
KUNGÖRELSE 
 
Kommunfullmäktige i Lomma kommun sammanträder i kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamn- 
gatan 3, Lomma, torsdagen den 19 mars 2020, kl. 19.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas. 
 

1 Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av 
protokollet 

 

2 Meddelanden 
a) Granskningsrapport från revisorerna avseende granskning av 

investeringsprocessen, kommunstyrelsen 
b) Granskningsrapport från revisorerna avseende granskning av 

investeringsprocessen, tekniska nämnden 
c) Granskningsrapport från revisorerna avseende granskning av 

investeringsprocessen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden 

d) Länsstyrelsens beslut avseende ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Sven-Bernhard Brahme (C) utse Rikard Hansson-Frostgård (C) 

 
Bilaga 
 
Bilaga 
 
Bilaga 
 
 
Bilaga 

3 Avsägelse från Eric Kamph (KD) avseende uppdraget som ledamot i kommunala 
valberedningen samt fyllnadsval med anledning härav 

 

4 Avsägelse från Anne Wilhelmsson (S) avseende uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 

 

5 Slutredovisning 2019 från tekniska nämnden avseende investeringsprojekt 
kollektivtrafikstråket Vinstorpsvägen m.fl. 

KS § 12/20 
Bilaga 

6 Hantering av aviserade extra generella stadsbidrag, Lomma kommuns del av 
"välfärdsmiljarderna" 

KS § 13/20 
Bilaga 

7 Motion från Jimmy Ringström (SD), Oscar Sedira (SD), Jeanette Larson (SD) och 
Anders Bergström (SD) angående trådlöst nätverk på äldreboenden i Lomma 
kommun 

KS § 17/20 
Bilaga 

8 Revidering av taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg KS § 18/20 
Bilaga 

9 Besvarande av interpellation från Kristina Thored (FB) till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Fredrik Axelsson (M) angående långsiktig 
plan för förskolor * 
* Interpellationssvar publiceras senare 

Bilaga 

10 Besvarande av interpellation från Per Bengtsson (S) till socialnämndens 
ordförande Susanne Borgelius (M) angående resterande avtalstid på särskilda 
boende för äldre 

Bilaga 

11 Uppskjutande av interpellation från Kristina Thored (FB) till kommunstyrelsens 
ordförande Robert Wenglén (M) angående plan för Bjärehovskolan 

Bilaga 

 
 
Lomma 2020-03-10 
 
 
Anders Berngarn 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Kungörelsen anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2020-03-10 
Betygar 
 
 
Maria Zingmark 
Assistent 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (23) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-02-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 12   KS KF/2019:116 - 042 
 
 

Slutredovisning 2019 från tekniska nämnden avseende 
investeringsprojekt kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen m.fl. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden överlämnade 2019-02-25, § 21, en slutredovisning av 
investeringsprojekt. Slutredovisningen innefattade en kort beskrivning av följande 
projekt:  
 
‒ Förstärkning av brandlarm/Utökat brandskydd (-33 tkr) 
‒ Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (-216 tkr) 
‒ Ventilationsanläggning Medborgarhuset (+397 tkr) 
‒ Nytt LSS-boende (Lillevång) (+41 tkr) 
‒ Inköp Fastighet (0 tkr) 
 
De avvikelser som angavs är de vid tidpunkten ackumulerade budgetavvikelserna. 
Någon förklaring till avvikelserna angavs inte. 
 
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2020-02-07 att utöver fastställd totalutgift 
ska det enligt kommunens investeringsregler vid slutredovisning även framgå 
avvikelser mot de olika kalkyldelarna samt en kommentar till väsentliga avvikelser. 
Ekonomiavdelningen konstaterar vidare att detta är ett område som kan utvecklas i 
kommande slutredovisningar. För att kunna dra lärdom från tidigare projekt är det, 
enligt ekonomiavdelningen, viktigt att kommentera såväl positiva som negativa 
avvikelser i slutredovisningen. 
 
Eftersom projekt Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (planskildhet) varit ett mycket 
komplicerat och omfattande projekt har kommunledningskontoret krävt en mer 
utförlig redogörelse. En sådan har upprättats och slutredovisning har på nytt gjorts i 
tekniska nämnden 2019-12-09, § 88. 
 
Vad gäller projekt Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen är det, enligt ekonomi-
avdelningen, viktigt att inför kommande samarbetsprojekt dra lärdom från de 
utmaningar som har uppstått under projektets gång. Ekonomiavdelningen lämnar i 
skrivelse 2020-02-07 en redogörelse avseende lärdomar. 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (23) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-02-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Förslag till beslut 
Ekonomiavdelningen föreslår att slutredovisning och avräkning görs utifrån 
ackumulerat utfall i bokslut 2019, enligt nedanstående (innebär något justerade 
avvikelser jämfört med slutredovisningarna): 

  
Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta följande:  
 
‒ att slutredovisning godkänns för de projekt som framgår av tabellen ovan 
‒ att positiva avvikelser om 394 tkr återlämnas 
‒ att negativa avvikelser om 416 tkr godkänns 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12, § 18. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12 § 18 
‒ Skrivelse 2020-02-07 från ekonomiavdelningen 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Slutredovisningen avseende ovan nämnda projekt godkänns. 
‒ Den positiva avvikelsen om 394 tkr återlämnas. 
‒ Den negativa avvikelsen om 416 tkr godkänns. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 



Inför kommunstyrelsens behandling av slutredovisning av Vinstorpstunneln, åtgärder som vidtagits 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har analyserat de problem/utmaningar som funnits i arbetet med 
med Vinstorpstunneln. Sammanfattningsvis har organisationen konstaterat att det funnits brister 
framförallt gällande avtalsskrivning, personella och avtalsmässiga förutsättningar till uppföljning och 
insyn, avgränsning mellan TRVs projekt och LKs projekt, projektstyrning och formell beslutsgång samt 
kvalitet på uppdragshandlingar.  
 
Åtgärder som samhällsbyggnadsförvaltningen vidtagit för arbete med medfinansieringsprojekt med 
anledning av ovanstående: 
 
Resurs och kompentens 

• En förvaltningsjurist har anställts och är inkopplad i avtalsskrivning och samordnar de stora 
medfinansieringsprojekten mellan kommunens avdelningar och med TRV. 
Förvaltningsjuristen är även ansvarig för avtalsuppföljning och stämmer av rekvireringar.  

• Intern projektledning är nu formaliserad enligt projekthandbok, med styrgrupp och tydliga 
ansvarsområden och behörigheter – vilket till exempel innebär endast skriftliga beslut av 
behöriga personer/beslutsorgan. 

• En allokerad projektledningsresurs i kommunen innebär att kommunen kan vara mer aktiva i 
projektet nu och ha bättre kontroll på utvecklingen.  

• Alla projektledare i förvaltningen har nu utbildat sig inom projektledning motsvarande IPMA 
certifiering, vilket innebär att det finns en högre generell kompetens kring projektledning och 
projektstyrning i organisationen.   
 

Avtal, kalkyl och gränsdragningar 

• De nya avtalen som upprättas med TRV är bättre formulerade och noggrannare 
genomgångna av intern och extern juridisk expertis. 

• De nya avtalen medför större insyn i projekten tidigare. 

• De tidiga kalkylerna är nu framtagna av TRV och LK tillsammans – för att få en mer realistisk 
kalkyl och bättre kontroll på riskerna. 

• Det finns nu en tydligare gränsdragning mellan vad som är trafikverkets projekt och vad som 
är kommunens projekt – vilket också medför att varje aktör tar fram och ansvarar för sina 
egna projekteringshandlingar. 
 

I april är TRV färdiga med sitt arbete inför upphandlingen av järnvägsplanen. Då kommer tidplan, 
kalkyl och rekvireringsplan att uppdateras.  
 
2020-02-17 Lovisa Liljenberg, Tf Samhällsbyggnadschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 10 (23) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-02-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 13   KS KF/2020:28 - 047 
 
 

Förslag till hantering av aviserade extra generella statsbidrag, Lomma 
kommuns del av "välfärdsmiljarderna" 

 
 

Ärendebeskrivning 
Regeringen och samarbetspartierna presenterade den 20 januari ett förslag om 
tillskott till kommuner och regioner. Förslaget innebär att 5 miljarder ska tillskjutas 
kommunsektorn redan under år 2020, 3,5 miljarder avser kommuner och 1,5 miljarder 
avser regioner. De så kallade ”välfärdsmiljarderna” fördelas till kommunerna som ett 
generellt statsbidrag med 339 kr per invånare utifrån befolkningen den 1 november 
2019. Tillskottet av extra generella statsbidrag kommer att inrymmas i 
vårändringsbudgeten som presenteras i sin helhet den 15 april.   
 
För Lomma kommuns del innebär det aviserade tillskottet av generella statsbidrag 8,4 
mnkr för år 2020. Det ökade tillskottet är tänkt att bestå under kommande år enligt 
regeringen. Generella statsbidrag räknas årligen fram utifrån invånarsiffran i 
kommunen per den 1 november året före utbetalningsåret. Vid befolkningsökning 
ökar statsbidraget, däremot räknas sällan de generella statsbidragen upp med 
inflationen.  
 
Oppositionspartierna i riksdagen M, KD, V och SD enades om att i riksdagens 
finansutskott den 23 januari kräva en extra ändringsbudget med ytterligare 2,5 
miljarder till kommuner och regioner. Om detta förslag går igenom i riksdagen innebär 
det troligen totalt 12,6 mnkr i ökade generella statsbidrag för Lomma kommun.  
Riksdagen väntas fatta beslut om vårändringsbudgeten i juni.  
 
Tillskottet till kommunsektorn är behövligt och välkommet men att avisera extra 
medel innevarande budgetår försvårar planeringsförutsättningarna och 
framförhållningen. Avisering om extra statsbidrag borde ha skett tidigt under hösten 
2019 för att kunna beaktas fullt ut med alla övriga förutsättningar i budgeten för 2020. 
Då det extra tillskottet är aviserat tills vidare är det angeläget att ha en långsiktighet i 
beslutet kring hur medlen ska användas. 
 
Budgetförutsättningar 
För att möta en kommande nedgång i konjunkturen samt nå det finansiella målet att 
årets resultat ska uppgå till två procent år 2021-2023 av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning finns allmänna effektiviseringar och hemtagningseffekter av 
digitalisering, inlagda i budgeten enligt tabellen nedan. 
  
     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 11 (23) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-02-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

 2021 2022 2023 
Återstående allmänna effektiviseringar 5,0 5,0 5,0 
Digitaliseringshemtagning 2,0 3,0 4,0 
Summa 7,0 8,0 9,0 

 

    
 
    
Från och med 2021 finns således behov av effektivisering av nämnderna. Nämndernas 
budgetar är ännu inte justerade för detta utan belopp på 5,0 mnkr inom 
kommunstyrelsens medel till förfogande markerar en förväntad effekt av 
effektivisering i nämnderna. Utöver allmänna effektiviseringar har ej fördelade 
hemtagningseffekter av digitaliseringssatsning lagts in på 2,0 mnkr 2021, 3,0 mnkr 
2022 och 4,0 mnkr 2023. 
 
Kommundirektören har givits i uppdrag att inför beslut om budgetramar för 2021 och 
framåt, komma med förslag på hur dessa effektiviseringar ska fördelas mellan 
nämnderna. 
 
Förslag till beslut 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari har hantering av aviserade extra 
generella statsbidrag diskuterats med utgångspunkt i tre olika alternativ. Ekonomi-
avdelningen redogör för dessa olika alternativ i skrivelse 2020-02-07. 

 
Utifrån arbetsutskottets diskussion föreslår kommunledningskontoret följande 
alternativ: 
 
Alternativ 1 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Extra generellt statsbidrag 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 
Mildrat effektiviseringsbeting 2021 och framåt  -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 
BUN -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
SN -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 
Läggs till resultatet 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Återstående allmänna effektiviseringar  0,6 0,6 0,6 0,6 
Digitaliseringshemtagning  2,0 3,0 4,0 4,0 

  2,6 3,6 4,6 4,6 
Oppositionspartiernas ökade statsbidrag 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
Differens 4,2 1,6 0,6 -0,4 -0,4 

  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 12 (23) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-02-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
I detta alternativ läggs 3 mnkr från tillskottet av generella statsbidrag till 
socialnämnden årligen från och med 2020. 1 mnkr per år läggs till barn- och 
utbildningsnämnden medan resterande 4,4 mnkr av tillskottet läggs till resultatet år 
2020 för att möjliggöra en mildring av lagda effektiviseringsbeting 2021 och framåt. 
För dessa år mildras effektiviseringsbetingen med 4,4 mnkr. Återstående 
effektiviseringar inklusive hemtagning av digitaliseringar uppgår då till 2,6 mnkr 2021, 
3,6 mnkr 2022 och 4,6 mnkr för 2023 respektive 2024. I det fall oppositionspartiernas 
förslag går igenom i Riksdagen tillkommer 4,2 mnkr i extra statsbidrag till Lomma 
kommun som ytterligare kan täcka effektiviseringsbetingen fram till 2023, då det 
återstår endast 0,4 mnkr. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 
 
‒ Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 1 mnkr år 2020, socialnämnden tilldelas 3 

mnkr år 2020 och att 4,4 mnkr läggs till resultatet, förändring av eget kapital år 
2020.  

‒ Finansiering sker genom extra generellt statsbidrag.  
‒ Hantering av kommande års extra generellt statsbidrag hanteras i det kommande 

budgetarbetet i enlighet med alternativ 1.  
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12, § 19. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12 § 19 
‒ Skrivelse 2020-02-07 från ekonomichefen 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 
 
‒ Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 1 mnkr år 2020 i kompensation för 

uteblivet statsbidrag för lärarassistenter 
‒ Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 2,6 mnkr år 2020 
‒ Socialnämnden tilldelas 3 mnkr år 2020 
‒ 6 mnkr läggs i kommunstyrelsens förfogandemedel år 2020 
‒ Finansiering sker genom extra generellt statsbidrag 
‒ Hantering av kommande års extra generellt statsbidrag hanteras i det kommande 

budgetarbetet. 
 
Sandra Pilemalm (L) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (23) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-02-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta 
följande: 

 
‒ Barn och utbildningsnämnden tilldelas 5,2 mnkr år 2020, varav nämnden kan 

fördela 3,2 mnkr som nämnden finner lämpligt. Av tilldelad summa ska 1 mnkr gå 
till elevhälsan och 1 mnkr till att kompensera det avyttrade statsbidraget till 
lärarassistenter. 

 
‒ Socialnämnden ska tilldelas 7,4 mnkr år 2020. Av tilldelad summa ska 4 mnkr gå till 

att förbereda återtaget av särskilt boende, 0,5 mnkr till hjälpmedel och 2,9 mnkr 
till att förbättra arbetsmiljö och nöjdhet från medborgarna inom hemtjänst. Dessa 
2,9 mnkr ska inte användas i drift på sådant sätt att det belastar budgeten för 
2021, eftersom pengarna då ska användas till driften av särskilt boende. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande och Per Bengtssons yrkande mot varandra, 
varefter kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 1 mnkr år 2020 i kompensation för 

uteblivet statsbidrag för lärarassistenter 
‒ Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 2,6 mnkr år 2020 
‒ Socialnämnden tilldelas 3 mnkr år 2020 
‒ 6 mnkr läggs i kommunstyrelsens förfogandemedel år 2020 
‒ Finansiering sker genom extra generellt statsbidrag 
‒ Hantering av kommande års extra generellt statsbidrag hanteras i det kommande 

budgetarbetet. 
 

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

 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 20 (23) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-02-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 17   KS KF/2019:139 - 005 
 
 

Motion (SD) angående trådlöst nätverk på äldreboenden i Lomma 
kommun 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna inkom 2019-03-14 med en motion om att trådlöst nätverk ska 
installeras på kommunens äldreboende.  
 
I inledningen av motionen diskuteras att de som bor på kommunens korttidsboende 
ska ges tillgång till trådlös uppkoppling för att till exempel kunna betala räkningar, 
boka läkarbesök och ta del av övrig samhällsservice på lika villkor som andra. Vidare 
diskuteras i motionen att alla som bor på äldreboende i kommunen ska ges samma 
möjlighet att ansluta till ett öppet trådlöst, eller trådbundet, nätverk. 
 
Socialnämnden har i sitt yttrande redogjort för skillnaden mellan korttidsboende och 
äldreboende och de konsekvenser detta får ur ett likabehandlingsperspektiv. De 
brukare som bor på äldreboende har ett eget hyreskontrakt och de därför rimligtvis 
bör bekosta sitt eget abonnemang. Bor man däremot på korttidsboende har man inget 
eget hyresavtal. I enkäter har socialförvaltningen sett en tydlig efterfrågan av 
möjlighet till internetuppkoppling. Socialnämnden anser att internetuppkoppling bör 
var en del i den service som erbjuds av kommunen för de personer som vistas på 
korttidsboende. 
 
IT- och servicechefen framför i sitt yttrande samma synpunkter som socialnämnden 
gjort avseende likabehandling och konstaterar att det inte är rimligt att erbjuda gratis 
internetuppkoppling till vissa grupper av kommunmedborgare medan andra måsta stå 
för den kostnaden själv.  
 
I sitt yttrande anger IT- och servicechefen vidare att serviceavdelningen sedan tidigare 
fått i uppdrag att upphandla en lösning med ett öppet stadsnät i kommunens 
äldreboenden samt en Wi-Fi-lösning för kommunens anställda. Kostnaden för 
införandet kommer LSAB att stå för.  
 
Kanslichef Martin Fransson konstaterar i skrivelse 2020-02-04 att motionens båda att-
satser är besvarade med hänvisning till de svar som kommit in från socialnämnden och 
IT-avdelningen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12, § 23. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 21 (23) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-02-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12 § 23 
‒ Skrivelse 2020-02-04 från kansliavdelningen 
‒ Skrivelsen 2020-02-01 från IT- och servicechefen 
‒ Protokoll från socialnämnden 2019-08-27 § 72 
‒ Motion (SD) angående trådlöst nätverk på kommunens äldreboenden 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut ska föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
motionen, med hänvisning till de svar som har inkommit från socialnämnden och IT- 
och servicechefen ska anses besvarad. 
 
Jimmy Ringström (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionens första att-sats ska anses besvarad och att motionens andra att-
sats ska bifallas. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande och Jimmy Ringströms yrkande mot varandra, 
varefter kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Med hänvisning till de svar som inkommit från socialnämnden och IT- och 

servicechefen anses motionen besvarad.  
 
______________________ 
 
Sändlista 



s. 1 (2)

Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma
tel: 040-641 10 00   |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se

Svar på motion om trådlöst nätverk på äldreboenden i Lomma kommun 

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna kom den 14 mars 2019 in med en motion om att trådlöst nätverk ska 
installeras på kommunens äldreboende. 

I inledningen av motionen diskuteras att de som bor på kommunens korttidsboende ska ges tillgång 
till trådlös uppkoppling för att t ex kunna betala räkningar, boka läkarbesök och ta del av övrig 
samhällsservice på lika villkor som andra. Vidare diskuteras i motionen att alla som bor på 
äldreboende i kommunen ska ges samma möjlighet att ansluta till ett öppet trådlöst, eller 
trådbundet, nätverk.

Socialnämnden har i sitt yttrande redogjort för skillnaden mellan korttidsboende och äldreboende 
och de konsekvenser detta får ur ett likabehandlingsperspektiv. De brukare som bor på äldreboende 
har ett eget hyreskontrakt och de därför rimligtvis bör bekosta sitt eget abonnemang. Bor man 
däremot på korttidsboende har man inget eget hyresavtal. I enkäter har socialförvaltningen sett en 
tydlig efterfrågan av möjlighet till internetuppkoppling. Socialnämnden anser att 
internetuppkoppling bör var en del i den service som erbjuds av kommunen för de personer som 
vistas på korttidsboende.

IT-avdelningen vid kommunledningskontoret framför i sitt yttrande samma synpunkter som 
socialnämnden gjort avseende likabehandling. Det är inte rimligt att erbjuda gratis 
internetuppkoppling till vissa grupper av kommunmedborgare medan andra måsta stå för den 
kostnaden själv. 

I sitt yttrande anger IT-chefen vidare att serviceavdelningen fått i uppdrag att upphandla en lösning 
med ett öppet stadsnät i kommunens äldreboenden samt en Wi-Fi-lösning för kommunens anställda. 
Kostnaden för införandet kommer LSAB att stå för. 

Kommunledningskontoret anser att motionens båda att-satser är besvarade med hänvisning till de 
svar som kommit in från socialnämnden och IT-avdelningen.

Beslutsunderlag
Motion från sverigedemokraterna, 2019-03-14,
Yttrande från socialnämnden, 2019-08-27, § 72,
Yttrande från IT-avdelningen, 2020-02-04.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-02-04
Kansliavdelningen
Vår referens: Martin Fransson
Direkttel: 040 641 11 03
E-post: Martin.Fransson@lomma.se
Diarienr: KS KF/2019:139
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Förslag till beslut
Med hänvisning till de svar som inkommit från socialnämnden och IT-avdelningen ska motionen 
anses besvarad. 

 

Martin Fransson 
Kanslichef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 22 (23) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-02-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 18   KS KF/2019:395 - 610 
 
 

Förslag till revidering av taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 
 

 
Ärendebeskrivning 
Ärenden som är av större vikt, såsom till exempel taxor och avgifter beslutas av 
kommunfullmäktige enligt kommunallagen 5 kap 1 §. Nedanstående förslag innebär 
ändring i taxa F.4.1 Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Lomma 
kommun (KF 2016-12-08 § 105).  
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid gör årligen en översyn av 
tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Syftet med 
översynen är att förtydliga gällande föreskrifter och utveckla aktuella rutiner.  
 
I föreliggande förslag till ändring av aktuell taxa föreslår förvaltningen för utbildning, 
kost, kultur och fritid en minskning av antalet veckor som barn i allmän förskola 
avgiftsreduceras. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid föreslår vidare en 
ändring från fyra till fem fortbildningsdagar för personalen då verksamheten är stängd, 
samt utökad öppettid för omsorg på obekväm tid till klockan 21.30 istället för 21.00.  
 
I samband med förslagna ändringar har förvaltningen för utbildning, kost, kultur och 
fritid även kompletterat med information om avgiftskontroll samt gjort en språklig 
översyn av taxans text.  
 
Kansliavdelningen vid kommunledningskontoret konstaterar att om kommun-
fullmäktige fattar beslut om revidering och anpassning av föreslagen taxa så kan 
denna träda i kraft 2020-05-01, inte 2020-03-01 som föreslås i förslaget från 
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid, då beslutet inte hunnit vinna laga 
kraft till detta datum.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-23 från kansliavdelningen 
‒ Protokoll från barn-och utbildningsnämnden 2019-12-17 § 102 

 
Överläggning 
Sammanträdet ajourneras kl. 20:17-20:23. 
 
Per Bengtsson yrkar att ärendet inför kommunfullmäktiges sammanträde ska 
kompletteras med en barnkonsekvensanalys. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 23 (23) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-02-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet kan behandlas vid dagens 

sammanträde utan föregående beredning.  
‒ Kommunstyrelsen beslutar att ärendet inför kommunfullmäktiges sammanträde 

ska kompletteras med en barnkonsekvensanalys. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Förslag till förändrad taxa F4.1, för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg antas i 

enlighet med bilaga. Tidigare beslutad taxa, KF 2016-12-08, § 105, upphävs. 
Förslag till förändrad taxa F4.1, för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg gäller 
från och med 2020-05-01. 

 
 
./.   Bilaga. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
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Yttrande från kommunledningskontoret angående ändrad taxa för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg  

 
Ärendebeskrivning 
Ärenden som är av större vikt, såsom till exempel taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige 
enligt kommunallagen 5 kap 1 §. Nedanstående förslag innebär ändring i taxa F.4.1 Taxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Lomma kommun (KF 2016-12-08 § 105). 
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid gör årligen en översyn av tillämpningsföreskrifter 
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Syftet med översynen är att förtydliga gällande 
föreskrifter och utveckla aktuella rutiner. 
 
I föreliggande förslag till ändring av aktuell taxa föreslår förvaltningen för utbildning, kost, kultur och 
fritid en minskning av antalet veckor som barn i allmän förskola avgiftsreduceras. Förvaltningen för 
utbildning, kost, kultur och fritid föreslår vidare en ändring från fyra till fem fortbildningsdagar för 
personalen då verksamheten är stängd samt utökad öppettid för omsorg på obekväm tid till klockan 
21.30 istället för 21.00. 
 
I samband med förslagna ändringar har förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid även 
kompletterat med information om avgiftskontroll samt gjort en språklig översyn av taxans text. 
 
Kansliavdelningen vid kommunledningskontoret konstaterar att om kommunfullmäktige fattar beslut 
om revidering och anpassning av föreslagen taxa så kan denna träda i kraft 2020-05-01,  
inte 2020-03-01 som föreslås i förslaget från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid, då 
beslutet inte hunnit vinna laga kraft till detta datum.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, 
Skrivelse från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid, 2019-11-25, 
Protokoll från barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-11-25, § 91, 
Protokoll från barn-och utbildningsnämnden, 2019-12-17, § 102. 
 
Förslag till beslut 
Förslag till förändrad taxa F4.1, för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg antas. 
Tidigare beslutad taxa ,KF 2016-12-08, § 105, upphävs.  
Förslag till förändrad taxa F4.1, för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg gäller från och med 
2020-05-01. 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-02-23 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Martin Fransson   
Direkttel: 040 641 11 03  
E-post: Martin.Fransson@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2019:395 
Er referens:  
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Martin Fransson  
Kanslichef 
 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  

































FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (4) 

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 104 / 2009 11 19 
Kommunfullmäktige §   90/  2010 11 25 
Kommunfullmäktige §  27 /  2015 02 05 
Kommunfullmäktige §  55 /  2015 06 11 
Kommunfullmäktige §  99 /  2015 12 10 
Kommunfullmäktige § 105/  2016 12 08 

F. 4.1
TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I
LOMMA KOMMUN

Taxa för förskoleverksamhet 

Barn 1   3 procent av bruttoinkomsten dock högst 3 procent av högsta avgiftsgrundande 

inkomst per månad, fastställd av Skolverket* 

Barn 2   2 procent av bruttoinkomsten dock högst 2 procent av högsta avgiftsgrundande 

inkomst per månad, fastställd av Skolverket* 

Barn 3   1 procent av bruttoinkomsten dock högst 1 procent av högsta avgiftsgrundande 

inkomst per månad, fastställd av Skolverket* 

Barn 4   Ingen avgift  

Taxa för skolbarnomsorg 

Barn 1   2 procent av bruttoinkomsten dock högst 2 procent av högsta avgiftsgrundande 

inkomst per månad, fastställd av Skolverket* 

Barn 2   1 procent av bruttoinkomsten dock högst 1 procent av högsta avgiftsgrundande 

inkomst per månad, fastställd av Skolverket* 

Barn 3   1 procent av bruttoinkomsten dock högst 1 procent av högsta avgiftsgrundande 

inkomst per månad, fastställd av Skolverket* 

Barn 4   Ingen avgift 

Som barn 1 räknas familjens yngsta barn i omsorg, barn 2 är familjens näst yngsta barn o.s.v. 

* Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad fastställs av Skolverket senast den 1 oktober

året före bidragsåret (Förordning(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar

maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet, 5§ och 5a §).

Taxa för lovverksamhet för elever som inte har skolbarnomsorg 

Lovverksamhet för barn 6-12 år, som inte är inskrivna i fritidsverksamhet 

Kostnad per dag 75 kronor. 

Allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar 

Alla barn har från höstterminen det år de fyller 3 år rätt till avgiftsfri plats på allmän förskola 

525 timmar per år. Plats i allmän förskola innefattar 15 timmar per vecka och följer skolans 

läsår och kan inte nyttjas vid lovdagar och sommarlov. 

Gällande taxa
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Barn till förvärvsarbetande eller studerande, som har ett omsorgsbehov som överstiger 15 

timmar i veckan, har en reducerad avgift med 1/3 av den avgift som följer av taxan. Under 

sommaren betalas ordinarie avgift eftersom allmän förskola bara bedrivs under läsåret. 

Avgiften följer maxtaxa och avgiftsändringen sker automatiskt. 

 

Omsorg på obekväm arbetstid 

Lomma kommun erbjuder omsorg på obekväm tid mellan klockan 18:30-21.00 på vardagar 
och 06:30-21.00 på helger och röda dagar. Ansökan ska göras minst en månad innan omsorg 
önskas och arbetsgivarintyg samt schema för vistelsetider ska bifogas ansökan. 
 

Öppen förskola 

Öppen förskola är en avgiftsfri förskoleverksamhet för den som är hemma med små barn. 

 

Fortbildningsdagar  

För att ge personalen inom barnomsorgs- och skolbarnomsorgsverksamheten möjlighet till 

fortbildning och utvärdering hålls verksamheten stängd 4 dagar per kalenderår. Omsorg för 

dessa dagar erbjuds vid behov med vikarier på någon förskola i kommunen. För dessa dagar 

medges ingen avgiftsreducering. 

 

Föräldralediga och arbetssökande 
Barn till vårdnadshavare som är föräldraledig med annat barn och barn till arbetslösa 

vårdnadshavare har rätt till förskola 25 timmar per vecka, under tiden måndag-fredag kl. 

09.00-14.00. I pedagogisk omsorg har samma kategori barn rätt till omsorg 25 timmar per 

vecka, förlagd efter överenskommelse med den pedagogiska verksamheten. Avgiften följer 

maxtaxan. 

 

Avgift  

Avgift uttages 12 månader per år, enligt maxtaxa, så länge omsorgsplats finns avtalad. 

Avgiften skall betalas oavsett om barnet/barnen faktiskt utnyttjar platsen eller ej. Detta 

innebär att avdrag på avgiften ej görs t ex vid sjukdom, ferier, uppsägningstid, semester, 

tjänstledighet, fortbildningsdagar för personalen. Debitering sker under innevarande 

omsorgsmånad.  Den månad barnet börjar eller slutar i omsorg tas en avgift ut med 1/30 av 

månadsavgiften per dag. Detta gäller från och med eller till och med det datum i månaden 

som barnet börjar eller slutar. 

 

Kravhantering  

Om betalning inte inkommit i tid, sker åtgärder enligt nedan:  

1. Påminnelse  

2. Inkassokrav inkl. kostnad för upplupen ränta och inkassokostnad  
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3. Rättsliga åtgärder (kronofogden)  

4. Avstängning, efter utredning. 

 

Bestämning av avgift  

Avgiften bestäms av familjens sammanlagda bruttoinkomst samt antalet barn inskrivna i 

kommunal omsorg eller i icke kommunal förskola, förskoleklass eller fritidshem. I de familjer 

som har fler än tre barn i åldern 1-12 år inskrivna i omsorg utgår endast avgift för de tre 

yngsta. Ovanstående procenttal multipliceras med familjens bruttoinkomst. Procenttalet gäller 

per barn. Beloppet avrundas till helt krontal. Vid beräkning av syskonrabatt räknas endast 

barn, för vilket avgift betalas. 

 

Avgift, egna företagare  

För egna företagare fastställs avgiften utifrån föregående års taxering. Vid nystartat företag 

beräknas avgiften, under ett år från den månad företaget startades, utifrån den i 

inkomstanmälan uppgivna inkomsten.  

 

Lägsta taxa  

Saknas inkomst uttages ingen avgift.  

 

Högsta taxa  

För inkomster över högsta avgiftsgrundande inkomst per månad, fastställd av Skolverket och i 

enlighet med (förordning 2001:160), debiteras högsta avgift.  

 

Inkomstanmälan  

Inkomstuppgift skall lämnas minst en gång per år, t.ex 

- vid placering  

- vid inkomständring  

- vid förändrade familjeförhållanden  

- på uppmaning av förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid  

 

Om inkomstuppgift är äldre än ett år debiteras högsta avgift enligt maxtaxan. Vid felaktigt 

uppgiven inkomst eller underlåtenhet att lämna uppgifter om förändring regleras avgiften 

retroaktivt. Reglering av för hög eller låg debiterad avgift görs om ny inkomstuppgift lämnas. 

Regleringen sker tidigast påföljande månad. Lämnade inkomstuppgifter kontrolleras vid 

behov hos lokala skattekontoret.  

 

Avgiftspliktiga personer  
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Utgångspunkten för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll i Lomma kommun som 

barnet/barnen tillhör. Följande är avgiftspliktiga:  

- ensamstående  

- makar  

- sammanboende personer (folkbokförda på samma adress) med gemensamma barn  

 

- sammanboende personer (folkbokförda på samma adress) där endast en  

av dessa är förälder  

 

I det fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll debiteras den 

förälder som barnet är folkbokfört hos, alternativt stadigvarande vistas hos i Lomma kommun.  

Om endast en förälder har behov av omsorg för barnet, debiteras denna förälder oavsett 

folkbokföring. 

 

Avgiftsgrundande inkomster  

Avgiften grundar sig på den/de avgiftspliktigas sammanlagda bruttoinkomst per månad.  

Avgiftsgrundande är:  

- lön och andra ersättningar i anslutning till anställning, även inkomst från utlandet.  

- föräldrapenning  

- sjukpenning/tillfällig sjukersättning 

- utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning  

- arbetslöshetsersättning  

- familjebidrag i form av familjepenning  

- dagpenning vid repetitionsutbildning m.m.  

- pensionsförmåner (dock ej barnpension/livränta)  

- familjehemsersättning, arvodesdelen  

- övriga ersättningar och bidrag som beskattas som inkomst av tjänst samt  

- överskott i inkomstslaget näringslivsverksamhet enligt inkomstlagen  

 

Exempel på ej avgiftsgrundande inkomster  

- barnbidrag  

- bostadsbidrag  

- underhållsbidrag  

- studiebidrag  

- försörjningsstöd  

- handikappsersättning  

- familjehemsersättning, omkostnadsdel  
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