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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen   
Tid 2020-06-17, kl. 19:00- 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M 
Per Bengtsson (S) 
Sofia Forsgren Böhmer (M) 
Eva Banheden Lindblad (M) 
Richard Jerneborg (M) 
Martha Henriksson Witt (C) 
Sandra Pilemalm (L) 
Lisa Bäck (S) 
Rune Netterlid (S) 
Jimmy Ringström (SD) 
Kristina Thored (FB) 
Fredrik Axelsson (M) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Aron Regnéll (M) 
 

Övriga deltagare Susanne Borgelius (M) 
Lennart Månsson (M) 
Carin Hansson (M) 
Emma Köster (M) 
Lars-Göran Svensson (C) 
Jonas Benke (L) 
Anna-Karin Davidsson (KD) 
Lennart Nilsson (S) 
Ingrid Ascard (MP) 
Oscar Sedira (SD) 
 
Katarina Pelin 
Maria Zingmark 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
kommundirektör 
kommunsekreterare 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-06-25 
 
 

 
 

Paragraf  
§71-§98 

Underskrifter 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 2020-06-17   

Paragrafer §71-§98   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-06-26 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-07-18 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS § 71    
 
 

Meddelanden och delegationsbeslut 

 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 
 
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen och delegat på kansliavdelningen 
nr 34-45/20 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser 

och beslut om överlämnande för handläggning 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 
nr 9/20 Beslut avseende uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i 

Kävlingeåns vattenråd 
 KS/KF 2020:117.042 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen 
nr 10/20 Beslut om upptagande av lån, inom ramen för av kommunfullmäktige 

fastställa belopp och ändamål 
 KS/KF 2020:23.045 
nr 10/20 Beslut om avskrivning av kundfodringar, socialförvaltningen 
 KS/KF 2020:6.045 
 
Delegationsbeslut fattade av HR-chefen 
nr 28-40/20 Kommunal tjänstepension 

KS/KF 2020:4.002 
nr 41-47/20 Avstämmning löneöversyn 2020 med olika fackförbund 
 KS/KF 2020:4.002 
 
Protokoll från sammanträde 2020-05-13, 2020-05-20 och 2020-05-27 med 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Protokoll från sammanträde 2020-04-15 och 2020-06-03 med planledningsgruppen 
 
Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
Protokoll från sammanträde 2020-05-06 med förbundsfullmäktige VASYD, KS/KF 
2019:252.340 
 
Protokoll från sammanträde 2020-05-08 med förbundsstyrelse VASYD, KS/KF 
2019:252.340 
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Protokoll från sammanträde 2020-05-11 med VASYD Ägarnämnd Lomma, KS/KF 
2019:252.340 
 
Utdrag ur socialnämndens protokoll 2020-05-05, SN § 36, avseende åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans för socialnämnden, KS/KF 2020:64.042 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kansliavdelningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande 
‒ Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 72   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Information om framtagandet av ny kommunikationsstrategi för 
Lomma kommun 

 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar kommunledningskontorets 
förvaltningschef Ulrika Forsgren Högman en redogörelse avseende framtagandet av ny 
kommunikationsstrategi för Lomma kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 73   KS KF/2020:64 - 042 
 
 

Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet (majrapport) 
2020 

 
 
Ärendebeskrivning  
Föreligger månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-maj 2020.  
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17, § 119 
 
Beslutsunderlag  
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17 § 119 
‒ Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-maj 2020  

 
Kommunstyrelsen beslutar följande:  
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande månadsrapport för 

kommunövergripande verksamhet, januari-maj 2020.  
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 74   KS KF/2020:64 - 042 
 
 

Ekonomisk rapport för Lomma kommun (majrapport) 2020 

 
 
Ärendebeskrivning  
Föreligger ekonomisk rapport för Lomma kommun, januari-maj 2020.  
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17, § 120 
 
Beslutsunderlag  
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17 § 120 
‒ Ekonomisk rapport för Lomma kommun, januari-maj 2020  

 
Överläggning 
Lisa Bäck (S) yrkar att en särskild genomgång av socialnämndens ekonomi ska ske vid 
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde, 2020-08-26. 

 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar bifall till Lisa Bäcks yrkande. 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande:  
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande ekonomisk rapport för Lomma 

kommun, januari-maj 2020. 
‒ En särskild genomgång av socialnämndens ekonomi ska ske vid kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträde, 2020-08-26. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Ekonomiavdelningen 
Socialnämnden 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 75   KS KF/2020:56 - 041 
 
 

Förslag till budget för kommunstyrelsen 2021 och plan för ekonomin 
2022-2024 

 
 
Ärendebeskrivning  
Föreligger förslag till budget för kommunstyrelsen 2021 samt plan för ekonomin 2022-
2024. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03, § 102. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 § 102 
‒ Skrivelse 2020-05-29 från kommunledningskontorets förvaltningschef och 

ekonomiavdelningen 
‒ Förslag till budget för kommunstyrelsen 2021 samt plan för ekonomin 2022-2024 
 
Överläggning  
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att fastställa 
föreliggande förslag till budget för kommunstyrelsen 2021 samt plan för ekonomin 
2022-2024. 
 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att fastställa föreliggande 
förslag till budget för kommunstyrelsen 2021 samt plan för ekonomin 2022-2024, med 
flöjande ändringar: 
 
‒ Att kansliavdelningen tillförs 275 tkr för anställning av överförmyndare 
‒ Att HR-avdelningens budget för feriearbetare uppgår till 2 000 tkr 
‒ Att posten för utökning av resurser på HR-avdelningen utgår (-597 tkr) 
 
Robert Wenglén yrkar avslag på Per Bengtssons ändringsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser att 
ställa proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget yrkande.  
 
Ordföranden meddelar att han därefter avser att ställa proposition på frågan om bifall 
respektive avslag på Per Bengtssons ändringsyrkande.  
 
Denna propositionsordning godkänns.  
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Ordföranden ställer först proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget 
yrkande om att kommunstyrelsen ska besluta att fastställa föreliggande förslag budget 
för kommunstyrelsen 2021 samt plan för ekonomin 2022-2024, varefter 
kommunstyrelsen bifaller det samma. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Per 
Bengtssons ändringsyrkande, varefter kommunstyrelsen avslår det samma. 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande:  
‒ Kommunstyrelsen fastställer föreliggande förslag till budget för kommunstyrelsen 

2021 samt plan för ekonomin 2022-2024. 
 
Reservation 
Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. 
 

./. Bilaga 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Ekonomiavdelningen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 10 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 76   KS KF/2020:56 - 041 
 
 

Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2021-2024 

 
 
Ärendebeskrivning  
Föreligger förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2021-2024.  
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03, § 103. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 § 103 
‒ Skrivelse 2020-05-29 från kommunledningskontorets förvaltningschef och 

ekonomiavdelningen 
‒ Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2021-2024  
 
Kommunstyrelsen beslutar följande:  
‒ Kommunstyrelsen fastställer föreliggande förslag till investeringsbudget för 

kommunstyrelsen 2021-2024. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 77   KS KF/2020:56 - 041 
 
 

Förslag till exploateringsbudget 2021-2024 och senare 

 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till exploateringsbudget 2021-2024 och senare. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10, § 109. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10 § 109 
‒ Skrivelse 2020-06-10 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
‒ Förslag till exploateringsbudget 2021-2024 och senare 
‒ Faktablad avseende aktuella exploateringsprojekt 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer förslag till exploateringsbudget 2021-2024 i enlighet 

med föreliggande förslag. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Ekonomiavdelningen 
Exploateringsavdelningen 
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KS § 78   KS KF/2020:135 - 012 
 
 

Förslag till preliminär nämndsplan för kommunstyrelsen 2021-2024 

 
 
Ärendebeskrivning 
”Styr- och kvalitetssystem för Lomma Kommun” reglerar hur kommunen ska styra, 
planera och följa upp verksamheten. Enligt styrsystemet antas preliminära 
nämndsplaner varje år av respektive nämnd under juni månad. Kommunfullmäktige 
fastställer sedan nämndsmålen i enlighet med sin grundläggande roll och överordnade 
ställning i kommunen i oktober. Nämnden beslutar sedan slutgiltigt om sin 
nämndsplan senast i november månad och eventuella ändringar implementeras 
nästkommande år. Föreliggande nämndsplan avser år 2020-2023 och uppdateras 
årligen.  
 
I kommunstyrelsens nämndsplan finns ett riktat mål samt tre övriga mål. 
Kommunfullmäktige har riktat ett mål till kommunstyrelsen inom kommunikation mot 
bakgrund av att öppenhet och ökad dialog med medborgarna är ett viktigt verktyg för 
att öka förtroendet för kommunen. I planen finns tre ytterligare mål inom områdena 
ledarskap, digitalisering och den kommunala verksamhetens påverkan på klimatet. 
Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente ansvar för dessa områden. Förvaltningen 
utvecklar sedan en årlig verksamhetsplan som beskriver vilka åtgärder och aktiviteter 
som ska genomföras för att uppnå målen. 
 
Nämndsplan revidering inför 2021  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2020-05-06 diskuterat planens 
innehåll och har därefter gett kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med 
förslag till preliminär nämndsplan. Under sammanträdet 2020-05-06 diskuterades 
huruvida ett beteendeinriktat miljömål ska tillkomma avseende att uppmuntra 
medarbetarna och kommuninvånarna att göra hållbara val i sin vardag.  
 
Utvecklingsledare Elin Westerberg konstaterar i skrivelse 2020-05-20 att arbetet med 
att påverka människor att göra hållbara val i sin vardag pågår i kommunen. Detta 
synliggörs bland annat i kommunens energi- och klimatplan. Att lyfta in ett 
beteendepåverkande mål i nämndsplanen skulle kunna binda ihop det politiska och 
medborgliga ansvaret kring miljöfrågorna, men att påverka kommunens medarbetare 
och invånare handlingar sker främst genom kommunikation enligt utvecklingsledaren. 
Därför anser utvecklingsledaren att kommunstyrelsen inte bör anta ytterligare ett 
miljömål, utan istället väva in detta område i det redan existerande 
kommunikationsmålet. Detta kommunikationsmål bör enligt utvecklingsledaren bli ett 
särskilt fokusområde med start 2021.  
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Föreliggande förslag till nämndsplan har uppdaterats inför år 2021, bland annat har 
resultaten för 2019 synliggjorts i planen, målvärdena för digitaliseringsmålet har 
justerats enligt budget och miljöfokuset i kommunikationen har tydliggjorts. 
 
Utvecklingsledaren föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna den 
preliminära nämndsplanen för kommunstyrelsen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03, § 104. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 § 104 
‒ Skrivelse 2020-06-04 från utvecklingsavdelningen 
‒ Förslag till nämndsplan 2020-2023, kommunstyrelsen, revidering år 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande:  
‒ Kommunstyrelsen godkänner preliminär nämndsplanen för kommunstyrelsen 

2020-2023, med revideringar inför år 2021. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Utvecklingsavdelningen 
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KS § 79   KS KF/2020:146 - 002 
 
 

Bemyndigande att hantera bankmedel på kommunens bank- och 
plusgiroräkningar 

 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07, § 8, om vilka personer och befattningar som 
två i förening får utfärda anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar. Med 
anledning av nyanställningar och en tillfällig anställning är det aktuellt ett revidera 
beslutet. 
 
Ekonomiavdelningen föreslår i skrivelse 2020-05-19 att kommunstyrelsen beslutar, att 
från och med 2020-06-01 och tillsvidare, uppdra åt ekonomichef Marcus Nilsson, 
redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Johanna Nilsson, redovisningsassistent 
Sara Lorentz, budgetekonom Elisabet Andersson, ekonom Annica Walker, samt 
ekonom Peter Johansson, att två i förening hantera bankmedel på kommunens bank- 
och plusgiroräkningar, samt att lösa in utbetalningsavier ställda till Lomma kommun. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27, § 101. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 101 
‒ Skrivelse 2020-05-19 från ekonomichefen  
 
Kommunstyrelsen beslutar följande:  
‒ Kommunstyrelsen beslutar att, från och med 2020-06-01 och tillsvidare, uppdra åt 

ekonomichef Marcus Nilsson, redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Johanna 
Nilsson, redovisningsassistent Sara Lorentz, budgetekonom Elisabet Andersson, 
ekonom Annica Walker, samt ekonom Peter Johansson, att två i förening hantera 
bankmedel på kommunens bank- och plusgiroräkningar, samt att lösa in 
utbetalningsavier ställda till Lomma kommun. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 80   KS KF/2019:308 - 250 
 
 

Godkännande av ytterligare förlängd byggnadsskyldighet gällande 
fastigheten Borgeby 16:68 

 
 
Ärendebeskrivning  
Parlebo AB förvärvade i juni 2017 fastigheten Borgeby 16:68 på verksamhetsområdet i 
Borgeby. Tillträdesdagen sattes till den 1 oktober 2017. Enligt köpeavtalet ska de 
senast den 1 oktober 2019 ha uppfört en verksamhetslokal på fastigheten.  
 
Enligt köpeavtalet kan Kommunstyrelsen medge tidsförlängning om särskilda skäl 
föreligger. Såsom särskilda skäl räknas bland annat förändrade familjeförhållanden, 
konkurs och dylikt. 
 
2019-10-02, § 152 beslutade kommunstyrelsen att bevilja Parlebo AB förlängd 
byggnadsskyldighet på fastigheten Borgeby 16:68 till den 31 december 2020 på grund 
av sjukdom. 
 
Parlebo AB har nu inkommit med en ny förfrågan om förlängd byggnadsskyldighet på 
grund av att det rådande läget med covid-19 och att alla mässor därmed har ställts in 
under våren. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter diskussion med Parlebo AB gjort 
bedömningen att deras planer på att genomföra byggnation enligt tidigare intentioner 
kvarstår och är seriösa. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna att Parlebo 
AB får förlängd byggnadsskyldighet på fastigheten Borgeby 16:68 till den 30 juni 2021. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27, § 97. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 97 
‒ Skrivelse 2020-05-15 från samhällsbyggnadschefen och exploateringsingenjören 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande:  
‒ Kommunstyrelsen godkänner att Parlebo AB får förlängd byggnadsskyldighet på 

fastigheten Borgeby 16:68 till den 30 juni 2021. 
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‒ Kommunstyrelsen kommer inte förlänga byggnadsskyldigheten för Parlebo AB 
efter den 30 juni 2021. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Exploateringsavdelningen 
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KS § 81   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. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17, § 127. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17 § 127 
‒ Skrivelse 2020-06-09 från kansliavdelningen 
‒ Ej slutbehandlade motioner 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Redovisningen av ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 82   KS KF/2017:26 - 219 
 
 

Godkännande av start-PM för exploatering av Bjärred 9:2 m.fl. i 
Bjärred, Bjärreds vångar, Lomma kommun 

 
 
Ärendebeskrivning 
Planledningsgruppen uppdrog 2017-10-11, § 32, till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
arbeta vidare med utvecklingen av området mellan Bjärred och Borgeby inom ramen 
för ny detaljplanering med inriktningen att i allt väsentligt bibehålla befintlig 
infrastruktur och grönstruktur, samt att som en del av detta arbete utlysa en 
arkitekttävling.   
 
Arkitema architects förslag Bjärreds vångar utsågs 2018-12-19 till vinnare i den 
allmänna projekttävlingen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-12-19, § 
210, att tilldela Arkitema architects rätten att förhandla om vidare uppdrag.   
 
Den allmänna projekttävlingen var det första steget mot en framtida utveckling av 
området. Utvecklingen av området har även arbetats in i den pågående processen 
med att ta fram en ny översiktsplan som nu är ute på samråd. Både översiktsplane-
processen och detaljplaneprocessen innehåller, i enlighet med plan- och bygglagen, 
formella samrådsskeden i form av samråd och utställning/granskning. Detta innebär 
att projektet i dessa skeden kommer att förankras bredare inom organisationen och 
bland allmänheten och övriga berörda. 
   
Som en del i fastslagen exploateringsrutin (KS 2016-06-15, § 122) ska ett start-PM tas 
fram som ligger till grund för fortsatt planarbete. Ärendet behandlades 2019-09-25, § 
176, av kommunstyrelsens arbetsutskott som uppdrog till planeringsavdelningen att 
återkomma med reviderat start-PM inför framskrivning av planuppdrag. 
 
Planeringsavdelningen har utarbetat ett start-PM för exploatering av Bjärred 9:2, m.fl. 
i Bjärred Lomma kommun (Bjärreds vångar). I skrivelse 2020-06-03 konstaterar 
planeringsavdelningen att föreliggande start-PM är framtaget i ett mycket tidigt skede 
av planeringsprocessen och grunden är en vidarebearbetning av det vinnande 
tävlingsförslaget, utifrån bland annat juryutlåtandet. Med tanke på det tidiga skedet 
finns det enligt planeringsavdelningen ett flertal osäkra parametrar, såsom 
planeringsläget (att området ej är utpekat i nu gällande översiktsplan), slutgiltig 
utformning och exploateringsgrad, konjunkturläge med mera. Planeringsavdelningen 
konstaterar att kalkylen för området kommer att behöva justeras under projektets 
gång när strukturen är tydligare fastställd. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10, § 110. 
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Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10 § 110 
‒ Skrivelse 2020-06-03 från planeringsavdelningen 
‒ Start PM för exploatering av Bjärred 9:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärreds 

vångar), daterat 2020-06-03, med tillhörande bilagor 
 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande start-PM för exploatering av Bjärred 9:2 

m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärreds vångar), daterat 2020-06-03, och 
uppdrar till planeringsavdelningen att återkomma med framskrivning av 
planuppdrag för etapp 1. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Planeringsavdelningen 
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KS § 83   KS KF/2020:150 - 214 
 
 

Yttrande över detaljplan Loke 4, Lunds kommun 

 
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. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17, § 124. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17 § 124 
‒ Skrivelse 2020-06-12 från planeringsavdelningen 
‒ Detaljplaneförslag – samrådshandling för Loke 4, Lunds kommun, 2020-04-01 
 
Kommunstyrelsens beslutar 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:  
Lunds kommun 
Planeringsavdelningen 
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KS § 84   KS KF/2020:91 - 212 
 
 

Yttrande över samrådshandlingar till ny översiktsplan för Malmö stad 

 
 
Ärendebeskrivning 
Malmö stad har beslutat om en översyn av sin översiktsplan. Det aktuella samrådet 
behandlar översiktsplanens strategidel med prioriterade inriktningar och 
planeringsstrategier samt förslag till övergripande markanvändningskarta. Den 
gällande översiktsplanen antogs 2018 men våren 2019 beslutade kommunstyrelsen 
om en översyn av planen. Utgångspunkten för översynen är samma som när gällande 
översiktsplan togs fram; att skapa förutsättningar för att Malmö under den kommande 
tjugoårsperioden ska kunna växa med omkring 5 000 invånare per år. Malmö vill 
fortsatt växa inåt för att spara på jordbruksmark och samtidigt arbeta för att hela 
staden ska vara socialt hållbar och attraktiv. Översiktsplanen sträcker sig cirka 20 år 
framåt i tiden, men planen innehåller även en utblick mot 2050 då Malmö planerar för 
att vara en halvmiljonstad.  
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2020-06-03, § 15 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2020-06-03 § 15 
‒ Skrivelse från planeringsavdelningen 2020-05-27. 
‒ Skrivelse från Malmö stad 2020-03-23. 
‒ Översiktsplan för Malmö. Översyn 2019-22. Underlag för samråd.  
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 

Eftersom Malmö stad i sin gällande översiktsplan planerar för havsbaserad 
vindkraft ser Lomma kommun fram emot att i utställningsförslaget ta del av 
föreslagna områden. Tidigare har Lomma kommun yttrat sig kring vindkraften och 
önskat ett samarbete i frågan eftersom områdena skulle påverka Lomma kommun 
mycket.  

 
Det är positivt att Malmö stad har kvar reservatet för ett framtida yttre godsspår i 
sin markanvändningskarta och Lomma kommun hoppas att det får ligga kvar både 
i utställningsförslaget och i antagen plan. Kanske kan reservatet åter bli aktuellt 
beroende på hur järnvägsfrågorna i regionen löses framöver?  

 
En annan spårfråga som kan beröra Lomma kommun är det förslag till ny station 
som visas i markanvändningskartan, U7 Sjölunda station. Från Lomma kommuns 
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perspektiv skulle stationen potentiellt kunna utgöra en möjlighet till utökad 
tillgänglighet till de östra delarna av Malmö för pendlare på Lommabanan. Lomma 
kommun skulle därför gärna vilja bli informerad om eventuella planer för 
stationen om ett sådant arbete inleds.  

 
Det är också positivt att Malmö, som största kommun i Skåne, vill arbeta med 
rollen som regional motor så pass mycket att det är en prioriterad inriktning i 
översiktsplanen. Malmö är viktigt både ur regional och nationell synpunkt 
eftersom både arbetsmarknaden och kopplingen över Öresund till Köpenhamn 
gynnar ett stort omland.  

 
Det är dock svårt att se att ett så sammanfattande dokument ska kunna användas 
för att göra den typ av bedömningar som dokumentet syftar till, såsom 
framtidsanalys, tillståndshantering eller bedömning av påverkan på 
mellankommunala intressen som ju inte alls hanteras. En viktig insikt i fysisk 
planering är medvetenhet om den påverkan som förändrad markanvändning har. 
Det må vara så att Malmö är en tillväxtmotor i regionen och påverkar sin 
omgivning på olika sätt, men en stad är även beroende av sitt omland och behöver 
arbeta i symbios med detta för att kunna fungera långsiktigt hållbart. Detta 
behöver göra ett tydligare avtryck i planen. 

 
Även den havs- och vattenplanering som kommunen ska göra och som kräver 
samverkan över kommungränser lyser med sin frånvaro. Markanvändningskartan 
bidrar inte heller med tydlighet och öppenhet mot läsaren. Är existerande park 
och natur att betrakta som kvarvarande park och natur? I annat fall visas en 
felaktig kartbild av Norra hamnen. För den pågående processen om att ansöka om 
utfyllnad av Norra hamnen finns ännu ingen miljödom och delar av det som pekas 
ut som nytt verksamhetsområde är idag hav. Denna förändring av nuvarande 
vattenanvändning blir då väldigt dolt för läsaren. Enligt legenden borde det 
betecknas som existerande park och natur. På samma sätt verkar förslaget 
förutsätta att all förändrad markanvändning som ingår i dagens översiktsplan 
kommer att vara genomförd till 2023.   

 
Lomma kommuns kritik mot utfyllnaderna på produktiv havsbotten i Norra 
hamnen kvarstår. I yttrandet över nu gällande översiktsplan skrev Lomma 
kommun bland annat nedanstående: 

 
”Det står att inriktningen på kommunens planering ska vara att värna de 
ekosystemtjänster som havet och kusten levererar och att de ekologiska 
intressena, de kommersiella hamnverksamheterna, stadsplanering, 
energiproduktion och fritidsaktiviteter måste samsas på en relativt begränsad yta. 
För att kunna genomföra en ekosystembaserad planering (så som man själv anger 
att man ska) krävs ett gediget kunskapsunderlag och detta bör redovisas 
någonstans i strategin och tas fram innan man bestämmer var olika aktiviteter ska 
ske. På detta sätt skapar man långsiktig hållbarhet – även för havets intressen. Det 
står också i detta avsnitt att, eftersom hav och kust är en begränsad resurs med 
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många konkurrerande intressen, så krävs det samsyn och samarbete med 
grannkommuner.” 

 
Svaret i samrådsredogörelsen löd att naturligtvis var samsynen viktig. Förslaget 
som presenteras nu har ändå inte förbättrats i något av dessa avseenden, tvärtom, 
mellankommunala intressen hanteras inte alls, någon dialog om detta har inte 
förts och någon samsyn i denna del av havsplaneringen råder inte. Man skriver 
under utbyggnadsprinciper på sidan 21 att Malmö ska utvecklas som kuststad och 
att stadsutvecklingen ska bidra till ett friskt och levande hav. Detta vävs ihop med 
Malmö stads ambition att ta havsfrågorna på allvar och göra sig till ambassadör för 
mål nr 14 i Agenda 2030. Målet stipulerar att man ska skydda och återställa 
ekosystemen i havet, bevara kust- och havsområden samt stödja småskalig 
fiskenäring. Frågan som kvarstår är därför hur detta rimmar med de verkliga 
fysiska planerna för havet? Detta har inte bara ett stort symbolvärde och utan 
riskerar även Malmö stads trovärdighet som ambassadör för mål nr 14 och får 
påverkan på de ekologiska sammanhangen samt bäring utanför kommunen.  

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Malmö stad 
Planeringsavdelningen 
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KS § 85   KS KF/2019:349 - 214 
 
 

Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. 
(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. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17, § 126. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17 § 126 
‒ Skrivelse 2020-06-11 från planeringsavdelningen 
‒ Granskningshandlingarna Dp 5625, fastigheten Hamnen 22:164 m.fl., Malmö stad, 

2020-05-25 
 
Kommunstyrelsen beslutar 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 
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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 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: 
Malmö Stad 
Planeringsavdelningen 
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KS § 86   KS KF/2019:313 - 600 
 
 

Motion (L) angående avsättande av medel för niors demokratiresor 
Sachsenhausen, Berlin, Tyskland 

 
 
Ärendebeskrivning 
Sandra Pilemalm (L) och Gun Larsson (L) har 2019-09-16 inkommit med motion om 
avsättande av medel till niors demokratiresor till Sachsenhausen.  
 
Motionärerna skriver att skolan har två uppdrag, ett kunskapsuppdrag och ett 
demokratiuppdrag. En viktig del i skolans demokratiuppdrag är enligt motionärerna att 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Med utgångspunkt i 
demokratiuppdraget och för ett framgångsrikt värdegrundsarbete vill motionärerna 
”öronmärka” en pott till niornas demokratiresor till Sachsenhausen.  
 
Vidare skriver motionärerna att preventionsarbete mot extremism innefattar besök på 
platser där det inte går att värja sig mot människans ofattbara grymheter. Förutom 
studiebesöket på Sachsenhausen finns det enligt motionärerna i samband med dessa 
resor också möjligheter att i Berlin besöka Stasifängelset Hochenhausen, Berlinmuren 
och Checkpoint Charlie.  
 
Idag måste skolor ställa kostnaden för resorna mot andra behov, menar motionärerna, 
och det är därför som det bör öronmärkas en pott för dessa resor. Motionärerna vill 
också att förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) tar fram ett 
kostnadsförslag som kan ligga till grund för den öronmärkta potten i budgeten. 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har i skrivelse 2020-03-18 yttrat sig 
över motionen. I yttrandet redogör förvaltningen för tidigare finansiering av resor till 
Sachsenhausen, skolans värdegrund- och demokratiuppdrag, Forum för levande 
historias tillhandahållande av läromedel och anordnande av fortbildning för lärare, 
kulturgarantins fokus på förintelsen, beräknade kostnader för resor till 
Sachsenhausen, och ansvarsfördelningen mellan profession och politik. 
 
I skrivelsen konstaterar förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
avslutningsvis följande: 
 

”Kostnaden för den öronmärkta pott som Liberalerna föreslår för resorna till Sachsenhausen är 
800 tkr för grundskolorna i Lomma kommun. BUN:s nuvarande resursfördelningssystem, som gällt 
sedan 1 jan 2018, baseras på skollagens bidrag på lika villkor, medger inte öronmärkta medel till 
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de egna enheterna. I så fall behöver det också fördelas medel till de elever som är folkbokförda i 
Lomma kommun men går på fristående skolenheter eller på kommunala skolenheter i andra 
kommuner. Således tillkommer ca 50 tkr för de elever som genomför sin utbildning på fristående 
skolor och kommunala skolor i andra kommuner. Totalt blir det således 850 tkr årligen för den 
öronmärkta potten för resorna till Sachsenhausen.  

Förvaltningen vill avråda från att avsätta en öronmärkt pott för resorna till Sachsenhausen. Det är 
inte resorna i sig som förvaltningen vill avråda ifrån. Dessa kan mycket väl genomföras om 
rektorer, lärare och elever anser att dessa bidrar till att stärka värdegrund- och demokratiarbetet 
och det förebyggande arbetet mot folkmord, extremism, förtryck och andra antidemokratiska 
uttryck.  

Motiven till att förvaltningen vill avråda att öronmärka pengar till dessa resor är samma skäl som 
förvaltningen hade 2006 nämligen att det är rektorn som fattar beslut över bemanning, 
organisation och hur resurserna i den egna budgeten ska fördelas för att skapa de bästa 
förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling utifrån hur uppdraget är formulerat i 
läroplanen. 

Styrning och ledning av BUN:s verksamheter har under ett antal år haft fokus på det vi kallar den 
gyllene zonen, vilket är arenan för dialog mellan politik och profession. Syftet är att få styrkedjan 
att fungera väl och att genom dialog skapa respekt och tillit till varandras roller. Med detta följer 
att ansvaret för politik och profession blir tydligt och att fokus alltid ska ligga på att barn och 
elever får de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Öronmärkta bidrag kommer inte 
att gynna arbetet med att skapa tillit och förtroende i styrkedjan mellan politik och profession.  

Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.” 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-04-28, § 35, att förslå 
kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till förvaltningens yttrande. Nämnden beslutade vidare att ge förvaltningen 
i uppdrag att senast i samband med årsredovisningen 2020 samlat redovisa hur 
förvaltningen arbetat med demokrati- och värdegrundsuppdraget i läroplanen och 
vilka effekterna blev. 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut 
Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till det yttrande som barn- och 
utbildningsnämnden har ställt sig bakom att nämnden inte finner det önskvärt att 
resorna till Sachsenhausen finansieras på det sätt som motionärerna förslår. 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunfullmäktige med hänvisning till 
barn- och utbildningsnämndens yttrande ska besluta att avslå motionen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03, § 106. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 § 106 
‒ Skrivelse 2020-05-19 från kommunledningskontoret 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-04-28 § 35 
‒ Motion från Sandra Pilemalm (L) och Gun Larsson (L) om avsättande av medel till 

niors demokratiresor till Sachsenhausen, inkommen 2019-09-16 
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Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande. 
 
Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens 

yttrande att motionen avslås. 
 
Reservation 
Sandra Pilemalm (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

./. Bilaga 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 87   KS KF/2019:316 - 701 
 
 

Motion (L) angående utredningsuppdrag avseende inrättande av 
Familjens hus 

 
 
Ärendebeskrivning 
Sandra Pilemalm (L) och Jonas Benke (L) har i motion, inkommen 2019-09-17, 
föreslagit att socialnämnden och socialförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda 
möjligheterna att inrätta ett Familjens hus i Lomma kommun. Ett familjens hus skulle 
enligt motionärerna bestå av barnmorska, BVC-sköterska, förskolelärare och 
socionom. I motionen skriver motionärerna följande: 
 
”Vinsterna för barn, ungdomar och vuxna med en välfungerande vårdkedja och samordning är många inte 
minst ökad livskvalitet. För kommunen innebär det en möjlighet att bättre utnyttja ekonomiska resurser. 
Liberalerna Lomma-Bjärred vill därför att det utreds hur ett förslag Familjens Hus kan se ut och vad det 
skulle innebära i kostnader.” 
 
Socialnämnden beslutade 2020-03-31, § 26, att föreslå kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen om utredningsuppdrag 
gällande Familjens hus med hänvisning till följande yttrande från socialförvaltningen: 
 

"Välfärden står inför stora utmaningar framgent både i frågan om resurser men också i form av 
större och nya former av behov. För att möta framtidens omsorgsbehov behöver förvaltningen 
utveckla nya och fler sätt att möta kommuninvånaren på, dör digitalisering spelar en viktig roll.  
 
Kommunen har Idag en öppenvård med kompetens att möta alla åldrar med olika typer av ohälsa 
och behov av stöd. Det finns också Familjerådgivning, Kriscentrum för vuxna, lysmasken för barn 
som bevittnat eller utsatts för våld, Barnahus – integrerad verksamhet för barn som utsatts för 
våld och sexuella övergrepp samt Maria mottagning mellersta Skåne för unga upp till 24 6r som 
har beroende eller missbruk. 
 
Utifrån ovanstående gör förvaltningen bedömningen att Familjens Hus inte är en prioriterad 
verksamhet att utreda." 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade därefter, 2020-04-28, § 34, att tillstyrka 
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritids yrkande, i vilket förvaltningen 
anför följande: 
 

”UKF-förvaltningen ser positivt på möjligheten att utveckla samverkan mellan socialförvaltningen, 
HMC samt Lomma vårdcentral. En sådan samverkan är i linje med det arbete som redan idag sker 
inom ramen för projektet "Barnens bästa", där UKF-förvaltningen och socialförvaltningen 
samverkar. UKF-förvaltningen deltar redan i dag i ett samverkansforum tillsammans med HMC. 
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Barn-och utbildningsnämnden har en öppen förskola i södra kommundelen och en öppen förskola 
i norra kommundelen. Den öppna förskolan i södra kommundelen finns på Smultrongården och i 
norra kommundelen är skolan belägen i Bjärehovsområdet. I södra kommundelen delar den 
öppna förskolan lokal med Ängshagens Montessoriförskola. I samma lokaler har kommundelens 
familjedaghem samlingslokal. Verksamheterna, i respektive kommundel, besöks regelbundet av 
omkring 100 personer per dag. 
  
Förvaltningen bedömer att de effekter som motionären önskar uppnå vad gäller en välfungerande 
vårdkedja och samordning kan uppnås utan att omfördela medel från kommunens 
kärnverksamheter till Familjens Hus. Förvaltningen ser däremot möjligheter till att de befintliga 
samverkansarenorna utvecklas ytterligare. Exempelvis skulle centrala barn-och elevhälsan, 
rektorer för förskolan, HMC, Lomma vårdcentral samt socialtjänsten i Lomma kommun kunna 
vidareutveckla nuvarande mötesstruktur i syfte att ytterligare förstärka det gemensamma arbetet 
i enlighet med medborgarnas behov. 
  
Förvaltningen ser positivt på ett utökat samarbete på ledningsnivå mellan berörda parter och 
bedömer för egen del att ett sådant arbete är möjligt att genomföra inom ramen för befintliga 
resurser. Förvaltningen ser därför att ytterligare utredning inte är påkallad och föreslår att 
motionen ska avslås.” 

 
Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till de yttranden som 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ställt sig bakom att inrättandet av 
ett ”Familjens hus” i Lomma kommun inte är en prioriterad fråga. Olika aktörer 
samverkar redan idag och samarbetet kan enligt nämnderna utvecklas inom ramen för 
befintlig struktur. Kommunledningskontoret anser därmed att kommunfullmäktige 
med hänvisning till socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden ska 
besluta att avslå motionen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03, § 108. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 § 108 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-04-28 § 38 
‒ Protokoll från socialnämnden 2020-03-31 § 26 
‒ Motion från Sandra Pilemalm (L) och Jonas Benke (L) om utredningsuppdrag 

avseende inrättande av Familjens hus, inkommen 2019-09-17 
 
Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
besluta avslå motionen med hänvisning till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämndens yttranden. 
 
Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandens yrkande. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till socialnämndens och barn- och 

utbildningsnämndens yttranden att motionen avslås. 
 
Reservation 
Sandra Pilemalm (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

./. Bilaga 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 88   KS KF/2019:244 - 109 
 
 

Motion (FB) angående införande av e-förslag 

 
 
Ärendebeskrivning 
Fokus Bjärred inkom 2019-05-22 med en motion om att införa e-förslag i Lomma 
kommun. I motionen skriver motionären att flertalet kommuner har infört e-förslag 
och att det är ett sätt att öka transparensen i de demokratiska processerna, särskilt 
mellan valen. Det skulle också, enligt motionären, ge politikerna större inblick i vilka 
frågor som medborgarna anser vara viktiga.    
 
Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Förfarandet 
är inte reglerat i kommunallagen och det finns inga rättsliga hinder mot ett införande. 
Ett vanligt sätt att hantera e-förslag på är att förslaget efter granskning läggs ut på 
kommunens hemsida och att andra personer kan stödja förslaget genom att signera 
det och ställa sig bakom det. Ett förslag berör de verksamheter som kommunen och 
de kommunala bolagen ansvarar för. När ett förslag har fått ett förutbestämt antal 
signaturer kommer det att gå vidare till politiken som behandlar ärendet och lämnar 
svar. Övriga förslag åtgärdas inte men fortsätter vara synliga på hemsidan.  
  
Kulturdepartementet fastslår i sin demokratiutredning ”Låt fler forma framtiden” att 
e-petitioner/e-förslag är en enklare och mer lättillgänglig metod än exempelvis 
medborgarförslag för att skapa delaktighet bland invånare. Enligt forskningsrapporten 
”Kan e-petitioner utveckla den representativa demokratin” har invånares politiska 
engagemang under de senaste decennierna ändrat karaktär från ett deltagande i 
politiska partier och andra traditionella organisationer till mer direkta och 
individualiserade former. Rapporten pekar på att 97 procent av svenskarna inte är 
medlemmar i något av de åtta riksdagspartierna och att 70 procent inte känner sig 
som anhängare av något politiskt parti. Samtidigt engagerar sig allt fler i enskilda 
politiska sakfrågor, framförallt via internet och sociala medier. På grund av den här 
utvecklingen så har många kommuner och landsting utvecklat nya former för 
”demokratiska innovationer”, ett samlingsnamn för nya metoder för deltagande.     
 
Fördelar- och nackdelar med e-förslag  
Metoden med e-förslag ger en indikation på vilka frågor som diskuteras bland 
allmänheten. Ett e-förslag kan skapa engagemang och bidra till öppenhet i 
beslutsprocessen och kommunen får möjlighet att kommunicera digitalt med många 
invånare. Metoden gör det även möjligt för en enskild att få stöd från andra invånare i 
en viss fråga. Kostnaden är relativt låg även om det kan kräva personella resurser för 
att administrera ett större antal e-petitioner. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 33 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Nackdelar kan vara svårigheter att diskutera ett behov eller fråga på djupet samt att 
media kan överdriva stödet till en e-petition. E-förslag kan förvisso stärka demokratin 
genom att fler blir delaktiga men ett förslags framgång kan bero på förslagsställares 
förmåga att bilda opinion och stöd. Det kan också hända att intressegrupper använder 
e-förslag för att skapa debatt eller föra fram frågor. I SOU 2015:96, s 586, framhålls att 
”även när dessa system överträffar alla förväntningar i fråga om antal deltagare, är det 
långt ifrån säkert att tidigare inaktiva medborgare och underrepresenterade grupper 
har mobiliserats. Många vet förmodligen inte ens om att möjligheten finns.”  Ett 
införande av e-förslag kommer även innebära kostnader för IT-verktyg, tekniskt 
underhåll och personal för hanteringen.   
 
Lomma kommuns arbete på området  
Det finns en överhängande risk att digitala verktyg eller lösningar inte får rätt effekt 
om det fattas en grundläggande tanke bakom den. Stabsenheten på kommunlednings-
kontoret har fått ett tydligt uppdrag att vidareutveckla hur organisationen framöver 
ska arbeta med kommunikationsfrågor. För att tydliggöra och säkerställa att 
kommunen arbetar bäst och mest effektivt i kommunikationen med våra 
kommuninvånare är en kommunikationsstrategi under framtagande. Strategin 
kommer tydliggöra hur hela organisationen ska kommunicera mer proaktivt och 
kreativt utifrån olika behov med våra invånare. Enheten har även ansvar för 
näringslivsfrågor och inom ramen för detta arbete inventeras olika digitala plattformar 
för öppen innovation som ska användas som en del i kommunikationen med 
näringslivet. Skulle den digitala plattformen visa sig vara lyckad kan denna skalas upp 
och även innefatta andra målgrupper.  
 
Förslag till beslut 
Mot bakgrund av att kommunen redan har påbörjat ett arbete med att vidareutveckla 
kommunikationen och ta ett större helhetsgrepp i hur hela organisationen ska bli mer 
kommunikativ och proaktiv konstaterar kommunledningskontoret i skrivelse 2020-05-
19 att införandet av e-förslag inte är den bästa långsiktiga lösningen. 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10, § 114. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10 § 114 
‒ Skrivelse 2020-05-19 från kommunledningskontoret 
‒ Motion från Jenny Morau (FB) angående införande av e-förslag, inkommen 2019-

05-22 
 
Överläggning 
Kristina Thored (FB) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 
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‒ Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kommunledningskontorets yttrande. 

 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunledningskontorets 

yttrande att motionen avslås. 
 
Reservation 
Kristina Thored (FB) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 89   KS KF/2019:54 - 314 
 
 

Motion (MP) 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 yttrade sig 2019-09-30, § 63, över motionen. I yttrandet redogjorde 
nämnden 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 konstaterade i yttrandet att det tillvägagångs-sätt som 
används idag vid halkbekämpning inom kommunen är ändamålsenligt och att 
kunskaps-bilden är god, varför en utredning inte är nödvändig. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-23, § 207, att återremittera 
ärendet till tekniska nämnden för ytterligare beredning, då nämndens yttrande enligt 
arbetsutskottet till övervägande del handlade om möjligheten att halkbekämpa med 
sand på vägbanorna. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2020-03-10 lämnat följande 
kompletterande yttrande: 
 

”Idag används både sand och salt som halkbekämpningsmedel på kommunens gång- och 
cykelbanor. Sanden läggs ut inför ihållande perioder då temperaturen förväntas ligga nära eller 
under frysgrader. Sanden är saltinblandad eftersom en viss mängd salt behövs för att sanden inte 
ska klumpa ihop sig. Tidigt och sent på säsongen då halkan endast uppstår i begränsad omfattning 
används salt som halkbekämpningsmedel. Anledningen till att sand inte används vid dessa 
tidpunkter är att denna kan ge en ökad risk för olyckor, eftersom även sanden kan innebära en 
halkrisk, framförallt för cykeltrafiken. All vinterväghållning genomförs så att saltanvändningen 
minimeras utan att kraven på trafiksäkerhet och god framkomlighet minskar. 

  

Med hänvisning till ovanstående förtydligande och tidigare yttrande anser tekniska avdelningen 
att tillvägagångsättet som används idag vid halkbekämpning i kommunen är ändamålsenligt och 
att kunskapsbilden är god. Därmed anser tekniska avdelningen att en utredning inte är 
nödvändig.” 
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Tekniska nämnden beslutade 2020-03-30, § 21, att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad med 
hänvisning till tekniska nämndens yttrande 2019-09-30, § 63, och förvaltningens 
yttrande 2020-03-10. En utredning anses enligt nämnden inte nödvändig.  
 
Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till de yttranden som tekniska 
nämnden ställt sig bakom att det inte föreligger något behov av att utreda 
möjligheterna att använda sand för halkbekämpning på gångstråk och trottoarer. 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunfullmäktige med hänvisning till 
tekniska nämndens yttranden ska besluta att motionen anses besvarad. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27, 98. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 98 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-03-30 § 21 
‒ Skrivelse 2020-03-10 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23 § 207 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-09-30 § 63 
‒ Motion från Ann-Marie Lundberg (MP) och Viveka Berger Pålsson (MP) om 

halkbekämpning med sand på gångstråk och trottoarer, inkommen 2019-01-31 
 
Överläggning 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 
 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med föreliggande förslag. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandes yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då en utredning enligt tekniska 

nämnden inte anses nödvändig. 
 
Reservation 
Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Per Bengtssons yrkande. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 90   KS KF/2019:55 - 420 
 
 

Beträffande motion (C) om kartläggning och utarbetande av åtgärder 
för att ersätta gummigranulatet 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 en 
redogörelse avseende förekomsten av granulat på kommunens idrottsplatser och för 
vidtagna och planerade åtgärder. 
 
Tekniska nämnden har i yttrande 2019-10-15, § 62, ställt sig positiv till att kommunen 
genomför en kartläggning av möjligheterna att ersätta gummigranulat i 
konstgräsplaner som anläggs i kommunen.  
 
Motionen remitterades även till miljö- och byggnadsnämnden, men nämnden avstod 
från att yttra sig över motionen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-23, § 208, att återremittera 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden för ett förtydligande om hur nämnden arbetar 
med frågan. Vidare beslutade arbetsutskottet att uppdra till miljö- och 
byggnadsnämnden att inkomma med ett yttrande i ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-12-16, § 105, att översända ett 
förtydligande till kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden, i vilket 
nämnden redogör mer ingående för vidtagna åtgärder för att förhindra spridningen av 
mikroplaster och utvecklingen av alternativa underlag som i framtiden kan ersätta 
konstgräsplanerna. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har i yttrande 2020-02-25, § 18, ställt sig positiv till att 
se över möjligheten att ersätta gummigranulat i konstgräsplaner. Nämnden 
konstaterar vidare att med rätt spridningsförebyggande åtgärder kan en stor del av 
granulatspridningen minska, varpå nämnden redogör för relevanta åtgärder, 
miljöenhetens inspektion av kommunens konstgräsplaner och utvecklingen av 
konstgräsplaner med mindre miljöpåverkan. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 38 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens 
och miljö- och byggnadsnämndens yttranden att kommunen redan har påbörjat 
arbetet i enlighet med motionärernas förslag. Kommunledningskontoret föreslår 
därmed att kommunfullmäktige med hänvisning till nämndernas yttranden ska besluta 
att motionen anses besvarad. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27, 99. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 99 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2020-02-25 § 18 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-12-16 § 105 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23 § 208 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-10-15 § 62 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-04-01 § 23 
‒ Motion från Lars-Göran Svensson (C), Lena Svensson (C) och Martha Henriksson 

Witt (C) om kartläggning och utarbetande av åtgärder för att ersätta 
gummigranulat i konstgräsplaner, inkommen 2019-01-31 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att motionen med hänvisning till nämndernas 

yttranden är besvarad. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 91   KS KF/2019:384 - 100 
 
 

Motion (SD) om att uppdatera kommunens styrdokument 

 
 
Ärendebeskrivning 
från Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larsson (SD), Anders Bergström (SD) och Oscar 
Sedira (SD) har i en motion, inkommen 2019-12-05, föreslagit att Lomma kommun ska 
se över sina styrdokument så att de hänvisar till nu gällande kommunallag och att det 
på kommunens hemsida enkelt går att hitta instruktion för kommundirektören.  
 
Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som i skrivelse 2020-05-15 
lämnar nedanstående yttrande: 
 

”Lomma kommun publicerar delar av sin författningssamling på kommunens hemsida. 
Publiceringen följer de krav som lagstiftaren beslutat om och den sker av rättssäkerhets- och 
demokratiskäl och för att öka kunskapen om och tillgängligheten till, av kommunen lokalt 
fastställda föreskrifter. Publiceringen sker i enlighet med de regler som återfinns i 8 kap 13 § 
kommunallagen (2017:725). 

 

Av motionen framgår att en del styrdokument innehåller felaktiga hänvisningar till lagstiftning och 
att instruktion för kommundirektören inte går att hitta på hemsidan. Sedan motionen kom in har 
kommunstyrelsen fattat beslut om instruktion för kommundirektören som numera återfinns på 
hemsidan i del 1 i författningssamlingen. Kommunledningskontoret instämmer i motionärernas 
krav på att styrdokument ska ha rätt hänvisning till gällande lag och i övrigt vara uppdaterade. 
Kommunledningskontoret kommer under 2020 se över sina rutiner för styrdokument så att de 
uppdateras snabbare vid t ex förändringar i lagstiftningen.” 

 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till 
kommunledningskontoret att senast i november 2020 återrapportera till 
kommunstyrelsen vilka åtgärder som gjorts för att uppdatera kommunens 
styrdokument. 
 
Kommunledningskontoret föreslår vidare att kommunfullmäktige ska besluta att 
motionen ska är besvarad vad gäller att instruktion till kommundirektören ska finnas 
tillgänglig på kommunens hemsida. I övrigt ska motionen anses vara bifallen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27, § 100. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 100 
‒ Skrivelse 2020-05-15 från kommunledningskontoret 
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‒ Motion från Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larsson (SD), Anders Bergström (SD) 
och Oscar Sedira (SD) avseende uppdatera kommunen styrdokument till gällande 
kommunallag, inkommen 2019-12-05 

 
Överläggning 
Jimmy Ringström (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
besluta i enlighet med föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att senast i november 

2020 återrapportera till kommunstyrelsen vilka åtgärder som har gjorts för att 
uppdatera kommunens styrdokument. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Motionen anses besvarad vad det gäller instruktion till kommundirektören ska 

finnas tillgänglig på kommunens hemsida. 
 
‒ I övrigt ska motionen anses vara bifallen. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunledningskontoret 
Kommunfullmäktige 
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KS § 92   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, servera mat, eller inhämta 
synpunkter och ha 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 
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täcks, enligt kommunledningskontorets förvaltningschef, inom befintlig ekonomisk 
ram för stabsenheten. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17, § 122. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17 § 122 
‒ Skrivelse 2020-05-28 från kommunledningskontorets förvaltningschef 
‒ Ansökan/anhållan från Lomma Event, inkommen 2020-05-08 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma event har möjlighet att avropa bidrag om 50 000 kronor i samband med 

genomförandet av Lommafesten år 2020 och 50 000 kronor i samband med 
genomförandet av julrundan år 2020. Totalt 100 000 kronor för år 2020. 
 

______________________ 
 
Sändlista: 
Lomma Event 
Utvecklingsavdelningen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 43 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 93   KS KF/2020:112 - 048 
 
 

Angående ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne för 2020 

 
 
Ärendebeskrivning 
Storkprojektet som har pågått i Skåne sedan år 1989 har ansökt om ett bidrag på 
40 000 kr för verksamhetsåret 2020. Målsättningen med projektet är att etablera en 
fritt levande, livskraftig och flyttande stam av vit stork i Skåne. 
 
Stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg lämnar i skrivelse 2020-04-23 följande 
yttrande: 
 

Projektets anknytning till Lomma kommun finns framför allt genom vattenrådens åtgärdsprogram. 
Många av de dammar och våtmarker som kommunen varit med och anlagt har idag storken som 
gäst. Naturligtvis hade det varit en fantastisk landskapssymbol om storken så småningom kommer 
och häckar i Lomma kommuns våtmarker också. 40 000 kronor är dock en relativt stor summa 
från kommunens budget för naturvårdsarbete och en mer rimlig summa är de 12 000 kronor som 
redan finns avsatta för detta ändamål. 

  
Stadsarkitekten/planeringschefen föreslår att kommunstyrelsen ska beslutar att 
Storkprojektet beviljas 12 000 kr för verksamhetsåret 2020. Bidraget föreslås 
rekvireras genom en faktura till: Lomma kommun, 131 07, Box 77, 234 22 Lomma. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10, § 113, 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10 § 113 
‒ Skrivelse 2020-04-23 från planeringsavdelningen 
‒ Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne för 2020, inkommen 2020-04-07 

  
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Storkprojektet beviljas ett bidrag på 12 000 kr för verksamhetsåret 2020. Bidraget 

rekvireras genom en faktura till: Lomma kommun, 131 07, Box 77, 234 22 Lomma. 
‒ Bidraget finansieras med medel från kommunstyrelsens budget för 

miljöverksamhet. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Planeringsavdelningen 
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KS § 94   KS KF/2020:20 - 003 
 
 

Förslag till godkännande av ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

 
 
Ärendebeskrivning 
Den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av 
en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning. Syftet är att säkerställa att 
arbetsordningen följer kommunallagens krav och kommunalrättslig praxis. Avsikten är 
också att ge arbetsordningen ett modernare språk och underlätta ökad digitalisering.  
 
Kanslichefen har utarbetat förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 
och redogör för ärendet i skrivelse 2020-06-04. I skrivelsen konstaterar kanslichefen 
följande: 
 

Protokoll skickas inte längre per automatik till andra än de som berörs av besluten. § 41 har tagits 
bort då alla protokoll numera ska publiceras på kommunens digitala anslagstavla. En annan 
ändring i förslaget är att fullmäktiges sammanträden nu endast kungörs på den webbaserade 
anslagstavlan i stället för i ortstidning och på anslagstavlan. Kapitel- och paragrafhänvisningar har 
justerats för att stämma överens med gällande lagstiftning.  

 

En del smärre språkliga förändringar har gjorts genomgående i dokumentet, bland annat har skall 
ersatts med ska, kommunkansli har ersatts med kommunledningskontorets kansliavdelning.  

 

Med anledning av aktuella frågor om hur kommunen kan säkerställa att beslutande organ kan 
fortsätta att arbeta på ett effektivt sätt även vid särskilda händelser i samhället har möjligheten 
att tillåta medverkan för förtroendevalda på distans blivit aktuell. I den nya kommunallagen har 
det öppnats möjligheter för att tillåta detta. Regleringen är detaljerad och det är viktigt att den 
teknik som används är säker så att rättssäkerhet och inte minst demokratiska principer kan 
upprätthållas. Kommunledningskontoret har beslutat att inte föreslå att öppna upp för 
möjligheten att delta på distans, då de tekniska kraven är mycket svåra att leva upp till och att 
rättssäkerhet och demokratiska principer blir svåra att upprätthålla.  

 
Kanslichefen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta anta förslag till arbetsordning 
för kommunfullmäktige att börja gälla omgående. Arbetsordning för 
kommunfullmäktige antagen 2016-09-08, § 77, föreslås samtidigt upphöra att gälla. 
 
Under beredningen har kommunfullmäktiges presidium fått ta del av underlaget och 
getts möjligheter att lämna synpunkter på förändringarna. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01 och 
återremitterades då för ytterligare beredning särskilt med avseende på presidiets 
uppgifter. 
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Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10, § 117. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10 § 117 
‒ Skrivelse 2020-06-04 från kommunledningskontoret 
‒ Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige, 2020-06-04,   
‒ Arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen 2016-09-08 § 77 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige antar förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige att 

börja gälla omgående. Arbetsordning för kommunfullmäktige antagen 2016-09-08, 
§ 77, upphör samtidigt att gälla. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Beslut avseende mottagande av massor från Trafikverket för 
anläggande av ett bullerskydd på marken utmed E6:an mellan 
Vinstorpsvägen och Svanetorpsvägen 

 
 
Ärendebeskrivning 
Lomma tätort påverkas av buller från E6:an. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
studerat olika bullerskyddslösningar och redogör i skrivelse 2020-06-05 för 
förutsättningarna utmed den studerade sträckan, bedömningen av de studerade 
bullerskyddsåtgärderna inklusive deras bullerreduktion, tidsmässiga, ekonomiska och 
stadsbyggnadsmässiga aspekter samt de studerade bullerskyddsåtgärdernas 
genomförbarhet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att en möjlig bullerskyddsåtgärd är att 
Lomma kommun tar emot massor från Trafikverkets järnvägsprojekt 
fyrspårsutbyggnad Flackarp-Arlöv och anlägger en bullervall mellan Vinstorpsvägen 
och Svanetorpsvägen. Om kommunen beslutar att ta emot massor för anläggande av 
en bullervall transporterar Trafikverket massorna och anlägger vallen utan kostnad för 
kommunen, medan kommunen upplåter mark för vallen utan ersättning. 
Masshanteringen i projektet pågår under ca 1,5 år med start i september 2020, varför 
ett snart besked i frågan krävs. Med denna bullerskyddsåtgärd uppkommer en 
miljövinst till följd av kortare transporter, samtidigt som det innebär en ekonomisk 
vinst för Trafikverket som ej behöver transportera massorna till exempelvis Malmö. 
Trafikverket anger att massorna inte är förorenade (provtagning har genomförts 
utmed hela spårområdet). Vidare kontroll och uppföljning kommer att ske under hela 
arbetet i enlighet med gällande regler. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att 
kommunen inte ska medverka till anläggande av bullervall på marken utmed E6:an 
mellan Vinstorpsvägen och Svanetorpsvägen, då åtgärden kan försvåra framtida 
planering och utveckling av området.  
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10, § 112. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10 § 112 
‒ Skrivelse 2020-06-05 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
kommunen ska ta emot massor från Trafikverket för anläggande av ett bullerskydd på 
marken utmed E6:an mellan Vinstorpsvägen och Svanetorpsvägen, och att 
kommunstyrelsen ska besluta uppdra till planeringsavdelningen att ta fram förslag till 
utformning av området. Samt att kommunstyrelsen ska besluta uppdra till 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att teckna avtal. 
 
Sandra Pilemalm (L) och Jimmy Ringström (SD) yrkar att kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandens yrkande. 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska ta emot massor från Trafikverket 

för anläggande av ett bullerskydd på marken utmed E6:an mellan Vinstorpsvägen 
och Svanetorpsvägen. 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar till planeringsavdelningen att ta fram förslag till 
utformning av området. 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören att teckna avtal. 

 
Reservation 
Sandra Pilemalm (L) och Jimmy Ringström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

 
./. Bilaga A & B 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Planeringsavdelningen 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommundirektören 
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KS § 96   KS KF/2019:143 - 041 
 
 

Angående förslag till tillskjutande av medel till socialnämndens budget 
2020 

 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden arbetar med ett flerårigt omställningsarbete. Detta innefattar en 
utökning av verksamheten, högre upplevd kvalitet, bättre kommunikation och en 
förbättrad ekonomistyrning. Omställningsarbetet har visat sig mer omfattande och 
tidskrävande än vad som förutsågs när budget för 2020 arbetades fram, och har också 
försvårats av Coronapandemin, vilket bekräftas i nyligen framlagd kvartalsrapport för 
första kvartalet 2020. 
 
I skrivelse 2020-06-08 konstaterar kommundirektör Katarina Pelin följande: 
 

Socialnämnden har ansvar för en bred verksamhet som berör många invånare. Individ- och 
familjeomsorg, LSS samt Hälsa, vård och omsorg. Driften av hemtjänsten, som är en del av HVO, 
övertogs från privat till offentlig regi 2019. Från och med 2021 kommer även driften av Särskilt 
boende att ingå i Socialnämndens verksamhet. Nämnden befinner sig därmed i ett dubbelt 
omställningsarbete. 
  
Vid budgetarbetet inför 2020 fanns dessutom ett antal osäkerhetsfaktorer i verksamheten. En 
genomlysning av hela verksamheten gjordes vår/sommar 2019. Denna gav vid handen att ett stort 
omställningsarbete krävdes för att få en kvalitativ höjning och en ekonomi i balans. Ny socialchef 
tillträdde i september 2019 och deltog således ej i budgetarbetet för 2020. Vid 
förvaltningschefens tillträde startade analysen av genomlysningen och planeringen av det 
omställningsarbete som skulle krävas. Arbetet har medfört personbyten på chefstjänster inom 
förvaltningen. Vidare har fördjupade utredningar gjorts inom vissa specifika områden. 
Omställningsarbete tar tid. Först 2021 räknar Socialnämnden med att ha en ekonomi i balans. 

 
Mot bakgrund av detta föreslår kommundirektören att socialnämnden ska få en 
utökad budget för 2020 med 10 miljoner kronor. Tillskottet föreslås ske i form av ett 
engångsbelopp. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10, § 116. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10 § 116 
‒ Skrivelse 2020-06-08 från kommundirektören 
‒ Protokoll från socialnämnden 2020-05-05 § 35 
‒ Protokoll från socialnämnden 2020-05-05 § 36 
‒ Verksamhetsplan 2020, Socialförvaltningen 
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Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M), Jimmy Ringström (SD) och Sandra Pilemalm (L) yrkar 
att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta tillskjuta 10 mnkr till 
socialnämndens budget för 2020. 
 
Per Bengtsson (S) yrkar avslag på Robert Wengléns, Jimmy Ringströms och Sandra 
Pilemalms yrkande, men hänvisning till att beslut om tillskjutande av medel bör 
hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer resta yrkanden mot varandra, varefter kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 10 mnkr till socialnämndens budget för 

2020. Finansiering ska ske genom att 6 mnkr tas från kommunstyrelsens 
förfogandemedel. Resterande 4 mnkr finansieras genom en nedräkning av årets 
resultat med motsvarande summa. 

 
Reservation 
Per Bengtsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

 
./. Bilaga 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Angående 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 därmed att det är rimligt att tidigarelägga planerad 
utbetalning, budgetbelopp 1.038 tkr, till 2020. 
 
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 ska ske genom en ökad 
belastning på rörelsekapitalet år 2020. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17, § 123. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17 § 123 
‒ 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 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 51 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår 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 ska ske genom en ökad belastning på rörelsekapitalet år 2020. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 98   KS KF/2020:152 - 026 
 
 

Yttrande över remiss avseende betänkandet ”Tillsammans för en 
välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”, SOU 2020:24 

 
 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun är en av flera utsedda remissinstanser avseende 
Socialdepartementets betänkande ”Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocess”, SOU 2020:24.  
 
HR-chef Marie Härstedt har i skrivelse 2020-06-04 lämnat förslag till yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17, § 128. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17 § 128 
‒ Skrivelse 2020-06-04 från HR-avdelningen 
‒ SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocess 
 
Kommunstyrelsen beslutar 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 
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att samarbetet mellan övriga aktörer ska kunna utvecklas till individens 
gagn.  

• 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.  

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Socialdepartementet  
 

 

 
 
 


