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KS AU § 178   KS KF/2021:267 - 040 
 
 

Inlösen av pensionsskuld 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har en pensionsskuld som avser pensionsrätter intjänade före 
regeländringen 1998 på cirka 339 mnkr. Kommunen har byggt upp en egen 
pensionsportfölj som under åren haft en mycket god avkastning och den sista augusti i 
år uppgick värdet i pensionsplaceringarna till 326,7 mnkr inklusive årets orealiserade 
värdeökning på drygt 42 mnkr per sista augusti. Delårsrapporten för 2021 visar på en 
prognos 81 mnkr bättre än budget, exklusive förväntade reavinster avseende 
försäljning av bostäder. 
 
Som ett sätt att uppnå en bättre balans i kommunens samlade risker och samtidigt ta 
hem en del av årets kraftiga börsuppgång och nyttja årets finansiella resultat till att 
skapa bättre budgetförutsättningar på längre sikt föreslås en inlösen av knappt 20 
procent av pensionsskulden, cirka 60 mnkr. Premien beräknas preliminärt till cirka 70 
mnkr och finansiering föreslås genom uttag från pensionsplaceringarna samt likviditet 
genererad av kommande försäljning av bostäder.  
 
Ekonomichef Samuel Sköld redogör i skrivelse 2021-09-26 för förslaget. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Samuel Sköld en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-09-26 från ekonomiavdelningen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Att lösa in delar av pensionsskulden med maximalt 70 mnkr med en underliggande 

skuld på cirka 60 mnkr.  
‒ Som finansiering utta ur pensionsförvaltningen maximalt 50 mnkr samt finansiera 

resterande del från likviditet som genereras av försäljning av bostäder  
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 4 (13) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2021-09-29 

 

 
Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 179   KS KF/2021:147 - 106 
 
 

Leader Lundaland 2023-2027 

 
Ärendebeskrivning 
Leader Lundaland har i skrivelse 2021-05-12 inkommit med önskan om 
avsiktsförklaring från Lomma kommun avseende planperioden 2023–2027. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2021-09-23 för ärendet och 
konstaterar att inventering har gjorts internt inom Lomma kommun för att utröna 
behovet av att bedriva projekt enligt Leaderkonceptet och det har, enligt 
kommunledningsförvaltningen, inte framkommit några behov av detta. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-09-23 från kommunledningsförvaltningen 
‒ Skrivelse från Leader Lundaland avseende planperioden 2023-2027 
‒ Leader Lundaland, utvecklingsstrategi 2023–2027, utkast för synpunkter 
‒ Ordförandebeslut 2021-09-15 från kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps 

kommun 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen i Lunds kommun 2020-12-02 § 380 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar om att inte medfinansierar Leader Lundaland under 

planperioden 2023–2027 och ingår därför inte i en avsiktsförklaring med Leader 
Lundaland 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 180   KS KF/2021:198 - 026 
 
 

Yttrande över granskning av kommunstyrelsens systematiska 
arbetsmiljöarbete 

 
Ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lomma kommun granskat 
kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete inom 
kommunledningsförvaltningen. Det övergripande syftet med granskningen har enligt 
revisionen varit att bedöma om kommunstyrelsen bedriver ett tillfredsställande 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunledningsförvaltningen utifrån såväl 
lagstiftning och föreskrifter som kommunala mål och riktlinjer.  
 
Revisonen beslutade 2021-06-07, § 5, att överlämna granskningsrapporten 
”Granskning av kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete inom 
kommunledningskontoret” till kommunstyrelsen för yttrande. I yttrandet ombeds 
kommunstyrelsen redogöra för de åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av 
resultatet i granskningen. 
 
Kommunledningsförvaltningen lämnar i skrivelse 2021-09-16 förslag till yttrande. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommunledningsförvaltningens 
förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-09-16 från kommunledningsförvaltningen 
‒ Protokollsutdrag från revisionen 2021-06-07 § 5 
‒ Granskning av kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete inom 
‒ kommunledningskontoret, daterad 2021-06-07 
‒ Skrivelse 2021-06-07 från revisionens ordförande 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen överlämnar följande yttrande till revisionen: 
 

Kommunstyrelsen instämmer till stora delar i revisionens bedömning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunledningsförvaltningen. 
Kommunstyrelsen konstaterar i likhet med revisonen att kommunstyrelsens 
reglemente behöver förtydligas vad det gäller kommunstyrelsens 
arbetsgivaransvar och ansvaret för arbetsmiljöarbetet. När det gäller 
anvisningarna för arbetsmiljöarbetet konstaterar kommunstyrelsen att 
kommunledningsförvaltningen har påbörjat en översyn och att förvaltningen 
kommer att ta KPMG:s och revisionens synpunkter i beaktande. I samband med 
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den interna kontrollen och den årliga översynen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har behovet av förtydligande avseende fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter identifierats, varpå anvisningar, riktlinjer, rutiner och 
blanketter har reviderats.  

 
Kommunstyrelsen konstaterar att chefer vartannat år erbjuds en större 
arbetsmiljöutbildning. I samband med denna utbildning erbjuds de chefer som 
redan har genomgått utbildningen en kortare vidareutbildning. Under år 2021 har 
HR-avdelningen tagit fram en rutin för vilka delar av arbetsmiljöarbetet som 
utbildningsinsatserna ska fokusera på. Enligt HR-avdelningen behöver 
utbildningsinsatserna bland annat fokusera på det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Dessa utbildningsinsatser förväntas göra cheferna medvetna 
om deras ansvar när det gäller att förebygga risker och skapa en bra organisatorisk 
och social arbetsmiljö.  

 
Kommunstyrelsen konstaterar att det inom kommunledningsförvaltningen 
genomförs en årlig medarbetarundersökning. Den enkät som används i samband 
med denna medarbetarundersökning inkluderar de områden som anges i AFS 
2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö och kan utgöra en grund för 
riskbedömning av den löpande verksamheten. Dessutom genomförs inom 
kommunledningsförvaltningen varje vecka så kallade ”pulsmätningar” med frågor 
som fokuserar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Med utgångspunkt 
i det som framkommer i samband med medarbetarenkäten och pulsmätningarna 
upprättar varje verksamhet handlingsplaner som samverkas. 

 
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att det inför verksamhetsförändringar 
alltid görs riskbedömningar. Kommunledningsförvaltningen avser att fastställa en 
tydlig process för beslut och genomförande av verksamhetsförändringar som 
säkerställer att riskbedömning görs innan verksamhetsförändringar genomförs. 
 
För att säkerställa att ärenden som rör arbetsmiljön inom 
kommunledningsförvaltningen lyfts inom central samverkan kommer 
förvaltningen framöver ange i kallelsen och dagordningen till kommuncentral 
samverkans möten vilka ärenden som gäller kommunledningsförvaltningen. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 181   KS KF/2021:172 - 411 
 
 

Yttrande över fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd 
i Öresund 

 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Skåne har haft ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för 
ytterligare områdesskydd i Öresund. Uppdraget har mynnat ut i ett förslag som 
skickats på remiss till berörda och utgör i sig inget strikt utpekande utan ett underlag 
för fortsatt process. 
 
Ett område i Lommabukten är utpekat som intressant att gå vidare med för att utreda 
ytterligare skydd. Dessutom pekas Sjollens grundområden rakt väster om 
Lommabukten ut, Limhamnströskeln samt ett område rakt väster om Barsebäck som 
intressanta för striktare marina skyddsformer. Dessutom föreslår man ett generellt 
skydd i form av utpekande av hela Öresund som så kallat marine protected area 
(MPA). Utöver detta föreslås en mängd åtgärder och rekommendationer som kan 
underlätta kommunikation och förbättra kunskapsläge och förståelse, möjligheten till 
återställande samt minska negativ påverkan. Listade områden och åtgärder återfinns 
lättast i ”Matris RU Öresund”. 
 
Planeringsavdelningen lämnar i skrivelse 2021-08-30 förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-08-30 från planeringsavdelningen 
‒ Missiv från länsstyrelsen 
‒ Remiss ”Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund med 

anledning av Regeringsuppdrag.” 
‒ Matris RU Öresund 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 

Lomma kommun är mycket positivt inställda till föreliggande förslag. Under 
förutsättning att kommande eventuella skydd och avgränsningar harmoniseras 
med kommunens kustvattenplan i Översiktsplan 2020 så finns i dagsläget inga 
övriga synpunkter på förslagna områden för skydd. 
 
Då länsstyrelsen önskat svar på nedanstående frågor, tydliggörs detta även i 
nedanstående samt i ”Matris RU Örsesund”. 
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1. Delar ni vår bedömning av utpekade behov av nya områdesskydd, 
skyddsformer och prioritering? Ja, under förutsättning att det 
överensstämmer med kommunens kustvattenplan 

2. Har ni förslag på ytterligare åtgärder? Vilka och varför? nej 

3. Är tillhörande kartor tillräckligt tydliga? I detta skede är de tillräckliga 

4. Hur nära land/strandlinjen anser ni att en övergripande geografisk 
”skyddsform” (Marine protected area (MPA), Biosfärområde, avtal) skulle 
kunna gå? Avgränsningar behöver harmoniseras med kommunens 
kustvattenplan 

5. Har ni övriga synpunkter som ni vill framföra inför slutförandet av 
regeringsuppdraget? Det är ett fint arbete som tagits fram på kort tid, 
uppfattningen är också att alla upptänkliga intressenter fått komma till 
tals. 

 
Slutligen vill vi även poängtera att vi ställer oss mycket positiva till att ytterligare 
områden pekats ut för att skydda Öresunds naturvärden. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 182   KS KF/2021:188 - 420 
 
 

Yttrande avseende avgränsningssamråd Vindkraftspark Sjollen 

 
Ärendebeskrivning 
Eolus vind AB har skickat samrådsunderlag för synpunkter till Lomma kommun. 
Företaget ämnar söka tillstånd för en vindkraftpark med tillhörande nedläggning av 
kablar mm. Den planerade vindkraftparken är belägen mellan Lomma och 
Köpenhamn. Området som avses är ca 12 km långt, två km brett och omfattar 20 
vindkraftverk med en höjd av ca 250 m. Avståndet till land varierar mellan 4,6 och 9,5 
km. För att jämföra utblickar kan nämnas att Turning Torso är 190 m högt med ett 
avstånd av ca 8,5 km från Lomma hamn respektive 11,5 km från Bjärreds saltsjöbad. 
 
Planeringsavdelningen lämnar i skrivelse 2021-09-12 förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-09-12 från planeringsavdelningen 
‒ Samrådsunderlag – avgränsningssamråd vindkraftspark Sjollen 
‒ Yttrande från Länsstyrelsen i Skåne län 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 

 
Lomma kommun ställer sig helt och hållet bakom länsstyrelsens synpunkter i detta 
skede men utöver vad som redan framförts i deras yttrande finns ytterligare ett 
par saker att tillägga.  
 
Att området är viktigt för det rörliga kustnära friluftslivet råder det inget tvivel om. 
På vilket sätt detta kan komma att påverkas behöver utredas med fler parametrar 
än de länsstyrelsen nämner. Hit hör småskaligt förändrade vind- respektive 
strömförhållanden, liksom påverkan av visuella upplevelser och 
stroboskopeffekter även utanför närområdet. Denna fråga kan även komma att 
beröra möjligheterna till hantering av utsläppsolycka i sundet, en risk som alltid är 
aktuell. 
 
Lomma kommun vill även poängtera att vi ställer oss mycket frågande till 
projektets bidrag till en god samhällsomställning då påverkan på boende och på 
Öresund som varande ett mycket känsligare hav jämfört med andra möjliga platser 
otvivelaktigt blir oproportionerligt stor. 

______________________ 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 183   KS KF/2021:254 - 112 
 
 

Yttrande över ansökan om förlängt förordnande som borgerlig 
vigselförrättare 

 
Ärendebeskrivning 
Gitte Birke Östergaard Madsen har inkommit till länsstyrelsen med en ansökan om 
förlängt förordnande som borglig vigselförrättare. Ansökan avser ett förlängt 
förordnande som borglig vigselförrättare inom främst Lomma kommun för en period 
om fem år. 
 
Länsstyrelsen i Skåne har översänt ansökan till Lomma kommun för yttrande. 
Länsstyrelsen önskar även särskilt besked om hur kommunen bedömer behovet av 
vigselförrättare. 
 
Kommunledningsförvaltningen lämnar i skrivelse 2021-09-20 förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-09-20 från kommunledningsförvaltningen 
‒ Remiss från Länsstyrelsen avseende ansökan om förlängt förordnande som borglig 

vigselförrättare, 2021-09-15 
‒ Ansökan om förlängt förordnande som borglig vigselförrättare från Gitte Birke 

Östergaard Madsen, 2021-09-02 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen tillstyrker att Gitte Birke Östergaard Madsen, på nytt förordnas 

som borglig vigselförrättare. 
‒ Kommunstyrelsen bedömer att det finns ett behov av ytterligare vigselförrättare. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 11 (13) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2021-09-29 

 

 
Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 186   KS KF/2021:67 - 109 
 
 

Information om budget för trygghetsskapande åtgärder 2022 

 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Katarina Pelin en 
redogörelse avseende budget för trygghetsskapande åtgärder 2022. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 187   KS KF/2020:214 - 140 
 
 

Information om näringslivsfrågor 

 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Katarina Pelin en 
redogörelse avseende näringslivsfrågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 188   KS KF/2021:17 - 001 
 
 

Kommundirektören informerar 

 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Katarina Pelin en 
redogörelse avseende aktuella frågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 
 
 
 
 


