov (till rimliga kostnader satt i förhållande till vad deras kompetens kan 
bidra med) av kompetens (tänk bristyrken inom vården och konkurrens mellan 
dess aktörer) kan detta komma att innebära icke önskvärda konsekvenser för 
individen om utredningar och utlåtanden drar ut på tid eller inte är adekvata. 
Jämför med de problem som dagens hälso- och sjukvård utgör för individen 
och arbetsgivaren avseende tillgång till specialistvård, läkarintyg och 
rehabiliteringsmöten inom rimlig tid.  

 
______________________ 
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