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KS AU § 52   KS KF/2021:26 - 042 
 
 

Förslag till godkännande av årsredovisning för Lomma kommun 2020 
samt avsättning till resultatutjämningsreserv 

 
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. 

  
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommunledningskontorets förvaltningschef 
en redogörelse.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-03-08 från ekonomiavdelningen 
‒ Årsredovisning 2020, Lomma kommun 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger 
ärendet till extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-
19. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet till extrainsatt 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-19. 
______________________ 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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KS AU § 53   KS KF/2021:74 - 042 
 
 

Förslag till 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. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelsen 2021-03-05 från ekonomiavdelningen, inklusive bilaga 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2021-02-15 § 7 
‒ Skrivelse 2021-02-09 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta 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  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 54   KS KF/2021:83 - 042 
 
 

Beslutsärende om avstämning tillväxtpost 2021 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt regler för hantering av tillväxtpost ska en avstämning mot befolkningsprognos 
göras och om skillnaden är väsentlig fattar kommunstyrelsen beslut om åtgärd. 
Ekonomiavdelningen har utifrån i mars framtagen befolkningsprognos för Lomma 
kommun 2021 - 2031 beräknat behovet av tillväxtpost inför budgetarbete 2022, och 
samtidigt gjort en avstämning av den tillväxtpost som är utlagd på nämnderna för 
2021 med nivåhöjning i ramarna för 2022 - 2024. 
 
Vid avstämning av 2021 framgår att barnen i förskoleåldern understiger prognosen 
med -67 barn och barnen i grundskoleåldern med -81 barn. Ungdomar i 
gymnasieåldern har ökat men inte lika mycket som prognos och understiger 
prognosen med -19 personer. De allra äldsta invånarna har ökat med 67 personer 
jämfört med tidigare prognos, där den största förändringen finns i åldersgruppen 70-
79 år. 
 
Förändringarna i åldersgrupperna innebär att tillväxtposten för barn- och 
utbildningsnämnden är utlagd med ett för högt belopp 2021 medan socialnämnden är 
utlagd med ett något för lågt belopp. Kommunstyrelsens och kultur- och 
fritidsnämndens tillväxtposter baseras på en procentuell andel från barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens beräkningsunderlag och är därmed för högt 
kompenserade.  
 
Skillnaden mellan tidigare beräknad och utlagd tillväxtpost är 8 029 tkr för 2021 och 
helårseffekt av denna är 16 058 tkr. Beloppen per nämnd framgår av nedanstående 
tabell: 
 
Skillnad mellan 
kompenserad tillväxtpost 
och ny beräkning 

Budget 2021 Nivåhöjning budget 2022 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

-8 587 -17 173 

Socialnämnden 1 412 2 824 
Kommunstyrelsen -475 -949 
Kultur- och fritidsnämnden -380 -760 
Summa -8 029 -16 058 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-03-08 från ekonomiavdelningen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Nämndernas tillväxtposter för innevarande år lämnas oförändrade. 
‒ Kommunstyrelsen uppmärksammar barn-och utbildningsnämnden på den nya 

sänkta prognosen avseende elevunderlag för att nämnden redan nu ska kunna 
förbereda sig för ändrade budgetförutsättningar 2022. 

‒ Kommunstyrelsen följer utvecklingen och kommande prognoser för 
socialnämnden 

 
______________________ 

  
Sändlista   
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 55   KS KF/2021:31 - 042 
 
 

Förslag till instruktioner för Lomma kommuns ombud inför årsstämma i 
Kraftringens AB och Kraftringen Energi AB 

 
Ärendebeskrivning 
Kraftringens AB har kallat till årsstämma den 27 april 2021. 
 
Ekonomichefen har i skrivelse 2021-03-10 lämnat förslag till instruktion för Lomma 
kommuns ombud. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-03-10 från ekonomiavdelningen 
‒ Kallelse till årsstämma i Kraftringen AB, daterad 2021-03-16 
‒ Finansiell rapport för Kraftringen AB 2020, inklusive revisions- och 

granskningsrapport 
‒ Finansiell rapport för Kraftringen Energi AB (publ) 2020, inklusive revisions- och 

granskningsrapport 
‒ Hållbarhetsrapport 2020 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Att uppdra åt kommunens ombud vid årsstämman i Kraftringen AB och Kraftringen 

Energi AB företräda kommunens intressen på bästa sätt genom att rösta och 
medverka för att 

 
‒ Framlagd resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultat och koncernbalansräkning per 2020-12-31 fastställs 
‒ Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust sker enligt den 

fastställda balansräkningen 
‒ Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid som 

årsredovisningen omfattar 
‒ Fastställande av arvode åt styrelse, revisor, lekmannarevisor med 

suppleanter enligt framlagt förslag 
‒ Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant sker i enlighet med 

förteckning i kallelsen 
‒ Ägardirektiv i enlighet med kommande beslut i Lomma kommunfullmäktige 
‒ Principer för ersättning till VD 
‒ Samt i övriga frågor företräda kommunens intressen på bästa sätt 

 
______________________ 
Sändlista   
Kommunstyrelsen
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KS AU § 56   KS KF/2021:85 - 107 
 
 

Förslag till 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). 
 
Beslutsunderlag 
‒ 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) 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Lomma kommun antar föreliggande förslag till ägardirektiv för Kraftringen AB, 

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

______________________ 
 

Sändlista   
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 57   KS KF/2021:84 - 041 
 
 

Förslag till fastställande av budgetförutsättningar och ramar 2022–2025 
samt mål enligt god ekonomisk hushållning 

 
Ärendebeskrivning 
Utgångspunkten för arbetet med budgetförutsättningar och förslag till budgetramar 
för åren 2022–2025 är kommunens långsiktiga mål i ”Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning” samt av kommunfullmäktige i oktober 2020 antagen plan för ekonomin 
åren 2022–2024. Ekonomiavdelningen har uppdaterat de ekonomiska 
förutsättningarna utifrån ny skatteprognos, ny befolkningsprognos samt övriga kända 
förändringar som skett sedan planen fastställdes. 
 
I stället för sedvanlig kommundialog / budgetdialog har en tidig diskussion om hur 
kommunen på ett övergripande plan och på bästa sätt kan fördela de gemensamma 
resurserna hållits, vid en strategidag 2021-02-05. Förvaltningschefgruppen har vid 
detta tillfälle presenterat ett antal förslag till förändringar och satsningar som till viss 
del har inkluderats i förslaget till budgetramar för åren 2022–2025. 
 
Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta följande: 
 
‒ att fastställa finansiella mål och riktade mål enligt bilaga 1. 
‒ att budgetramar fastställs i enlighet med bilaga 6-8. 
‒ att av kommunfullmäktige fastställd investeringsbudget avseende åren 2022–2024 

utgörinvesteringsramar för åren 2022–2024. 
‒ att investeringsramarna för åren 2025–2029 fastställs till maximalt 250 mnkr per 

år vilket motsvarar ett tak på 15 % av verksamhetens nettokostnad vid en 
resultatnivå på 2 %. 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar budgetekonom Elisabet Andersson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-03-12 från ekonomiavdelningen, inklusive bilagor 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Finansiella mål och riktade mål fastställs i enlighet med bilaga. 

 
./. Bilaga A 
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‒ Budgetramar fastställs i enlighet med bilaga. 

 
./. Bilaga B 
 

‒ Kommunstyrelsen beslutar att den av kommunfullmäktige fastställda 
investeringsbudgeten avseende åren 2022–2024 utgör investeringsramar för åren 
2022–2024. 

 
‒ Investeringsramarna för åren 2025–2029 fastställs till maximalt 250 mnkr per år, 

vilket motsvarar ett tak på 15 % av verksamhetens nettokostnad vid en 
resultatnivå på 2 %. 

 
______________________ 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 58   KS KF/2021:65 - 007 
 
 

Fastställande av plan för intern kontroll för år 2021 

 
Ärendebeskrivning 
Senast mars av innevarande år ska nämnderna anta en särskild plan för den interna 
kontrollen inom respektive ansvarsområde. Enheten för kommunikation och säkerhet 
har efter genomförd riskbedömning utarbetat ett förslag till plan för intern kontroll för 
år 2021 och föreslår att kommunstyrelsen fastställer plan för intern kontroll i enlighet 
med föreliggande förslag. 
 
Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och 
nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna säkerställa att följande uppnås: 

 
‒ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
‒ Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 
‒ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
‒ Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 

 
Kommunstyrelsen och respektive nämnd har ansvaret för att en organisation 
upprättas för den interna kontrollen och att en plan för intern kontroll, som bygger på 
en riskanalys antas för varje kalenderår. Utifrån denna riskanalys kopplas kontroller 
som ska genomföras under året.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-03-05 från kommunledningskontorets enhet för kommunikation 

och utveckling 
‒ Plan för intern kontroll 2021 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer plan för intern kontroll för år 2021. 

 
______________________ 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 59   KS KF/2021:67 - 109 
 
 

Förslag till satsning på trygghetsskapande åtgärder 2021-2024 och 
ianspråktagande av avsatta resurser för att stärka nämnderna i deras 
arbete med satsning på trygghetsskapande åtgärder 

 
Ärendebeskrivning 
I syfte att förverkliga Lomma kommuns övergripande mål om trygghet har 
kommunfullmäktige i budget 2021 och plan för ekonomin 2022-2024 beslutat att 
avsätta 3,5-4,0 mnkr årligen för att stärka nämnderna i deras trygghetsskapande 
arbete. 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har kommunledningskontoret i samarbete 
med förvaltningscheferna tagit fram ett förslag till hur de avsätta medlen ska 
användas för satsning på trygghetsskapande åtgärder 2021-2024. 
 
I de övergripande mål och riktlinjer för Lomma kommun som kommunfullmäktige 
fastställde 2019-03-14, § 34, är ett av de övergripande målen för 2019-2022 trygghet i 
livets alla skeden: 
 

I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden. 

Oavsett ålder och förutsättningar känner sig våra invånare trygga i kommunens verksamheter och 
i offentliga miljöer. Genom ett aktivt och förebyggande arbete skapar vi förutsättningar för en 
säker livs- och boendemiljö. Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i. 

 
Med anledning av detta övergripande mål har kommunfullmäktige för år 2021 
fastställt följande riktade mål för kommunstyrelsen: ”Lomma kommun erbjuder en 
trygg livs- och boendemiljö genom ett aktivt och förebyggande trygghetsarbete”. I 
kommunstyrelsens nämndsplan för 2020-2023 står det att läsa att: 
 

Att medborgarna upplever lokalsamhället som en trygg plats att leva och bo i är en av 
kommunens grundläggande uppdrag. För att lyckas med detta krävs proaktiva insatser som 
sträcker sig över förvaltningsgränserna, vilket innebär att samtliga förvaltningar har en del i det 
förebyggande trygghetsarbetet.   

Effekterna av arbetet ska leda till en öppen, tolerant, trygg och säker kommun.    
 
I kommunstyrelsens nämndsplan konstateras vidare att det pågår ett arbete med att 
ta fram prioriterade trygghetsskapande åtgärder som ska beslutas politiskt. 
 
För att förverkliga målet om trygghet beslutade kommunfullmäktige 2020-10-22, § 73, 
att inom kommunstyrelsens förfogande under åren 2021-2024 avsätta 3,5-4,0 mnkr 
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årligen för att stärka nämnderna i deras trygghetsskapande arbete. I beslutet fastslogs 
följande: 
 

En arbetsgrupp bestående av bland annat förvaltningschefer och säkerhetschef ska ta fram en 
plan om hur medlen ska användas. Viktigt är att identifiera problemen och koppla dem till rätt 
åtgärd. Områden som ska ses över är 
 

• Skadegörelse 
• Drogrelaterade problem 
• Upplevd trygghet i offentliga miljöer 
• Skadeförebyggande åtgärder i offentliga miljöer 

 
I enlighet med detta uppdrag har föreliggande förslag utarbetats. Underlaget baseras 
på statistik från polisen, brottsförebyggande metoder från BRÅ samt rapporter från de 
olika förvaltningarna i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelsen 2021-03-05 från kommunledningskontorets säkerhets- och 

trygghetsenhet 
‒ Satsning på trygghetsskapande åtgärder 2021-2024, daterad 2021-03-08 
‒ Skrivelse 2021-02-19 från socialförvaltningen 
‒ Skrivelse 2021-02-08 från förvaltningen för kost, kultur och fritid 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till satsning på 

trygghetsskapande åtgärder 2021-2024. 
‒ För en utökning av trygghetsvärdarnas verksamhet överförs 1,1 mnkr till 

kommunstyrelsen från de medel som inom posten Kommunstyrelsen förfogande 
har avsatts för trygghetsskapande åtgärder 2021. 

‒ För finansiering av ett incident- och skaderapporteringsverktyg överförs 100 tkr till 
kommunstyrelsen från de medel som inom posten Kommunstyrelsen förfogande 
har avsatts för trygghetsskapande åtgärder 2021. 

‒ För uppdatering av befintligt felanmälningssystem överförs 150 tkr till tekniska 
nämnden från de medel som inom posten Kommunstyrelsen förfogande har 
avsatts för trygghetsskapande åtgärder 2021. 

‒ För genomförande av aktiviteter på platser som har identifierats som otrygga 
överförs 500 tkr till tekniska nämnden från de medel som inom posten 
Kommunstyrelsen förfogande har avsatts för trygghetsskapande åtgärder 2021. 

‒ För uppsättning av kameror och belysning överförs 550 tkr till kommunstyrelsen 
från de medel som inom posten Kommunstyrelsen förfogande har avsatts för 
trygghetsskapande åtgärder 2021. 

‒ För behovsanalys och pilotprojekt för kameror överförs 300 tkr till 
kommunstyrelsen från de medel som inom posten Kommunstyrelsen förfogande 
har avsatts för trygghetsskapande åtgärder 2021. 

‒ För kompetenshöjande åtgärder gällande hantering av orosanmälningar överförs 
300 tkr till socialnämnden från de medel som inom posten Kommunstyrelsen 
förfogande har avsatts för trygghetsskapande åtgärder 2021. 
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‒ För en uppsökande och förebyggande verksamhet i samverkan med skolan 
överförs 500 tkr till socialnämnden från de medel som inom posten 
Kommunstyrelsen förfogande har avsatts för trygghetsskapande åtgärder 2021. 

‒ Föreliggande förslag till trygghetshöjande åtgärder ska beaktas i budgetarbetet 
inför 2022-2024. 

 
______________________ 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 60   KS KF/2018:114 - 214 
 
 

Beslut avseende detaljplan för Borgeby 15:108 m.fl. i Borgeby, Lomma 
kommun (Majas förskola) 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 (KS §67) att ge planeringsavdelningen i 
uppdrag att ta fram ett detaljplaneförslag för rubricerat område. 
 
Detaljplanens syfte är att inom planområdet pröva lämpligheten för skola och teknisk 
anläggning, planen syftar även till att bevara befintligt naturområde samt omvandla 
del av Fyrhusvägen till lokalgata och möjliggöra för en säker trafikmiljö. 
 
Planförslaget innefattar kvartersmark för skola och teknisk anläggning samt allmän 
platsmark för natur, lokalgata och bullerskydd. 
 
Planprocessen sker med utökat förfarande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade om samråd 2019-05-22 och delade då tjänstemännens 
bedömningen att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. 
 
Detaljplanen har varit föremål för samråd under perioden 3 juni – 1 juli 2019. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-03-05 från planeringsavdelningen 
‒ Plankarta daterad 2021-03-05 
‒ Planbeskrivning daterad 2021-03-05 
‒ Samrådsredogörelse daterad 2021-03-05 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta att detaljplanearbetet pausas tills vidare. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Detaljplanearbetet pausas tills vidare. 
 
______________________ 

  
Sändlista 
Planeringsavdelningen 
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KS AU § 61   KS KF/2021:70 - 514 
 
 

Förslag till parkeringsavgifter för Lomma kommun 

 
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, m.m. 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. 
 
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 
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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 
vidaredelegations-ordning 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. 
 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-03-10 från kommunledningskontorets kansliavdelning 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2021-03-01 § 15 
‒ Skrivelse 2021-02-04 från samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta 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. 
 

______________________ 
 

Sändlista   
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 62   KS KF/2020:159 - 840 
 
 

Angående motion (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 
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webbplats 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.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-03-04 från kommunledningskontorets kansliavdelning 
‒ Motion från Per Bengtsson (S) om turismstrategi, inkommen 2020-06-09 
 
Överläggning 
Per Bengtsson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till kommunledningskontorets yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, vartefter kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Motionen avslås med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande. 
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Reservation 
Per Bengtsson reserverar sig. 

 
./. Bilaga 

 
______________________ 

 Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 63   KS KF/2021:62 - 101 
 
 

Beslutsärende redovisning av ej slutbehandlade motioner 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 30, ska kommunstyrelsen årligen till 
kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte 
har beretts färdigt. Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt 
kansliavdelningen att, förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges 
novembersammanträde, ytterligare tre gånger under året redovisa till 
kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte har slutförts. 
 
Nedanstående förteckning visar de motioner som ännu inte har slutbehandlats. 
 
Motionär  Inkommen  Innehåll   Beredningsstadium  
Jimmy Ringström 
(SD), Jeanette Larson 
(SD), 
Oscar Sedira (SD) & 
Anders Bergström 
(SD)  

2019-12-05  Motion angående 
införande av krav på 
goda kunskaper i 
svenska inom HVO-
verksamhet  
KS/KF 2019:385  

Remitterad till 
socialnämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. Behandlad av 
socialnämnden 2020-09-
29. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 
2021-01-20 att 
återremittera ärendet 
till socialnämnden. 

Jimmy Ringström 
(SD), Jeanette 
Larson (SD), 
Oscar Sedira (SD) & 
Anders Bergström 
(SD)  

2019-12-05  Motion angående 
införande av 
begäran om utdrag 
ur 
belastningsregistret 
vid anställning i 
kommunal 
verksamhet  
KS/KF 2019:386  

Remitterad till 
socialnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden 
och kommunstyrelsen 
för yttrande. Behandlad 
av barn- och 
utbildningsnämnden 
2020-03-31 och 
socialnämnden 2020-09-
08. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 
2021-03-03 att 
återremittera ärendet 
till socialnämnden. 
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Kristina Thored (FB)  2020-04-23  Motion om revideri
ng av regler för 
arvoden till 
förtroendevalda I 
Lomma kommun  
KS/KF 2020:120  

Remitterad till 
kommunstyrelsen för 
yttrande. Behandlas av 
kommunstyrelsen 2021-
03-24. 

Per Bengtsson (S)  2020-06-10  Motion gällande 
turismstrategi  
KS/KF 2020:159  

Remitterad till 
kommunstyrelsen för 
yttrande. Behandlas av 
kommunstyrelsen 2021-
03-24. 

Kristina Thored (FB)  2020-09-10  Motion angående 
lokalisering av 
kommunens 
förvaltning och 
administration  
KS/KF 2020:208  

Remitterad till 
kommunstyrelsen för 
yttrande. 

Kristina Thored (FB), 
Staffan Åkerlind (FB)  

2020-09-10  Motion angående 
utvecklande 
av Sportcenter på 
Borgeby IP-
området  
KS/KF 2020:209  

Remitterad till kultur- 
och fritidsnämnden för 
yttrande. Behandlad av 
kultur- och 
fritidsnämnden 2021-02-
01. 

Per Bengtsson (S) 2020-10-21 Motion angående 
upprustning av 
området vid Folkets 
hus 
KS/KF 2020:244 

Remitterad till tekniska 
nämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. 

Fredrik Sverkersten 
(FB) 

2020-12-03 Motion angående 
riktlinjer för svarstid 
på motioner 
KS/KF 2020:279 

Remitterad till 
kommunstyrelsen för 
yttrande. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-03-10 från kommunledningskontorets kansliavdelning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Redovisningen av ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 64   KS KF/2021:86 - 026 
 
 

Beslutsärende om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
och likabehandling 2020 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på 
en god arbetsmiljö. I Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1) beskrivs hur detta ska bedrivas. 
 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete innebär att arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten. 
 
Arbetsgivaren ska årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i syfte att leva 
upp till kraven i aktuell föreskrift (AFS 2001:1 §§ 3 - 12). Om det vid uppföljningen 
framkommer brister ska dessa åtgärdas på den nivå bristen identifieras. Områdena 
som följs upp är: 
 

 Samverkan 
 Policy och rutiner 
 Uppgiftsfördelning och kunskaper 
 Kunskaper och instruktioner 
 Undersökning och riskbedömning 
 Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud 
 Åtgärder, handlingsplan och kontroll 
 Företagshälsovården 

 
Enligt diskrimineringslagen kap 3 (§5-7) ska Lomma kommun bedriva ett förebyggande 
och främjande arbete för att motverka diskriminering utifrån samtliga sju 
diskrimineringsgrunder och verka för lika rättigheter och möjligheter vilket betyder att 
arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta: 
 

• Arbetsförhållanden 
• Löner och andra anställningsvillkor 
• Rekrytering och befordran 
• Utbildning och kompetensutveckling 
• Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap 
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Arbetsgivaren ska även ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra 
trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressalier. Arbetsgivaren ska följa upp 
och utvärdera de riktlinjer och rutiner som är fastställda.  
 
Föreligger uppföljningsrapport avseende systematiskt arbetsmiljöarbete och 
likabehandling 2020. 
 
HR-avdelningen föreslår i skrivelse 2021-03-03 att kommunstyrelsen ska besluta 
fastställa årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och likabehandling 2020. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-03-03 från kommunledningskontorets HR-avdelning, inklusive 

bilaga 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete och likabehandling 2020. 
 

______________________ 
 
Sändlista    
Kommunstyrelsen 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 65    
 
 

Uppdrag till kommundirektören om att upprätta en 
visselblåsarfunktion 

 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
uppdra till kommundirektören att upprätta en visselblåsarfunktion i Lomma kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdra till kommundirektören att upprätta en 

visselblåsarfunktion i Lomma kommun. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
Kommundirektören 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 66   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  
 


