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KOMMUNSTYRELSEN 2021-04-28 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Hagavägen 2A, Bjärred samt digitalt via Microsoft Teams   
Tid 2021-04-28, kl. 19:00-20:10 

 
 

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

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot, §§ 45-60 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot, §§ 44-53, 55-60 
ledamot 
ledamot 
ersätter Sofia Forsgren Böhmer (M) § 44 
ersätter Rune Netterlid (S) § 54 

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) 
Pia Johnson (S) 
Ingrid Ascard (MP) 
Oscar Sedira (SD) 
Jenny Lundegård (FB) 
Katarina Pelin 
Maria Zingmark 
Samuel Sköld 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare, §§ 44-53, 55-60 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare, §§ 44-53, 55-60 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
kommundirektör 
kommunsekreterare 
ekonomichef, §§ 49-55 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2021-05-05 
 

Paragraf  
§44-§60 

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 2021-04-28   

Paragrafer §44-§60   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-05-07 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-05-29 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Maria Zingmark  
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KS § 44   KS KF/2021:19 - 002 
 
 

Meddelanden och delegationsbeslut 

 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 
 
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen och delegat på kansliavdelningen 
nr 15-21/21 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser 

och beslut om överlämnande för handläggning 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 
nr 3/21  Beslut avseende uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i AB 

Malmöregionens Avlopp (ABMA) 
 KS/KF 2021:92.042 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen 
nr 7/21  Beslut avseende upptagande av lån hos Kommuninvest 
 KS/KF 2020:23.045 
nr 8/21 Beslut avseende borgensförbindelse LSAB 
 KS/KF 2020:23.045 
 
Delegationsbeslut fattade av HR-chefen 
nr 28/21  Beslut om kommunal tjänstepension 
 KS/KF 2021:20.002 
 
Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschefen 
nr 4/21  Beslut avseende lokalhyresavtal avseende del av Torkladan 

markområde och kaj på Lomma 33:11 
 KS/KF 2020:37.261 
nr 5/21  Beslut avseende lokalhyresavtal avseende del av Torkladan 

markområde och kaj på Lomma 33:11 
 KS/KF 2020:36.261 
nr 6/21 Beslut avseende avtal brygga 5 Höje å 
 KS/KF 2021:105.260 
nr 7/21 Beslut avseende avtal brygga 7 Höje å 
 KS/KF 2021:105.260 
nr 8/21 Beslut avseende avtal brygga 11 Höje å 
 KS/KF 2021:105.260 
nr 9/21 Beslut avseende avtal brygga 12 Höje å 
 KS/KF 2021:105.260 
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nr 10/21 Beslut avseende avtal brygga 14 Höje å 
 KS/KF 2021:105.260 
nr 11/21 Beslut avseende avtal brygga 15 Höje å 
 KS/KF 2021:105.260 
nr 12/21 Beslut avseende avtal brygga 17 Höje å 
 KS/KF 2021:105.260 
nr 13/21 Beslut avseende avtal brygga 18 Höje å 
 KS/KF 2021:105.260 
nr 14/21 Beslut avseende servitutsavtal avseende fastigheten Borgeby 16:74 
 KS/KF 2020:20.253 
 
Protokoll från sammanträde 2021-03-17, 2021-03-19, 2021-03-24, 2021-04-07 och 
2021-04-14 med kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Protokoll från sammanträde 2021-03-18 med kommunfullmäktige 
 
Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
Protokoll från sammanträde 2021-03-04 med kommunala pensionärsrådet, KS/KF 
2021:121.103 
 
Minnesanteckningar från sammanträde 2021-03-11 med utskottet för 
tillgänglighetsfrågor, KS/KF 2021:121.103 
 
Protokoll från sammanträde 2021-03-16 med förbundsstyrelse VA SYD, KS/KF 
2021:60.340 
 
Protokoll från sammanträde 2021-03-26 med förbundsfullmäktige VA SYD, KS/KF 
2021:60.340 
 
Mötesanteckningar från sammanträde 2021-04-08 med ägarsamråd Sydvatten, KS/KF 
2021:11.106 
 
Nämndinitiativ (S) avseende förslag om att ansöka om aviserat statsbidrag för fler 
sommarjobb till ungdomar, KS/KF 2021:134.101 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kansliavdelningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 45   KS KF/2021:125 - 113 
 
 

Avsägelse från Kristina Thored (FB) avseende uppdraget som ledamot i 
planledningsgruppen samt fyllnadsval med anledning härav 

 
‒ Kristina Thoreds avsägelse som ledamot i planledningsgruppen godkänns. 
‒ Till ledamot i planledningsgruppen efter Kristina Thored (FB) väljs den tidigare 

ersättaren Andreas Svensson (FB). 
‒ Till ny ersättare i planledningsgruppen väljs Rolf Viberg (FB). 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Troman 
HR-avdelningen 
De valda 
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KS § 46   KS KF/2021:130 - 113 
 
 

Avsägelse från Emma Köster (M) avseende uppdraget som ledamot i 
kommunala pensionärsrådet samt fyllnadsval med anledning härav 

 
‒ Emma Kösters avsägelse som ledamot i kommunala pensionärsrådet godkänns. 
‒ Till ledamot i kommunala pensionärsrådet efter Emma Köster (M) väljs Susanne 

Borgelius (M). 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Troman 
HR-avdelningen 
Den valde 
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KS § 47   KS KF/2021:132 - 113 
 
 

Avsägelse från Carin Hansson (M) avseende uppdraget som ordförande 
i kommunala pensionärsrådet samt fyllnadsval med anledning härav 

 
‒ Carin Hanssons avsägelse som ordförande i kommunala pensionärsrådet 

godkänns. 
‒ Till ordförande i kommunala pensionärsrådet efter Carin Hansson (M) väljs 

Susanne Borgelius (M). 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Troman 
HR-avdelningen 
Den valde 
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KS § 48   KS KF/2021:129 - 113 
 
 

Avsägelse från Susanne Borgelius (M) avseende uppdraget som 
ledamot och ordförande i kommunala funktionshindersrådet samt 
fyllnadsval med anledning härav 

 
‒ Susanne Borgelius avsägelse som ledamot och ordförande i kommunala 

funktionshindersrådet godkänns. 
‒ Till ordförande i kommunala funktionshindersrådet efter Susanne Borgelius (M) 

väljs den tidigare vice ordförande Lennart Månsson (M). 
‒ Till ny vice ordförande väljs Emma Köster (M). 
‒ Till ledamot i kommunala funktionshindersrådet efter Susanne Borgelius (M) väljs 

den tidigare ersättaren Oscar Magnusson (M). 
‒ Till ny ersättare i kommunala funktionshindersrådet väljs Susanne Borgelius (M). 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Troman 
HR-avdelningen 
De valda 
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KS § 49   KS KF/2020:56 - 041 
 
 

Budgeteffekter av anpassning till RKR:s rekommendation R2 intäkter 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun kommer från och med 2021 följa Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) rekommendation R2 från december 2019, vilket påverkar redovisningen av 
investeringsbidrag och gatukostnadsersättning. Budgeteffekterna av förändringen för 
verksamheterna föreslås hanteras genom en tilläggsbudget på totalt 3,2 mnkr 2021 
samt en justering av budgeterad internränta. 
 
Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2021-04-15 för förslaget. Ekonomiavdelningen 
har utifrån budget 2021 tagit fram en beräkning av hur förändringen påverkar 
verksamheternas budget 2021. Budgetmässigt påverkas verksamheterna av både 
minskade intäkter men även av internränteintäkt som beräknas på det skuldförda 
värdet, där ränteeffekten hanteras genom en justering direkt med 
finansredovisningens internräntekostnad. I budgetförutsättningarna inför 2022-2025 
har nämnderna blivit kompenserade för uteblivna investeringsbidrag och justering har 
gjorts mellan nämnderna och finansförvaltningen vad gäller internräntan. 
 
Intäkter 2020-2024 Belopp per år Internränta 

TN Skattefinansierad 
verksamhet 

2 911 tkr 1 032 tkr 

TN 
Fastighetsverksamhet 

216 tkr 48 tkr 

KFN Fritidsverksamhet 53 tkr 10 tkr 

Totalt 3 180 tkr 1 090 tkr 

 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21, § 85. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 85 
‒ Skrivelse 2021-04-15 från ekonomiavdelningen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Ombudgetera 2 911 tkr till tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet 
‒ Ombudgetera 216 tkr till tekniska nämnden fastighetsverksamhet 
‒ Ombudgetera 53 tkr kultur och fritidsnämnden fritidsverksamhet 
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‒ Ovanstående ombudgetering finansieras genom att 2021 års budgeterat resultat 
sänks med motsvarande belopp, totalt 3 180 tkr 

‒ Ombudgetera mellan nämnderna och finansförvaltningen för konsekvenserna vad 
gäller interna ränteintäkter/-kostnader, där det är relevant. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 50   KS KF/2021:119 - 042 
 
 

Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-mars 
2021 

 
Ärrendebeskrivning: 
Föreligger månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-mars 2021. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21, § 83. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 83 
‒ Kvartalsrapport mars 2021, kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner, efter revidering med av arbetsutskottet givna 

direktiv, föreliggande månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, 
januari-mars 2021. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 51   KS KF/2021:119 - 042 
 
 

Kvartalsrapport för Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har upprättat kvartalsrapport för Lomma kommun för år 2021. 
Utfallet per mars månad uppgår till 44,4 mnkr, vilket är 41,7 mnkr bättre än budget för 
perioden. Prognos för helåret 2021 beräknas uppgå till 82,9 mnkr, vilket är 37,8 mnkr 
bättre än årets budgeterade resultat som uppgår till 45,1 mnkr. 
 
I kvartalsrapporten redovisas driftbudget med utfall och prognos per respektive KF-
verksamhet. 
 
Ekonomichef Samuel sköld redogör i skrivelse 2021-04-15 för resultatet i 
kvartalsrapporten. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21, § 84. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 84 
‒ Skrivelse 2021-04-15 från ekonomiavdelningen 
‒ Kvartalsrapport 2021-03-31 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner, efter revidering med av arbetsutskottet givna 

direktiv, föreliggande kvartalsrapport för Lomma kommun 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att socialnämndens åtgärdsplan ska redovisas för 

kommunstyrelsen senast juni månad 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 52   KS KF/2021:88 - 042 
 
 

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Spillepeng 

 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Spillepeng har överlämnat årsredovisning för år 2020 till Lomma kommun. 
 
Ekonomichef Samuel Sköld föreslår i skrivelse 2021-03-23 att kommunstyrelsen ska 
besluta fastställa Stiftelsen Spillepengs resultatuträkning och balansräkning per den 31 
december 2020 samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07, § 73. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 § 73 
‒ Skrivelse 2021-03-23 från ekonomichefen 
‒ Skrivelse 2021-03-17 från Stiftelsen Spillepeng 
‒ Årsredovisning för Stiftelsen Spillepeng, Räkenskapsåret 2020-01-01-2020-12-31 
‒ Revisionsberättelse 2021-03-17 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande:  
‒ Kommunstyrelsen fastställer resultaträkning och balansräkning per den 31 

december 2020 för stiftelsen Spillepeng. 
‒ Kommunstyrelsen beviljar styrelsen för Stiftelsen Spillepeng ansvarsfrihet för år 

2020. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Stiftelsen Spillepeng 
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KS § 53   KS KF/2021:102 - 042 
 
 

Uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma med Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB 2021 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har översänt årsredovisning för 2020 samt 
förhandsinformerat om kallelse till årsstämma den 12 maj 2021. Stämman kommer 
genomföras digitalt med några ombud på plats och omröstning huvudsakligen ske via 
poströstning. Formulär kommer att skickas ut tillsammans med kallelsen. 

Ekonomichef Samuel Sköld har i skrivelse 2021-03-31 lämnat förslag till instruktioner 
för Lomma kommuns ombud. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-14, § 80. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-14 § 80 
‒ Skrivelse 2021-03-31 från ekonomichefen 
‒ Årsredovisning 2020 Kommunassurans Syd 
‒ Granskningsrapport och revisionsberättelse 2020 
‒ Förhandsinformation om kommande årsstämma  
 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdra åt kommunens ombud vid årsstämman i 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB att företräda kommunens intressen på bästa 
sätt genom att rösta och medverka för: 

 
‒ Val av ordförande och sekreterarare för stämman enligt valberedningens 

förslag 
‒ Fastställande av dagordning för stämman 
‒ Val av justeringsmän enligt valberedningens förslag 
‒ Godkännande av upprättad röstlängd 
‒ Att stämman är behörigen sammankallad 
‒ Fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse 
‒ Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd resultat- och 

balansräkning 
‒ Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2020 års 

verksamhet 
‒ Arvoden åt styrelsen, revisorer, och lekmannarevisorer med suppleanter 

fastställs enligt valberedningens förslag 
‒ Antalet styrelseledamöter fastställs enligt valberedningens förslag 
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‒ Ordförande och vice ordförande väljs enligt valberedningens förslag 
‒ Val av övriga ledamöter till styrelsen sker enligt valberedningens förslag 
‒ Val av suppleanter till styrelsen sker enligt valberedningens förslag 
‒ Ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen 

fastställs enligt valberedningens förslag 
‒ Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag 
‒ Godta Malmö stads förslag till val av valberedning 
‒ Bemyndigande av styrelsen att anta nya delägare samt beslut om 

nyemission 
‒ Samt i övriga frågor företräda kommunens intressen på bästa sätt 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Ombudet 
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KS § 54   KS KF/2021:108 - 042 
 
 

Uppdrag åt ombud inför förestående bolagsstämma i Lomma 
Servicebostäder AB 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma Servicebostäder AB har kallat till bolagsstämma den 29 april 2021. Efter 
granskning av kallelse och därtill bifogat material till bolagsstämma i LSAB, föreslår 
undertecknad att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i instruktion 
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet samt i övrigt rösta för 
förslagen till stämman. 
 
Ekonomichef Samuel Sköld har i skrivelse 2021-04-16 lämnat förslag till instruktioner 
för Lomma kommuns ombud. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21, § 86. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 86 
‒ Årsredovisning 2020 Lomma Servicebostäder AB, slutversion 
‒ Granskningsrapport 2020 Lomma Servicebostäder AB 
‒ Kallelse till bolagsstämma i Lomma Servicebostäder AB 2021-04-29 
‒ Bolagsstämma Lomma Servicebostäder AB, 2021-04-29, komplettering 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdra åt kommunens ombud vid årsstämman i Lomma 

Servicebostäder AB att företräda kommunens intressen på bästa sätt genom att 
rösta och medverka för: 
‒ Framlagd resultat- och balansräkning per 2020-12-31 fastställes,  
‒ Bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i den fastställda 

balansräkningen, 
‒ styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid 

årsredovisningen omfattar 
‒ Fastställa arvode år styrelse och revisorerna enligt utsänt förslag 
‒ Fastställelse av arvode åt sakkunnigt biträde till lekmannarevisorer 
‒ Samt i övriga frågor företräda kommunens intressen på bästa sätt 

 
‒ Uppdra åt tekniska nämnden och Lomma Servicebostäder AB att upprätta ett avtal 

som reglerar tjänsterna. 
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Jäv  
Med anledning av jäv har Emma Köster (M) och Runne Netterlid (S) inte deltagit i 
ärendets handläggning.  
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Ombudet 
Tekniska nämnden 
LSAB 
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KS § 55   KS KF/2021:71 - 290 
 
 

Avyttring av bostäder 

 
Ärendebeskrivning 
Utifrån socialförvaltningens behovsanalys och behovsinventering av disponibla 
bostäder har samhällsbyggnadsförvaltningen, i samråd med socialförvaltningen, gjort 
bedömningen att det finns bostäder i kommunens bestånd som kan avyttras då dessa 
varken i dagsläget eller enligt framtida prognoser behövs för att tillgodose 
socialförvaltningens verksamhet. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-01, § 1, i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag, att föreslå kommunstyrelsen att besluta 
avyttra nio bostadsrätter och en villa ur kommunens fastighetsbestånd. Vidare 
beslutade nämnden att föreslå kommunstyrelsen att besluta uppdra till 
samhällsbyggnadschefen att ombesörja försäljningen av bostäderna. 
 
Socialförvaltningen disponerar bostäder för att tillgodose kommuninvånares behov i 
enlighet med socialtjänstlagen (2001:453), lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387) samt lagen om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning (2016:38).  
 
Under år 2020 har socialförvaltningen, i samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen, genomfört en total inventering av det aktuella 
bostadsbeståndet och behovet av bostäder inom socialförvaltningens 
verksamhetsområden. Förvaltningen har även tagit fram en prognos för det 
kommande behovet av bostäder inom verksamhetsområdet. Med utgångspunkt i ovan 
nämnda lagstiftning och av socialnämnden fastställda riktlinjer har socialförvaltningen 
gjort en behovsanalys och behovsprognos baserat på socialförvaltningens bedömning 
av behovet av bostäder fram till det första kvartalet år 2023. Till grund för 
bedömningen ligger även fastighetsavdelningens planerade förändringar i befintligt 
fastighetsbestånd.  
 
Utifrån redovisat aktuellt bostadsbestånd och prognosticerat framtida behov har 
socialförvaltningen föreslagit samhällsbyggnadsförvaltningen att avveckla 25 
överskridande bostäder samt 12 bostäder som saknar anknytning till 
socialförvaltningens verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter gjort 
bedömningen att nio bostadsrätter och en villa bör avyttras successivt från Lomma 
kommuns bestånd. I skrivelse 2021-02-12 redovisar samhällsbyggnadsförvaltningens 
fastighetsavdelning vilka bostäder som föreslås avyttras och utifrån vilka kriterier 
dessa bostäder har valts ut. 
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Kommunstyrelsens kansliavdelning konstaterar i skrivelse 2021-03-25 att 
socialförvaltningen i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en 
ingående inventering av socialförvaltningens nuvarande och prognosticerade behov av 
bostäder för att tillgodose kommuninvånarnas behov i enlighet med socialtjänstlagen, 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning. Kansliavdelningen har inga invändningar 
mot tekniska nämndens förslag till avyttring av bostäder och föreslår därför att 
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07, § 76. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 § 76 
‒ Skrivelse 2021-03-25 från kommunledningskontoret 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2021-03-01 § 1 
‒ Skrivelse 2021-02-12 från samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning, 

inklusive bilaga 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att avyttra nio bostadsrätter och en villa i kommunens 

fastighetsbestånd i enlighet med tekniska nämndens förslag. 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadschefen att ombesörja 

försäljningen av bostäderna. 
 
Protokollsanteckning 
Per Bengtson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
Det förutsätts, i och med detta beslut, att socialnämnden och tekniska nämnden har i 
uppdrag att återkomma med en samordnad plan för hur man hanterar 
socialnämndens bostadsbehov och att den återkopplas till kommunstyrelsen. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadschefen 
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KS § 56   KS KF/2020:209 - 821 
 
 

Motion (FB) om utvecklande av sportcenter på Borgeby IP-område 

 
Ärendebeskrivning 
Kristina Thored (FB) och Staffan Åkerlind (FB) har, 2020-09-09, inkommit med en 
motion om utvecklande av ett sportcenter på Borgeby IP-område. I motionen yrkar 
motionärerna att kommunfullmäktige ska besluta att ge kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att ”tillsammans med berörda idrottsklubbar och andra relevanta 
intressenter, driva en arbetsgrupp med målet att etablera en plan för utveckling av 
Borgeby IP-området till ett Borgeby Sportcenter”. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och 
beslutade 2021-02-01, § 1, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till följande yttrande: 
 

Förvaltningen ser Borgeby IP som ett viktigt verksamhetsområde och mötesplats. I området 
bedriver flera föreningar träning och även motionärer från allmänheten nyttjar området. 
Förvaltningen har under ett antal år arbetat med att utveckla idrottsplatsen till att vara mer än 
enbart fotbollsplaner. De senaste fyra åren har det tillkommit beachhandbollsplan, löpslinga, 
grillplats, utegym, konstgräsplan samt hinderbana. Även en utomhusbasketplan i området är för 
närvarande under politisk behandling. Förvaltningen arbetar tillsammans med föreningar i syfte 
att öka samarbetet mellan dem och hitta gemensamma projekt i syfte att utveckla området.  

 

Förvaltningen ser inget behov av en separat arbetsgrupp kring idrottsplatsen då utvecklingsarbete 
pågår och underhåll sker i befintlig organisation. 

 
Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse 2021-03-25 att förvaltningen för 
utbildning, kost, kultur och fritid redan arbetar med utveckling av Borgeby IP-område. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till kultur- och 
fritidsnämndens yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07, § 75. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 § 75 
‒ Skrivelse 2021-03-25 från kommunledningskontoret 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2020-02-01 § 1 
‒ Motion från Kristina Thored (FB) och Staffan Åkerlind (FB) om utvecklande av ett 

sportcenter på Borgeby IP-området, inkommen 2020-09-09 
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Överläggning 
Kristina Thored (FB) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden Robert Wenglén (M) ställer yrkandena mot varandra, vartefter 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kultur- och 

fritidsnämndens yttrande. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 22 (31) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-04-28 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 57   KS KF/2020:279 - 101 
 
 

Motion (FB) om riktlinjer för svarstid på motioner 

 
Ärende 
Fredrik Sverkersten (FB) har, 2020-12-03, inkommit med en motion om riktlinjer för 
svarstid på motioner. I motionen yrkar motionären att kommunfullmäktige ska besluta 
komplettera kommunfullmäktiges arbetsordning med riktlinjen att motioner bör 
besvaras inom sex månader. Vidare yrkar motionären att arbetsordningen bör 
kompletteras med att ej slutbehandlade motioner ska redovisas till 
kommunfullmäktige två gånger om året. 
 
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska motioner om möjligt beredas på ett 
sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 
Med handläggningstider på ett år finns det dock enligt motionären ”en risk att den 
resta frågeställningen inte längre är aktuell”. Motionären framhåller att ”genom 
uttalade riktlinjer från kommunfullmäktige att minimera handläggningstiden blir 
uppdraget till involverade parter tydligare”. 
 
Kommunledningskontoret redogör i skrivelse 2021-03-29 för att 
kommunledningskontorets kansliavdelning i samband med det att motioner 
remitteras till nämnderna för yttrande sedan ungefär ett halvår tillbaka börjat ange ett 
sista svarsdatum, vilket tar hänsyn till beredningstid och nämndens eller nämndernas 
sammanträdesdatum. Syftet med införandet, är enligt kommunledningskontoret, är 
att motioner ska beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom sex 
månader från det att motionen har väckts. 
 
Enligt § 30 i gällande arbetsordning för kommunfullmäktige 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. 
 
Kommunledningskontoret redogör vidare att då ambitionen i Lomma kommun redan 
är att motioner ska beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom sex 
månader från det att motionen väcktes, och kansliavdelningen redan har ändrat 
rutinerna kring remittering av motioner till nämnderna, ser kommunledningskontoret 
inget behov av att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet med 
motionärens förslag. Eftersom ej slutbehandlade motioner redan redovisas till 
kommunstyrelsen fyra gånger om året ser kommunledningskontoret inte heller något 
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behov av att dessa redovisas ytterligare en gång per år till kommunfullmäktige. 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen ska anses besvarad. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-14, § 81. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-14 § 81 
‒ Skrivelse 20201-03-29 från kommunledningskontoret 
‒ Motion från Fredrik Sverkersten (FB) om riktlinjer för svarstid på motioner, 

inkommen 2020-12-03 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunledningskontorets 

yttrande att motionen ska anses besvarad. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 58   KS KF/2021:78 - 001 
 
 

Motion (FB) om skydd för så kallade visselblåsare i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Kristian Lindsjö (FB) har 2021-03-15 inkommit med en motion om skydd för så kallade 
visselblåsare i Lomma kommun. I motionen yrkar motionärenen att 
kommunfullmäktige ska besluta uppdra till kommunstyrelsen att införa ett system för 
visselblåsare i Lomma kommun. 
 
I motionen påtalar motionären att flertalet andra myndigheter, däribland Region 
Skåne, har rutiner och system för visselblåsare och att ”möjlighet att slå larm internt 
om misstankar kring missförhållanden och oegentligheter i verksamheten är en 
ordning som bör eftersträvas även i Lomma Kommun”. Motionären föreslår därför att 
kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att införa ett system för visselblåsare i Lomma 
kommun.  
 
Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse 2021-04-09 att kommunstyrelsens 
arbetsutskott, 2021-03-17, § 65, beslutade att uppdra till kommundirektören att 
upprätta en visselblåsarfunktion i Lomma kommun. Då kommundirektören redan har 
fått i uppdrag att upprätta ett system för arbetstagare som vill slå larm om allvarliga 
missförhållanden föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige ska 
besluta att motionen är besvarad. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21, § 88. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 88 
‒ Skrivelse 2021-04-09 från kommunledningskontoret 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 65 
‒ Motion från Kristian Lindsjö (FB) om skydd för så kallade visselblåsare i Lomma 

kommun, inkommen 2021-03-15 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunledningskontorets 

yttrande att motionen är besvarad. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 25 (31) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-04-28 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 59   KS KF/2020:258 -  
 
 

Yttrande avseende uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och 
tillhörande miljökonsekvensutredning 

 
Ärendebeskrivning 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram ett förslag på uppdaterat 
åtgärdsprogram för havsmiljön och genomför nu samråd från 1 november 2020 till 
den 30 april 2021. I förslaget till åtgärdsprogram ingår 47 åtgärder. Syftet med 
programmet är att uppnå god miljöstatus i de svenska havsområdena i enlighet med 
direktivet. Framtagandet av åtgärdsprogram är det sista steget i den sexåriga 
förvaltningscykeln som i havsmiljödirektivet beskrivs som den marina strategin. 
 
Åtgärdsprogrammet ska genomföras under perioden 2022-2027. 
 
Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2021-04-06 för förslaget samt lämnat förslag 
på yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21, § 87. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 87 
‒ Skrivelse 2021-04-06 från planeringsavdelningen 
‒ Missiv från Havs- och vattenmyndigheten 
‒ Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 
‒ Miljökonsekvensbeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön är en viktig del i arbetet 
med att miljökvalitetsnormerna enligt havsmiljöföreskrifterna (HVMFS 2012:18) ska 
kunna följas så att god miljöstatus på sikt kan uppnås i svenska havsområden. Att nå 
god miljöstatus i kust- och havsvatten i enlighet med havsmiljöförordningen är en av 
preciseringarna till miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård, 
som riksdagen beslutat om. Vi delar bedömningen att det är viktigt för miljötillståndet 
att också åtgärderna i vattenförvaltningens åtgärdsprogram genomförs, främst när det 
gäller näringsbelastning och farliga ämnen. Vi saknar fysiska åtgärder som kan 
komplettera de administrativa åtgärderna, och som skulle kunna leda till snabbare 
förbättringar i havsmiljön. Miljömålberedningen har tagit fram ett betänkande, Havet 
och människan SOU 2020:83, som är ute på remiss nu. Betänkandet har tagits fram för 
att förstärka åtgärdsarbetet för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina 
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resurser. Det är viktigt att HaV bedömer de förslag som förs fram där och inför 
relevanta delar i åtgärdsprogrammet, för att det nya åtgärdsprogrammet ska bli så 
effektivt som möjligt. Att vänta med denna implementering till nästa åtgärdsprogram, 
som tas fram om 6 år, skulle innebära att det tar allt för lång tid att komma igång med 
viktiga åtgärder. 
 
Åtgärdsprogrammet omfattar myndigheter och kommuner, men mycket få av 
åtgärderna riktar sig direkt till kommunerna. Vi uppfattar att programmet ligger främst 
på nationell nivå, även om kommunerna också har nytta av det arbete som andra 
myndigheter förväntas utföra. Till exempel ser vi att det vore värdefullt med ett 
expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd (ÅPH 52), och likaså ett regionalt 
förvaltningsråd för skyddade områden i Öresund (ÅPH 59). Vi välkomnar en 
tillsynsvägledning för rengöring av fartygsskrov och anser att åtgärden bör ha hög 
prioritet (ÅPH 15), och det är även viktigt att minimera påverkan från sjöfart (ÅPH 51). 
Utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar (ÅPH 55) och minskning av 
biocidinnehållande båtbottenförger på fritidsbåtar (ÅPH 54) är åtgärder som är viktiga 
för att minska påverkan i våra kustområden. 
 
ÅPH 23, att vid ändring och uppdatering av de kommunala avfallsplanerna hitta och 
visa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt 
sätta upp målsättningar för ett sådant arbete föreslås ligga kvar från föregående 
program och det är den enda åtgärd som kommunerna själva ansvarar för i 
programmet. Åtgärden behöver synkroniseras med Naturvårdsverkets 
författningssamling (NFS) om den ska få fullt genomslag i kommunernas 
avfallsplanering. I NFS nämns inget om marint skräp. Här är det också av yttersta vikt 
att de nationella myndigheterna nu tar uppströmsarbetet på allvar och inte enbart 
vänder sig till kustkommuner i frågor om marin nedskräpning eller fysisk planering 
som påverkar nedströms liggande kommuner. 
 
Främmande arter 
ÅPH 46, Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i 
beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden 
Miljökvalitetsnormen som åtgärden svarar mot är inte satt enbart för skyddade 
områden. Utöver vägledning för skyddade områden bör det ingå i åtgärden att ta fram 
vägledning för hur man ska hantera invasiva främmande arter om det sker 
nyetablering av sådana i områden som inte är skyddade. 
 
ÅPH 15, Ta fram vägledning riktad till myndigheter och verksamheter för 
omhändertagande av farliga ämnen och påväxt på fartygsskrov 
Gränsdragningen mellan åtgärd 15 och åtgärd 17 bör förtydligas när det gäller var man 
drar gränsen mellan fritidsbåtar och övriga fartyg, och det bör tydligt framgå om 
åtgärd 15 omfattar alla fartyg som inte definieras som fritidsbåtar. 
 
Koncentration och effekter av farliga ämnen 
ÅPH 51, Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön 
Den del av åtgärden som handlar om begränsning av utsläpp av lastrester med negativ 
miljöpåverkan (punkt fyra i genomförandet) ska utökas så att den omfattar även 
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Kattegatt och Skagerrak. Utsläpp som ger negativ påverkan på miljön får inte ske på 
västkusten heller. Det har till exempel vid ett stort antal tillfällen rapporteras om 
paraffinrester som flyter i land på stränderna efter att fartyg släppt ut paraffin från 
sina tankar både utmed Sveriges och Danmarks kuster, ett problem som 
Kommunernas internationella miljöorganisation (KIMO), där Lomma kommun är 
medlem, har arbetat för att begränsa. Dessa utsläpp leder till stora kostnader för 
kommunerna att städa upp. 
 
Angående punkt tre, begränsning för sjöfart att släppa ut farliga ämnen i 
skrubbervatten, bör åtgärden inkludera ett förbud av utsläpp av skrubbervatten i 
svensk kustzon som ska införas under genomförandeperioden. 
 
ÅPH 54, Minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar 
Ett väglednings- och informationsmaterial samt en tillsynsstrategi behöver tas fram. 
Detta kan då användas av kommunerna vid tillsyn av fritidsbåtshamnar i syfte att 
informera hamnpersonal och båtägare om regler kring färganvändning och metoder 
för att minska färganvändningen generellt. Dessutom bör det inkluderas i åtgärdens 
genomförande att ta fram tydliga nationella riktlinjer kring borsttvättar. Om 
borsttvättar används minskar behovet av biocidfärger innehållande koppar och zink. I 
dagsläget saknas vägledning kring vilka båtar som får tvättas i en borsttvätt vilket 
försvårar för de verksamheter som vill anlägga borsttvätt. Utfasning av biocidfärger 
blir svårare att genomföra om tillgängligheten till alternativa metoder så som 
borsttvättar är låg. 
 
ÅPH 17, Att utreda orsak och behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning 
av TBT till havsmiljön från mark och sediment samt att ta fram vägledning eller 
riktlinjer med avseende på skrovrengöring av fritidsbåtar för att förhindra spridning av 
TBT, övriga biocider och främmande arter till havsmiljön 
En snabbare åtgärdstakt krävs om god miljöstatus med avseende på att gränsvärde för 
tributyltenn (TBT) i havsmiljön ska kunna nås. Att utreda om ytterligare reglering för 
att minska spridning från mark och sediment är en bra åtgärd som behövs, liksom 
vägledning eller riktlinjer med avseende på skrovrengöring av fritidsbåtar för att 
förhindra spridning av TBT, övriga biocider och främmande arter. Kommunerna bör 
inkluderas i genomförande av åtgärden på ett tydligare sätt eftersom kommunen 
bedriver tillsyn på fritidsbåtshamnarna avseende utfasning av TBT. 
 
Det bör ingå i åtgärden att HaV tar fram vägledning och tillsynsmetodik till 
kommunerna rörande utfasning av TBT från båtskrov, det vill säga rörande den del 
som föreslås tas bort från åtgärden enligt nuvarande förslag. Vi ser ett fortsatt behov 
av att verka för att TBT i underliggande färglager tas bort och att det saknas 
vägledning i frågan. Det behöver också ingå i åtgärden att förtydliga vilken kostnad det 
innebär att spridning sker från mark och sediment för att skapa förståelse för de 
kostsamma åtgärder som kan bli nödvändiga. 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 28 (31) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-04-28 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Undervattensbuller 
ÅPH 57, Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt 
impulsivt buller med negativa effekter på marina däggdjur 
En ytterligare åtgärd hade behövts för att påbörja arbetet att minska kontinuerligt 
undervattensbuller, vilket har en stor påverkan på många fisk- och däggdjur i våra 
vatten. Vi är inte eniga med HaVs uppfattning om att det finns för lite kunskap om 
problemen med undervattensljud för att agera i frågan. Det finns tillräcklig god 
kunskap idag om störningarna med undervattensljud i våra vatten både för fiskar och 
marina däggdjur för att kunna föreslå åtgärder, framförallt i skyddade områden som 
specifikt har skapats för att skydda marina däggdjur vilka är extra känsliga för 
undervattensbuller. 
 
Biologisk mångfald 
ÅPH 27, Inrätta nya marina skyddade områden och andra rumsliga 
förvaltningsåtgärder i tillräcklig omfattning med lämpliga förvaltningsåtgärder för att 
de nya områdena ska kunna hjälpa till att nå god miljöstatus enligt 
havsmiljöförordningen 
Åtgärden bör omfatta en utredning om det är motiverat och kostnadseffektivt att 
införa generella biotopskydd för vissa marina miljöer, liknande de generella 
biotopskydd som finns i landmiljöer. Detta för att påskynda och effektivisera skyddet 
av dessa biotoper, istället för att länsstyrelser och kommuner ska arbeta med att 
skydda ett område i taget. Detta skulle till exempel kunna gälla ålgräsängar och 
blåmusselbankar. 
 
Generellt när det gäller biologisk mångfald bör det vara mer fokus på viktiga marina 
naturtyper och habitatbildande arter än det är idag, som till exempel ler- och 
sandbottnar som blottas vid lågvatten och biogena rev. 
 
Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske 
ÅPH 47, Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket 
Det bör ingå i åtgärden att HaV tar fram ett informationsmaterial som kommunerna 
kan använda vid sin tillsyn av fritidsbåthamnar, för att på ett enkelt sätt nå ut till 
många fritidsfiskare. 
 
Fysisk störning 
ÅPH 29, Att med bistånd från länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Boverket samt 
Riksantikvarieämbetet ta fram en samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och 
för biologisk återställning i kustvattenmiljön 
Den delen av genomförandet som handlar om att ta fram underlag för anpassat, 
ekologiskt byggande i vatten, särskilt grunda kustområden/havsvikar exempelvis hur 
bryggor bör utformas för att ge minsta möjliga inverkan på omgivningen är viktig för 
kommunerna. Där bör ingå utformning av förankring av flytbryggor och bojar. Utöver 
särskilt utsatta arter, nyckelarter eller funktionella grupper är det viktigt att belysa 
vikten av grunda vegetationsfria mjukbottnar som bland annat är viktiga miljöer för 
plattfiskens yngel. Ett tydligt, lättillgängligt kunskapsunderlag skulle underlätta 
möjligheten att bevara dessa miljöer orörda till exempel i fråga om 
strandskyddsdispenser. Vidare bör det ingå i åtgärden att ta fram och kommunicera 
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manualer för tillvägagångssätt för de biotoper/miljöer som är i behov av restaurering, 
liknande den manual som finns för ålgräsängar. Dessa är viktiga för att förbättra 
förutsättningarna för konkreta restaureringsåtgärder. 
 
Marint skräp 
Det behövs mer kraftfulla åtgärder för att stoppa spridningen av plastskräp som når 
havet. ÅPH 20, som föreslås vara kvar från nuvarande program handlar om riktad 
information till allmänheten. Denna åtgärd bör kompletteras med mer åtgärder som 
fokuserar på beteendeförändringar som kan påverkas genom sociala normer och 
nudging samt företag och producenter. En viktig målgrupp är företag som hanterar 
mycket skräp i sin verksamhet som t ex byggföretag. Åter behöver det upprepas att 
uppströmsarbetet behöver tydliggöras för hantering av det marina skräpet. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Havs- och vattenmyndigheten 
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KS § 60   KS KF/2021:103 - 450 
 
 

Antagande av reviderad avfallstaxa 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-22, § 25, att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att besluta anta förslag till reviderad avfallstaxa. 
Den reviderade taxan ska enligt tekniska nämndens förslag börja gälla 2021-07-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-03, § 81, att fastställa en ny 
renhållningsordning för Lomma kommun, bestående av gemensam kretsloppsplan 
"Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 för Kävlinge, Lomma, 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad" och 
"Föreskrifter för avfallshantering Lomma kommun". Den nya renhållningsordningen 
började gälla 2021-01-01. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse 2021-04-15 att tekniska nämndens 
förslag till reviderad avfallstaxa för Lomma kommun innebär en anpassning till de nya 
föreskrifterna för avfallshantering i Lomma kommun. Förslaget till reviderad 
avfallstaxa som har utarbetats i samråd med SYSAV innefattar vidare ett förslag till 
sänkning av vissa avgifter i avfallstaxan. I skrivelse 2021-02-19 redogör tekniska 
avdelningen för samtliga förslag till revideringar av avfallstaxan för Lomma kommun. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar vidare att tekniska nämndens förslag till 
reviderad avfallstaxa för Lomma kommun innefattar ett bemyndigande till tekniska 
nämnden om att fastställa avgifterna i taxan baserat på renhållningsindex A12:2MD, 
Insamling av hushållsavfall med specialfordon, inklusive drivmedel, vilket framgår av 3 
§ i förslaget till reviderad avfallstaxa. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21, § 89. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 89 
‒ Skrivelse 2021-04-15 från kommunledningskontoret 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2021-03-22 § 25 
‒ Skrivelse 2021-02-19 från tekniska avdelningen, inklusive bilagor 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer reviderad avfallstaxa för Lomma kommun i enlighet 

med tekniska nämnden förslag. Den reviderade taxan gäller från och med 2021-
07-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 
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‒ Tekniska nämnden bemyndigas att framöver revidera avgifterna i taxan baserat på 

renhållningsindex A12:2MD, Insamling av hushållsavfall med specialfordon, 
inklusive drivmedel. 

 
______________________ 
 
Sändlista:  
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 


