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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Kommunhuset, Lomma samt digitalt via Microsoft Teams  
Tid 2021-04-22, kl 19:00-22:17 

Ajournering 20:30-20:40 
 
 
 
 

 

Beslutande Ordinarie ledamöter 
Se bifogad närvarolista 
 

 

 

 Tjänstgörande ersättare 
Se bifogad närvarolista 
 

 

 

 Icke tjänstgörande ersättare 
Se bifogad närvarolista 
 
 
 
 

 

Övriga deltagare Maria Zingmark 
Christian Almström 
Mattias Ronnelin 

 
 
 

 

Kommunsekreterare 
Informationstekniker 
IT-tekniker 

Utses att justera Per Bengtsson och Anders Olin 
Ersättare: Rune Netterlid 
 

 

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2021-04-27 
Kl 16:00-18:00 
 
 
 

Paragraf  
§29-§44 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Zingmark 
 Ordförande   

  Anders Berngarn 
 Justerande  

 
 

  Per Bengtsson Anders Olin 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2021-04-22   

Paragrafer §29-§44   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-04-29 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-05-21 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Maria Zingmark 
Kommunsekreterare 
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Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun 2021-04-22 
 
M Anders Berngarn ordf. 
  
M Sofia Forsgren-Böhmer vice ordf. 
S Karl-Gustav Nilsson 2:e vice ordf. 

  
Ordinarie ledamöter 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
C 
C 
C 
L 
L 
L 
L 
KD 
S 
S 
S 
S 
S 
MP 
SD 
SD 
SD 
SD 
FB 
FB 
FB 
FB 

Robert Wenglén §§ 29-35, 37-44 
Carin Hansson 
Jerry Ahlström 
Emma Köster 
Lennart Månsson 
Oscar Magnusson 
Susanne Borgelius 
Ann Haluzova 
Richard Jerneborg 
Anders Olin 
Lena Wahlgren 
Fredrik Axelsson 
Jesper Wiman 
Marc Schildt 
Martha Henriksson Witt 
Lars-Göran Svensson 
Lena Svensson 
Sandra Pilemalm 
Gun Larsson 
Jonas Benke 
Mikael Pankko 
Anna-Karin Davidsson 
Per Bengtsson 
Lisa Bäck 
Pia Johnson 
Rune Netterlid 
Lennart Nilsson 
Ann-Marie Lundberg 
Jimmy Ringström 
Jeanette Larson 
Anders Bergström 
Oscar Sedira 
Kristian Lindsjö 
Staffan Åkerlind 
Fredrik Sverkersten 
Mikael Häggblad 
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Tjänstgörande ersättare 
M Charlott Enocson, ersätter Bert Larsson (M) 
M Krister Wiman, ersätter Leif Lindblad (M) 
M Marie Nilsson, ersätter Robert Wenglén (M) § 36 
S Thomas Eneström, ersätter Malin Stern (S) 
S 
MP 
FB 

Eva Netterlind, ersätter Alma Salcinovic (S) 
Ingrid Ascard, ersätter Louise Herslow (M) 
Jenny Morau, ersätter Kristina Thored (FB) 

 
Icke tjänstgörande ersättare 
M 
M 
M 
M 
M 
C 
S 
S 
SD 
 

Marie Nilsson §§ 29-35, 37-44 
Peter Brobäck 
Stefan Wojnicki Høgberg 
Christina Unell 
Jonna Tingberg 
Bo Gunnarsson 
Conny Bäck 
Karin Everlund 
Jonas Olsson 
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KF § 29   KS KF/2021:19 - 002 
 
 

Meddelanden 

 
a) Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-03-23, § 20, avseende rapport om 

ej verkställda beslut kvartal 4 2020 
 

b) Motion från Jonas Benke (L) om höjning av partistödet i Lomma kommun, 
inkommen 2021-04-13. 
 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. 
 

c) Motion från Per Bengtsson (S) om förmånscyklar till Lomma kommuns 
personal, inkommen 2021-04-21. 
 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. 

 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KF § 30   KS KF/2021:91 - 113 
 
 

Godkännande av avsägelse från Anna-Lena Wolfe (C) avseende uppdrag 
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval med 
anledning härav 

 
Ärendebeskrivning 
Anna-Lena Wolfe (C) har inkommit till kommunfullmäktige med en anhållan om 
avsägelse avseende uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Anna-Lena Wolfes avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

godkänns. 
‒ Till ledamot i barn och utbildningsnämnden efter Anna-Lena Wolfe (C) väljs den 

tidigare ersättaren Denise Rydblom (C). 
‒ Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden väljs Amy Bergstrand (C). 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Troman 
HR-avdelningen 
Anna-Lena Wolfe 
Denise Rydblom 
Amy Bergstrand 
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KF § 31   KS KF/2021:113 - 113 
 
 

Godkännande av avsägelse från Jens Thystrup (M) avseende uppdrag 
som ledamot och ordförande i miljö- och byggnadsnämnden samt 
fyllnadsval med anledning härav 

 
Ärendebeskrivning 
Jens Thystrup (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en anhållan om avsägelse 
avseende uppdragen som ledamot och ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Jens Thystrups avsägelse som ledamot och ordförande i miljö- och 

byggnadsnämnden godkänns. 
‒ Till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Jens Thystrup (M) väljs den 

tidigare ersättaren Emma Köster (M). 
‒ Till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden efter Jens Thystrup (M) väljs den 

tidigare ersättaren Emma Köster (M). 
‒ Till ny 2:e ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Emma Köster (M) väljs 

den tidigare ledamoten Jens Thystrup (M). 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Troman 
HR-avdelningen 
Jens Thystrup 
Emma Köster 
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KF § 32   KS KF/2021:127 - 113 
 
 

Godkännande av avsägelse från Amy Bergstrand (C) avseende uppdrag 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval med 
anledning härav 

 
Ärendebeskrivning 
Amy Bergstrand (C) har inkommit till kommunfullmäktige med en anhållan om 
avsägelse avseende uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Amy Bergstrands avsägelse som ersättare i kultur- och fritidsnämnden godkänns. 
‒ Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Amy Bergstrand (C) väljs Gunilla 

Frostgård (C). 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Troman 
HR-avdelningen 
Amy Bergstrand 
Gunilla Frostgård 
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KF § 33   KS KF/2021:26 - 042 
 
 

Årsredovisning med koncernredovisning för Lomma kommun år 2020, 
beviljande av ansvarsfrihet samt avsättande till 
resultatutjämningsreserven 

 
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för Lomma kommun för år 2020. I 
årsredovisningen redovisas driftbudget per respektive KF-verksamhet enligt 
kommunfullmäktiges budgetbeslut, investeringsprojekt i sin helhet samt en 
uppföljning av beslutade mål. 
 
Ekonomiavdelningen föreslår i skrivelse 2021-03-08 att 2,5 mnkr avsätts i 
resultatutjämningsreserv i enlighet med gällande regelverk. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-03-24, § 20. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 20 
‒ Skrivelse 2021-03-08 från ekonomiavdelningen 
‒ Årsredovisning 2020, Lomma kommun 
‒ Protokoll från revisionen 2021-03-29 § 1 
‒ Revisionsberättelse daterad 2021-03-29 med tillhörande bilagor 
‒ Protokoll från kommunfullmäktiges presidium 2021-04-13 § 1 
‒ Protokoll från kommunfullmäktiges presidium 2021-04-13 § 2 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert 
Wenglén (M) en redogörelse avseende årsresultatet, viktiga händelser under det 
gångna året samt måluppfyllelser. 
 
Revisionens ordförande Lars-Erik Larsson lämnar en redogörelse för den framlagda 
revisionsberättelsen. 
 
Därefter lämnar Per Bengtsson (S) en redogörelse för socialdemokraternas syn på 
årsredovisningen samt måluppfyllelser för år 2020. 
 
Överläggning 
Robert Wenglén (M), Per Bengtsson (S), Fredrik Axelsson (M), Emma Köster (M), 
Lennart Nilsson (S), Susanne Borgelius (M), Lennart Månsson (M), Rune Netterlid (S), 
Carin Hansson (M) och Ingrid Ascard (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 10 (32) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-04-22 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

godkänna den föreliggande årsredovisningen med koncernredovisning för år 2020 
samt besluta att avsätta 2,5 mnkr till resultatutjämningsreserven 
 
I ärendet yttrar sig även Thomas Eneström (S), 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Årsredovisningen med koncernredovisning för år 2020 godkänns och läggs till 

handlingarna. 
‒ Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa 

organ beviljas ansvarsfrihet för år 2020. Styrelsen och nämnderna har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

‒ Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 2,5 mnkr till resultatutjämningsreserven. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningar 
Revisorerna 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 34   KS KF/2021:74 - 042 
 
 

Justering av planerade investeringsutgifter från 2020 till 2021 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt ”Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar” kan ett 
enskilt års avvikelse, jämfört med det planerade betalningsflödet regleras till 
nästkommande år. I samband med årsredovisningen behandlar kommunfullmäktige 
ett ärende där betalningsflödet för det innevarande årets budget fastställs. En 
översiktlig genomgång av investeringsprojekten görs inför kommunfullmäktiges beslut. 
Revideringen avser en anpassning till genomförandetidpunkten och betalnings-
tillfällena. 
 
Detta innebär att kvarstående positiva och negativa budgetavvikelser avseende ännu 
inte slutredovisade större projekt (angivna med totalutgift i den av kommun-
fullmäktige fastställda budgeten) överförs till nästkommande år för att justera planerat 
betalningsflöde. Kommande år, då de större projekten avslutats, ska slutredovisning 
göras till kommunfullmäktige, innefattande bland annat en analys av väsentliga 
avvikelser jämfört med den kalkyl som varit beslutsunderlag för projektet. 
 
Vidare innebär det att projekt med årsanslag (det vill säga projekt där inte totalutgift 
angivits i budgeten) avslutas vid årsskiftet. Kvarstående medel överförs normalt sett 
inte till nästa år.  
 
Enligt kommunens bokslutsanvisningar ska tekniska nämnden upprätta ett särskilt 
ärende i frågan, vilket också har behandlats. Övriga nämnder behöver i normalfallet 
inte göra en särskild framställan och någon sådan har inte inkommit. 
 
Investeringsredovisning 2020 
Den positiva budgetavvikelsen i investeringsredovisningen uppgår till 49.427 tkr, det 
vill säga utbetalningarna blev betydligt lägre än planerat. Bland investeringarna finns 
ett stort antal pågående projekt för vilka det finns behov av att justera de planerade 
utbetalningarna mellan åren. Av den totala avvikelsen föreslår ekonomiavdelningen att 
46.788 tkr överförs till år 2021. 
 
Av sammanställningen i bilaga till skrivelse 2021-03-05, framgår vad som, utifrån den 
ackumulerade avvikelsen, föreslås ska justeras till nästkommande år inklusive 
ekonomiavdelningens bedömning med eventuella kommentarer eller förslag till 
särskilda beslut. 
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Ekonomiavdelningen föreslår att planerade investeringsutgifter om 46.788 tkr justeras 
från år 2020 till år 2021 i enlighet med av fullmäktige fastställda regler och enligt 
särskilda beslut. Justerade belopp ska finansieras med utökad upplåning. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-03-24, § 21. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 21 
‒ Skrivelsen 2021-03-05 från ekonomiavdelningen, inklusive bilaga 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2021-02-15 § 7 
‒ Skrivelse 2021-02-09 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande Lennart 
Månsson (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 
Lennart Månsson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Planerade investeringsutgifter om 46.788 tkr justeras från år 2020 till år 2021 i 

enlighet med bilaga. Justerade belopp ska finansieras med utökad upplåning. 
 

./. Bilaga 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 
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KF § 35   KS KF/2020:290 - 042 
 
 

Godkännande av kultur- och fritidsnämndens slutredovisning avseende 
investeringsprojekt 

 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner och överlämnar i KFN § 82/20 en 
slutredovisning av två investeringsprojekt, Miljöåtgärder konstgräsplan samt 
Inventarier till fritidsgård i Bjärred - Stationen 2.0. 
 
Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2021-02-09 för att Naturvårdsverket 2019 
beviljade ett investeringsbidrag på 1,0 mnkr, vilket även var en förutsättning för 
fullmäktiges beslut om projekt Miljöåtgärder konstgräsplan. Detta bidrag har 
inkommit till kommunen. Utgifterna för projektet blev 0,3 mnkr högre än beslutad 
totalutgift vilket enligt UKF-förvaltningen främst beror på en högre utgift för 
eternitsanering än beräknat. 
 
Ekonomiavdelningen redogör vidare för att investering i inventarier till fritidsgården 
Stationen 2.0 i Bjärred uppvisar en mindre avvikelse. 
 
Kultur- och fritidsnämndens investeringar för 2020 uppvisar totalt sett en 
budgetavvikelse på + 0,2 mnkr. Nämnden har, enligt ekonomiavdelningen, varit 
återhållsam med mindre investeringar och på så sätt ryms avvikelserna för de 
slutredovisade projekten inom nämndens totala budget. 
 
UTFALL till och med 2020-12-31: 

Kfproj KF-projekt (tkr) Totalutgift Ack. Utfall B-avv B-avv (%)

1809 Inventarier fritidsgård i Bjärred 500 518 -18 -3,6%
1924 Miljöåtgärder konstgräsplaner 1 000 1 288 -288 -28,8%

S:a budgetavvikelser: -306 

Negativa avvikelser, föreslås godkännas: 306  
 
Ekonomiavdelningen konstaterar slutligen att om kommunfullmäktige väljer att 
godkänna slutredovisningen och godkänna avvikelserna innebär det att innevarande 
års investeringsbudget utökas med sammantaget 306 tkr för att finansiera den 
negativa avvikelsen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-03-14, § 25. 
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Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 25 
‒ Skrivelse 2021-02-09 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2020-12-14 § 82 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Carin Hansson (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 
Carin Hansson (M) och Per Bengtsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens slutredovisning 
‒ Kommunfullmäktige godkänner negativa avvikelser om 306 tkr 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Ekonomiavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 36   KS KF/2021:44 - 042 
 
 

Redovisning av bokslut för år 2020 för Bertil Kyhlbergs stiftelse för 
patienter på Gustaf V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund, förvaltad av 
Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har under § 69/99 uppdragit åt ekonomiavdelningen att årligen 
inkomma till kommunfullmäktige med en sammanställning av räkenskaperna för de 
stiftelser som förvaltas av Lomma kommun.  
 
Föreligger redovisning av bokslut för år 2020 för Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter 
på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund.  
 
I förvaltningsberättelsen redogör Robert Wenglén att stiftelsen härmed anses upplöst 
eftersom den nu saknar både tillgångar och skulder. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-03-24, § 26. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 26 
‒ Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustaf V Jubileumsklinik vid lasarettet i 

Lund, Förvaltningsberättelse daterad 2021-02-11  
‒ Balansrapport, räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31  
‒ Resultatrapport, räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31  
‒ Revisionsberättelse till förvaltaren för Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på 

Gustaf V Jubileumsklinik, daterad 2020-02-10  
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens vice ordförande 
Jerry Ahlström (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 
Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande:  
‒ Redovisning avseende bokslut för år 2020 för Bertil Kyhlbergs stiftelse för 

patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund läggs till handlingarna.  
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Jäv 
Med anledning av jäv har Robert Wenglén (M) inte deltagit i ärendets handläggning.  
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 37   KS KF/2021:85 - 107 
 
 

Antagande av nya ägardirektiv för Kraftringen AB och nya 
bolagsordningar för Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB (publ) 

 
Ärendebeskrivning 
Ägarkommunerna Lund, Lomma, Eslöv och Hörby har genomfört en översyn av 
bolagsordningarna för Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB (publ) samt 
ägardirektivet för Kraftringen AB. 
 
Förslag till nya styrdokument ska beslutas av respektive ägarkommuns 
kommunfullmäktige före den 27 april 2021, vilket är det datum då Kraftringen håller 
stämma och antar nya bolagsordningar och ägardirektiv. 
 
Ekonomiavdelningen föreslår i skrivelse 2021-03-03 att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att anta antar förslagen till ägardirektiv för Kraftringen AB, 
bolagsordning för Kraftringen AB och bolagsordning för Kraftringen Energi AB (publ). 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-03-24, § 27. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 27 
‒ Skrivelse 2021-03-03 från ekonomiavdelningen 
‒ Jämförelse mellan förslag till nya och nu gällande styrdokument, 2021-02-16 
‒ Förslag till nytt ägardirektiv för Kraftringen AB, 2021-02-16 
‒ Nu gällande ägardirektiv för Kraftringen AB 
‒ Förslag till ny bolagsordning för Kraftringen AB, 2021-02-16 
‒ Nu gällande bolagsordning för Kraftringen AB 
‒ Förslag till ny bolagsordning för Kraftringen Energi AB (publ), 2021-02-16 
‒ Nu gällande bolagsordning för Kraftringen Energi AB (publ) 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert 
Wenglén (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 
Robert Wenglén (M) och Per Bengtsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
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Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Lomma kommun antar föreliggande förslag till ägardirektiv för Kraftringen AB, 

bolagsordning för Kraftringen AB och bolagsordning för Kraftringen Energi AB 
(publ). 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kraftringen 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 38   KS KF/2020:119 - 104 
 
 

Beslut om utbetalning av kommunalt partistöd 2021 

 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) och bidragsreglerna för 
kommunalt partistöd i Lomma kommun utgår varje år partistöd till de partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige och som har lämnat in en skriftlig redovisning 
som visar hur det tidigare partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
lokala demokratin. 
 
Kommuner får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen ge ekonomiskt bidrag till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistödet får ges 
till politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. 
Ett parti är representerat om det har fått ett mandat i fullmäktige för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 
 
Enligt 4 kap. 30 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning 
och formerna för det. Beslut om partistöd ska enligt 4 kap. 31 § innehålla ett krav på 
att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket, det vill säga 
för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska enligt 
4 kap. 31 § avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild 
granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har 
använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 
Fullmäktige får enligt 4 kap. 31 § besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte 
lämnar redovisning och granskningsrapport. 
 
Kommunfullmäktige i Lomma kommun har 2015-06-11, § 54, fastställt bidragsregler 
för kommunalt partistöd i Lomma kommun. Dessa regler kompletterar 
kommunallagens bestämmelser om kommunalt partistöd. Enligt bidragsreglerna för 
kommunalt partistöd i Lomma kommun består partistödet av ett grundstöd på 15 % av 
prisbasbeloppet och ett mandatbundet stöd på 16 % av prisbasbeloppet. En mottagare 
av partistödet ska enligt bidragsreglerna årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen. Till 
redovisningen ska det enligt bidragsreglerna fogas ett granskningsintyg. 
 
Kommunalt partistöd för år 2021 
Kansliavdelningen redogör i skrivelse 2021-02-23 att prisbasbeloppet för år 2021 
uppgår till 47 600 kr, vilket innebär att grundstödet för år 2021 är 7 140 kr och det 
mandatbundna stödet för år 2021 är 7 616 kr. Mot bakgrund av kommunallagens 
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regler för partistöd och bidragsreglerna för kommunalt partistöd för Lomma kommun 
föreslås följande partistöd utbetalas till partierna för år 2021: 
 
Parti Mandat Grundstöd (kr) Mandatbundet 

stöd (kr) 
Totalt 
bidrag (kr) 

Moderata 
samlingspartiet 

18 7 140 137 088 144 228 

Socialdemokraterna 8 7 140 60 928 68 068 
Fokus Bjärred 5 7 140 38 080 45 220 
Liberalerna 4 7 140 30 464 37 604 
Sverigedemokraterna 4 7 140 30 464 37 604 
Centerpartiet 3 7 140 22 848 29 988 
Miljöpartiet de gröna 2 7 140 15 232 22 372 
Kristdemokraterna 1 7 140 7 616 14 756 
Summa 45 57 120 342 720 399 840 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-03-24, § 37. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 37 
‒ Skrivelse 2021-02-23 från kansliavdelningen 
‒ Partiernas redovisningar, inklusive granskningsrapporter 
 
Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande:  
 
‒ Kommunalt partistöd betalas år 2021 ut enligt följande: 

 
Moderata samlingspartiet 144 228 kr, 
Socialdemokraterna   68 068 kr 
Fokus Bjärred   45 220 kr, 
Liberalerna   37 604 kr 
Sverigedemokraterna   37 604 kr 
Centerpartiet   29 988 kr 
Miljöpartiet de gröna   22 372 kr 
Kristdemokraterna   14 756 kr 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga partier 
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KF § 39   KS KF/2021:58 - 104 
 
 

Revidering av bidragsregler för kommunalt partistöd 

 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) och bidragsreglerna för 
kommunalt partistöd i Lomma kommun utgår varje år partistöd till de partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige och som har lämnat in en skriftlig redovisning 
som visar hur det tidigare partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
lokala demokratin. 
 
Kommunledningskontorets kansliavdelning har, i samband med den löpande 
översynen av kommunens styrdokument och regelverk, sett över nu gällande 
bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma kommun. Kansliavdelning föreslår i 
skrivelse 2021-02-24 att dessa regler revideras, så att det tydligare framgår vilka 
underlag partierna förväntas lämna in till fullmäktige inför fullmäktiges årliga beslut 
om utbetalning av partistöd. Vidare föreslår kansliavdelningen att dessa bidragsregler 
uppdateras med hänvisningar till bestämmelserna om partistöd i nu gällande 
kommunallag. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-03-24, § 38. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 38 
‒ Skrivelse 2021-02-24 från kommunledningskontorets kansliavdelning 
‒ Bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma kommun, fastställda 2015-06-11   

§ 54 
 
Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer reviderade bidragsregler för kommunalt partistöd i 

Lomma kommun i enlighet med föreliggande förslag. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
Samtliga partier 
Författningssamlingen 
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KF § 40   KS KF/2021:70 - 514 
 
 

Fastställande av parkeringsavgifter i Lomma kommun samt 
bemyndigande till tekniska nämnden 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-01, § 15, att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att införa parkeringsavgifter i Lomma kommun. 
Vidare beslutade tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att bemyndiga 
tekniska nämnden att vid behov revidera parkeringsavgifterna. 
 
I enlighet med lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser 
av offentlig plats, med mera. får kommuner ta ut parkeringsavgifter. I denna lag 
föreskrivs: 
 

2 § I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning i 
form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under 
kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering. 
 
Grunderna för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige. Därvid gäller 
följande. För att underlätta för näringsidkare och andra med särskilda behov av att 
parkera i sitt arbete eller för dem som bor i ett visst område att parkera inom området 
får avgifter tas ut efter särskilda grunder av dem som beslutet gäller. Avgiften får i 
sådana fall fastställas till ett engångsbelopp för en viss period. 
Rörelsehindrade får befrias från avgiftsskyldighet. 
 
För upplåtelse på offentlig plats som står under kommunens förvaltning av särskilda 
uppställningsplatser för fordon, som används i yrkesmässig trafik för personbefordran 
eller i taxitrafik, får kommunen ta ut avgift med det belopp som behövs för att täcka 
kommunens kostnader för användningen. 
Lag (2012:212). 

 
Lomma kommun tar för närvarande inte ut några parkeringsavgifter vid offentliga 
parkeringsplatser i kommunen. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen är det i dagsläget 
dock en hög beläggning på parkeringsplatserna i anslutning till badplatserna under 
sommarmånaderna. För att få en effektivare omsättning på parkeringsplatserna 
föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen i skrivelse 2021-02-04 att parkeringsavgifter 
ska införas i Lomma kommun. Behovet har enligt samhällsbyggnadsförvaltningen även 
framkommit i samband med utvärderingen av Kajgatan som sommargågata. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar vidare att ett införande av 
parkeringsavgifter går i linje med Lomma kommuns Energi- och klimatplan, där åtgärd 
2.1.5 anger att Lomma kommun ska minska biltrafiken på strategiska platser genom 
antingen trafikreglering eller avgiftsbeläggning. 
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Initialt planerar samhällsbyggnadsförvaltningen att införa parkeringsavgifter på 
Varvstorget, Sjögatan, Sandhamnsgatan i Lomma samt i Saltsjöbadsparken i Bjärred 
under perioden 1 juni till 31 augusti. I det förslag som tekniska nämnden har ställt sig 
bakom föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att parkeringsavgiften fastställs till 15 
kronor per timme, dock maximalt 80 kronor per dygn. Allmänt upplåten 
parkeringsplats för rörelsehindrad föreslås förbli avgiftsfri. 
 
Kommunledningskontorets kansliavdelning har inga invändningar mot förslaget att 
införa parkeringsavgifter i Lomma kommun. Kansliavdelningen konstaterar emellertid 
att det i tekniska nämndens förslag till beslut inte med tydlighet framgår på vilka 
platser och under vilka tider parkeringsavgifter ska tas ut. I skrivelsen från 
samhällsbyggnadsförvaltningen framgår det dock att avgifts- och tidsreglering på en 
särskild plats ska regleras genom en lokal trafikföreskrift och styrs av 
regleringsbehoven på den enskilda platsen. Om det är tekniska nämnden eller 
samhällsbyggnadsförvaltningen som ska fastställa denna lokala trafikföreskrift framgår 
varken av tekniska nämndens beslut eller samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Av 
tekniska nämndens delegationsordning framgår emellertid att förvaltningschefen har 
delegation på beslut om lokala trafikföreskrifter som avser 10 kap. 1 § i 
trafikförordningen. En bestämmelse som bland annat omfattar tidsbegränsning, 
avgiftsplikt och andra villkor för parkering. Av samhällsbyggnadsförvaltningens 
vidaredelegationsordning framgår vidare att teknisk chef, landskapsingenjör, 
gatu/parkchef och planerings- och trafikingenjör var för sig har delegation på beslut 
om lokala trafikföreskrifter som avser samma bestämmelse i trafikförordningen.   
 
För det fall kommunfullmäktige väljer att tillstyrka tekniska nämndens förslag kan 
beslutet enligt kansliavdelningen formuleras i enlighet med följande: 
 
‒ Parkeringsavgifter för Lomma kommun fastställs i enlighet med föreliggande 

förslag. Avgifterna ska gälla från och med 2021-05-26. 
‒ Tekniska nämnden bemyndigas att vid behov revidera parkeringsavgifterna för 

Lomma kommun. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-03-24, § 40. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 40 
‒ Skrivelse 2021-03-10 från kommunledningskontorets kansliavdelning 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2021-03-01 § 15 
‒ Skrivelse 2021-02-04 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande Lennart 
Månsson (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 
Lennart Månsson (M) och Oscar Sedira (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
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Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Parkeringsavgifter för Lomma kommun fastställs i enlighet med bilaga. Avgifterna 

ska gälla från och med 2021-05-26. 
 

./. Bilaga 
 
‒ Tekniska nämnden bemyndigas att vid behov revidera parkeringsavgifterna för 

Lomma kommun. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Tekniska nämnden 
Författningssamlingen 
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KF § 41   KS KF/2020:120 - 003 
 
 

Motion från Kristina Thored (FB) om översyn av regler för arvoden till 
förtroendevalda i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Kristina Thored (FB) inkom, 2020-04-22, med en motion om översyn av regler för 
arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun. I motionen föreslår motionären att 
kommunfullmäktige ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 
reglerna för arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun. 
 
Kommunledningskontoret redogör i skrivelse 2021-02-19 att Lomma kommuns regler 
för arvoden till förtroendevalda reviderades av kommunfullmäktige senast 2012-11-29, 
§ 88. I reglerna återfinns bestämmelser om vilken ersättning förtroendevalda som 
deltar i sammanträden, förrättningar eller som på särskilt uppdrag företräder 
kommunen ska erhålla. De förtroendevalda som omfattas är de som är 
förtroendevalda i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 1 § i kommunallagen 
(2017:725). 
 
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta uppdra till förvaltningen att 
göra en översyn av reglerna för arvoden mm till förtroendevalda. När det gäller 
behovet av översyn lyfter motionären särskilt fram § 10 ”Särskilda ersättningar” i 
reglerna för arvoden. Enligt reglerna kan en förtroendevald som i samband med 
fullgörande av sitt uppdrag åsamkas kostnader för barntillsyn erhålla ersättning med 
verifierat belopp, dock max 500 kr per tillfälle. Det samma gäller enligt reglerna 
funktionshindrad förtroendevald gällande kostnad för ledsagande till sammanträde 
eller annan förrättning eller för hjälp med inläsning av handlingar. Motionären ser en 
risk att detta maxbelopp exkluderar vissa grupper i kommunen från att ta sig an eller 
fullfölja ett politiskt uppdrag. 
 
Kommunledningskontoret redogör vidare att ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
regleras i kommunallagen 4 kap. 12-18 §§. Enligt kommunallagen har förtroendevalda 
rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de 
förlorar när de fullgör sina uppdrag. Vidare har förtroendevalda med 
funktionsnedsättning rätt till skälig ersättning för resekostnader när de fullgör sina 
uppdrag. Förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig 
ersättning för de kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina 
uppdrag. 
 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för dessa former av 
ersättning till förtroendevalda. Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig 
omfattning även ska få ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds 
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av uppdraget utöver vad som följer av 13 och 14 §§, arvode för det arbete som är 
förenat med uppdraget, pension, och andra ekonomiska förmåner. Om fullmäktige 
beslutar att arvode ska betalas ska arvodet enligt kommunallagen bestämmas till lika 
belopp för lika uppdrag. 
 
Dessa bestämmelser gäller enligt kommunallagen inte förtroendevalda som inom 
kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid som 
exempelvis kommunalråd eller oppositionsråd/minoritetsföreträdare. Fullmäktige får 
enligt kommunallagen besluta att sådana förtroendevalda ska få ekonomiska och 
andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för dem 
som är anställda hos kommunen. 
 
Då det är ett flertal år sedan Lomma kommuns regler för arvoden till förtroendevalda 
reviderades föreslår kommunledningskontorets kansliavdelning att kommunstyrelsen 
ska besluta föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om översyn av reglerna. 
Då frågan om vad som är en skälig ekonomisk ersättning till förtroendevalda i mångt 
och mycket är en politisk fråga föreslår emellertid kansliavdelningen att denna översyn 
bör göras av en politisk styrgrupp. Kansliavdelningen föreslår därför att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att 
tillsätta en styrgrupp med uppdrag att inför nästkommande mandatperiod ta fram ett 
förslag till reviderade regler för arvoden. Vidare föreslår kansliavdelningen att beslut 
om reviderade regler för arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun ska fattas vid 
innevarande mandatperiods sista kommunfullmäktigesammanträde, så att de 
reviderade reglerna kan börja gälla från och med 2023-01-01. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-03-24, § 41. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-24 § 41 
‒ Skrivelse 2021-02-19 från kommunledningskontoret 
‒ Motion från Kristina Thored (FB) om översyn av regler för arvoden mm till 

förtroendevalda i Lomma kommun, inkommen 2020-04-22 
‒ Gällande regler för arvoden mm till förtroendevalda i Lomma kommun, fastställda 

av kommunfullmäktige 2012-11-29 § 88 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert 
Wenglén (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 

Robert Wenglén (M), Mikael Häggblad (FB) och Anders Bergström-Lundberg (SD) yrkar 
att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige bifaller motionen om översyn av regler för arvoden till 

förtroendevalda i Lomma kommun och uppdrar till en politisk styrgrupp att i 
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samarbete med kommunledningskontorets kansliavdelning se över reglerna för 
arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun. 

‒ Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att inrätta en 
politisk styrgrupp med uppdrag att inför nästkommande mandatperiod ta fram ett 
förslag till reviderade regler för arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun. 
Den politiska styrgruppen ska bestå av en representant per parti som finns 
representerat i kommunfullmäktige. 

‒ Beslut om reviderade regler för arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun ska 
fattas vid innevarande mandatperiods sista kommunfullmäktigesammanträde, så 
att de reviderade reglerna kan börja gälla från och med 2023-01-01. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunledningskontoret 
Kommunstyrelsen 
Kristina Thored 
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KF § 42   KS KF/2020:159 - 840 
 
 

Motion från Per Bengtsson (S) om turismstrategi 

 
Ärendebeskrivning 
Per Bengtsson (S) har 2020-06-09 inkommit med en motion om turismstrategi. I 
motionen yrkar motionären att kommunfullmäktige ska besluta uppdra åt lämplig 
nämnd att lägga fram en turismstrategi som sträcker sig över en period på fyra år och 
som innehåller en konkret handlingsplan för kommunens vision om turism. 
 
United Nations World Tourism Organization (UNWTO) definierar turism som 
människors aktiviteter när de reser till eller vistas på platser utanför sin vanliga 
omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Tillväxtverket 
har tagit fram en begreppsnyckel för turism som bygger på FN:s internationella 
rekommendationer för turismstatisk. Då begreppet ”turism” oftast tolkas som att 
endast omfatta resor i fritidssyfte bör begreppet ”turist” enligt Tillväxtverket ersättas 
med begreppet ”besökare”. Ett turismbesök avser ett besök på en plats under en resa. 
Besöket måste innebära att besökaren gör ett stopp som varar en viss tid. Att enbart 
passera genom en plats betraktas därmed inte som ett turistbesök. Ett turistbesök kan 
vara ett endagarsbesök där besökaren inte övernattar eller ett flerdagarsbesök där 
besökaren övernattar en eller flera nätter. 
 
I motionen framhåller motionären att Lomma kommun drar till sig besökare, men att 
hemsidan med information lämnar en hel del att önska. Bland annat nämner 
motionären att det länkas till broschyren ”Äta, sova, göra” från 2016–2017. I denna 
broschyr uppges att Lomma är en Fairtrade City, vilket Lomma inte längre är. Enligt 
motionären är det inte heller tydligt vad besökare ska vända sig för att få hjälp. 
Motionären uppger vidare att det är motionärens uppfattning att det saknas en vision 
och en strategi för turismen i Lomma kommun. Motionären skriver: 
 

Det som Lomma behöver, är att arbeta strategiskt med turismfrågan. Vad vill kommunen 
framhäva, vart vill vi lotsa turismen för att de ska få optimalt intryck av vår kommun? Behöver vi 
olika stöd för olika turistgrupper? Hur samverkar vi med näringslivet i kommunen? 

 
Kommunledningskontoret instämmer i motionärens beskrivning av Lomma kommun 
som ett populärt besöksmål, framför allt under sommarmånaderna. Vidare instämmer 
kommunledningskontoret i motionärens uppfattning att den information som finns på 
kommunens webbplats ska vara aktuell och uppdaterad, varför broschyren ”Äta, sova, 
göra” från 2016–2017 har tagits bort. Kommunledningskontoret konstaterar emellertid 
att det på kommunens webbplats finns omfattande information som vänder sig till 
besökare om allt från instruktioner till hur besökare kan ta sig hit, till information om 
sevärdheter, natur, friluftsliv och evenemang. Däremot instämmer 
kommunledningskontoret i motionärens uppfattning att det på kommunens webbplats 
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tydligare bör framgå var besökare som önskar ytterligare information kan vända sig. 
Efter samråd med kommunikations- och utvecklingsenheten konstaterar 
kommunledningskontoret att informationen på kommunens webbplats inom kort 
kommer att kompletteras med uppgifter om var besökare kan vända sig för ytterligare 
information. En diskussion har inletts mellan kommunikations- och utvecklingsenheten 
och säkerhets- och trygghetsenheten om att utöka trygghetsvärdarnas uppdrag. I det 
fall trygghetsvärdarnas närvaro även i år utökas under sommarmånaderna skulle 
trygghetsvärdarna till viss del även kunna agera som turistvärdar.   
 
Det är kommunledningskontorets uppfattning att det av informationen på kommunens 
webbplats tydligt framgår vilka platser kommunen uppmuntrar besökare att besöka. 
Kommunledningskontoret konstaterat vidare att det pågår ett kontinuerligt arbete 
med att uppdatera och utöka informationen till besökare. Ett exempel på det är den 
nya interaktiva kartan på kommunens webbplats, där besökare kan välja att visa just 
den information vederbörande är intresserad av. Kommunlednings-kontoret 
konstaterar även att det i kommunen pågår initiativ som syftar till att göra kommunen 
mer attraktiv för besökare, såsom den så kallade ”Sommargatan” som innebär att 
Kajgatan som leder ner till Lomma Beach förvandlas till gågata med uteserveringar 
under sommarmånaderna. Vad det gäller samverkan med näringslivet vill 
kommunledningskontoret hänvisa till den nya näringslivsstrategin som nyligen 
fastställdes av kommunfullmäktige.  
 
Då kommunledningskontoret inte ser något behov av en turismstrategi för turismen i 
Lomma kommun förslår kommunledningskontoret att motionen ska avslås.  
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-03-24, § 42. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 42 
‒ Skrivelse 2021-03-04 från kommunledningskontorets kansliavdelning 
‒ Motion från Per Bengtsson (S) om turismstrategi, inkommen 2020-06-09 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert 
Wenglén (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 
(M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
i ärendet. 
 
Per Bengtsson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, vartefter kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Robert Wengléns yrkande. 
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Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Motionen avslås med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Per Bengtsson 
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KF § 43   KS KF/2021:45 - 330 
 
 

Interpellation från Ingrid Ascard (MP) till tekniska nämndens 
ordförande Lennart Månsson (M) angående skötsel av grönytor 

 
Ärendebeskrivning 
Ingrid Ascard (MP) har 2021-02-11 inkommit med en interpellation till tekniska 
nämndens ordförande Lennart Månsson (M) avseende skötsel av grönytor. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-11, § 19, att medge att interpellationen får 
ställas. 
 
Interpellationssvar inkom 2021-03-09 från tekniska nämndens ordförande Lennart 
Månsson (M) och har varit utsänt till interpellanten och kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-18, § 27, att ärendet ska behandlas vid 
kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde så att interpellanten har möjlighet 
att delta i interpellationsdebatten. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunfullmäktige 2021-03-18 § 27 
‒ Svar på interpellation från Ingrid Ascard (MP) avseende skötsel av grönytor, 

inkommet 2021-03-09 
‒ Protokoll från kommunfullmäktige 2021-02-11 § 19 
‒ Interpellation från Ingrid Ascard (MP) avseende skötsel av grönytor, inkommen 

2021-02-11 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande Lennart 
Månsson (M) en redogörelse för interpellationssvaret. 
 
I interpellationsdebatten deltar även Ingrid Ascard (MP) och Jenny Morau (FB) 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Ingrid Ascard 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 32 (32) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-04-22 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 44   KS KF/2021:80 - 425 
 
 

Interpellation från Per Bengtsson (S) till kommunstyrelsens ordförande 
Robert Wenglén (M) avseende bullervall längs med E6 öster om 
Malmövägen 

 
Ärendebeskrivning  
Per Bengtsson (S) har 2021-03-16 inkommit med en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) avseende bullervall längs med E6 
öster om Malmövägen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-18, § 28, att medge att interpellationen får 
ställas. 
 
Interpellationssvar inkom 2021-04-13 från kommunstyrelsens ordförande Robert 
Wenglén (M) och har varit utsänt till interpellanten och kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Svar på interpellation från Per Bengtsson (S) avseende bullervall längs med E6 

öster om Malmövägen, inkommet 2021-04-13 
‒ Protokoll från kommunfullmäktige 2021-08-18 § 28 
‒ Interpellation från Per Bengtsson (S) avseende bullervall längs med E6 öster om 

Malmövägen, inkommen 2021-03-16 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert 
Wenglén (M) en redogörelse för interpellationssvaret. 
 
I interpellationsdebatten deltar även Per Bengtsson (S), Jimmy Ringström (SD) och Lisa 
Bäck (S) 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Per Bengtsson  
 


