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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Hagavägen 2A, Bjärred samt digitalt via Teams  
Tid 2021-03-24, kl. 19:00-22:10 

 
 

Beslutande Ordinarie ledamöter 
Se bifogad närvarolista 
 
Tjänstgörande ersättare 
Se bifogad närvarolista 
 

 

Övriga deltagare Katarina Pelin 
Maria Zingmark 
Samuel Sköld 
Elisabet Andersson 
Eva-Lena Sanderberg 
Martin Persson 
Emma Phil 
Magnus Runesson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ekonomichef, §§ 18-30 
budgetekonom, §§ 21-23 
förvaltningschef KLK, § 23 
förvaltningschef UKF, § 23 
socialchef, § 23 
samhällsbyggnadschef, § 23 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2021-03-31 
 
 

Paragraf  
§18-§43 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Zingmark 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande  

 
 

  Per Bengtsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beslutande organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2021-03-24   

Paragrafer §18-§43   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-04-02 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-04-24 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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Närvarolista vid sammanträde med kommunstyrelsen 2021-03-24 
 
Beslutande Robert Wenglén (M) 

Jerry Ahlström (M 
Per Bengtsson (S) 
Sofia Forsgren Böhmer (M) 
Eva Banheden Lindblad (M) 
Aron Regnéll (M) 
Richard Jerneborg (M) 
Martha Henriksson Witt (C) 
Sandra Pilemalm (L) 
Lisa Bäck (S) 
Rune Netterlid (S) 
Jimmy Ringström (SD) 
Kristina Thored (FB) 
Fredrik Axelsson 
 

ordförande §§ 18-25, 27-43 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Robert Wenglén § 26 

Övriga deltagare Fredrik Axelsson (M) 
Susanne Borgelius (M) 
Lennart Månsson (M) 
Carin Hansson (M) 
Emma Köster (M) 
Lars-Göran Svensson (C) 
Jonas Benke (L) 
Lennart Nilsson (S) 
Pia Johnson (S) 
Ingrid Ascard (MP) 
Oscar Sedira (SD) 
Jenny Lundegård (FB) 
 
 

ersättare §§ 18-25, 27-43 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
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KS § 18    
 
 

Meddelanden och delegationsbeslut 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 
 
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen och delegat på kansliavdelningen 
nr 5-14/21 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser 
och beslut om överlämnande för handläggning 
 
Delegationsbeslut fattade av kommundirektören 
nr 1/21  Beslut om remissyttrande gällande Trafikverkets översyn av 
riksintressen för kommunikationer 
 KS/KF 2020:286.210 
nr 2/21  Beslut om representant för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen KIMO 
Sverige 
 KS/KF 2021:61.106 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen 
nr 5/21  Beslut angående tecknande av leasingavtal avseende fordon till 
socialförvaltningen 
 KS/KF 2019:127.060 
nr 6/21  Beslut avseende uttag ur förvaltningen av pensionsmedel 2021 
 KS/KF 2020:246.024 
 
Delegationsbeslut fattade av HR-chefen 
nr 12-24/21  Beslut om kommunal tjänstepension 
 KS/KF 2021:20.002 
nr 25/21  Avstämning löneöversyn 2020, Kommunal 
 KS/KF 2021:20.002 
nr 26/21  Lokalt kollektivavtal om BEA 
 KS/KF 2021:20.002 
nr 27/21  Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor mm LOK 20 
 KS/KF 2021:20.002 
 
Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschefen 
nr 3/21  Beslut avseende avtal om överenskommelse avseende 
fastighetsreglering, Önnerup 1:15 
 KS/KF 2020:215.241 
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Protokoll från sammanträde 2021-02-10, 2021-02-17, 2021-03-03 och 2021-03-10 med 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Protokoll från sammanträde 2021-03-10 med planledningsgruppen 
 
Protokoll från sammanträde 2021-02-11 med kommunfullmäktige 
 
Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
Protokollsutdrag från TN § 11/2021-03-01 avseende uppföljning av underhåll inom 
kommunala fastigheter år 2020, KS/KF 2021:72.290 
 
Protokollsutdrag från TN § 12/2021-03-01 avseende uppföljning av 
energieffektiviseringsuppdraget, KS/KF 201:73.225 
 
Protokoll från Ägarnämnd Lomma VA SYD 2021-03-03, KS/KF 2021:60.340 
 
Skrivelse 2021-03-15 från Stiftelsen Alnarps studentbostäder avseende omprövning av 
beslut (KS 2021-02-17 § 16) angående sidolöpare för omreglering av tomträttsavgäld 
för Stiftelsen Alnarps studentbostäder, Vinstorp 33:2, KS/KF 2021:27.256 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kansliavdelningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 19   KS KF/2021:26 - 042 
 
 

Godkännande av bokslut för kommunstyrelsen år 2020 

 
Ärendebeskrivning  
Föreligger bokslut för kommunstyrelsen för år 2020. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10, § 45. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 § 45 
‒ Bokslut för kommunövergripande verksamhet 2020  
 
Kommunstyrelsen beslutar följande:  
‒ Kommunstyrelsen godkänner, efter revidering i enlighet med kommunstyrelsens 

givna direktiv, bokslut för kommunstyrelsen för år 2020. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 20   KS KF/2021:26 - 042 
 
 

Årsredovisning Lomma kommun 2020 samt avsättning 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 vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-19, § 67. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar ekonomichef Samuel Sköld en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-19 § 67 
‒ Skrivelse 2021-03-08 från ekonomiavdelningen 
‒ Årsredovisning 2020, Lomma kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning för år 2020 till revisionen och 

kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktig godkänner den framlagda årsredovisningen för år 2020. 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 2,5 mnkr till resultatutjämningsreserven. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
Revisionen 
Kommunfullmäktige 
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KS § 21   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. 
 
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-17, § 53. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 53 
‒ Skrivelsen 2021-03-05 från ekonomiavdelningen, inklusive bilaga 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2021-02-15 § 7 
‒ Skrivelse 2021-02-09 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Kommunstyrelsen föreslår 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 
Kommunfullmäktige 
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KS § 22   KS KF/2021:83 - 042 
 
 

Avstämning av 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 
 
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-17, § 54. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-03-08 från ekonomiavdelningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 54 
‒ 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 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 23   KS KF/2021:84 - 041 
 
 

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 %. 

 
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-17, § 57. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar ekonomichef Samuel Sköld en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 57 
‒ Skrivelse 2021-03-12 från ekonomiavdelningen, inklusive bilagor 
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Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Finansiella mål och riktade mål fastställs, i enlighet med bilaga. 
 

./. Bilaga A 
 
‒ 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 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 24   KS KF/2020:291 - 042 
 
 

Hemställan från kultur- och fritidsnämnden om investeringsmedel för 
anläggande av basketplan på Borgeby IP 

 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i kultur- och fritidsnämnden 2020-12-14, § 83, att 
hemställa hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om 1 200 tkr i investeringsmedel 
för anläggande av en basketplan på Borgeby IP. 
 
Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2021-02-18 att en av kommunens 
basketföreningar har, enligt ärendebeskrivningen, ansökt och den 3 november 2020 
blivit beviljade 400 tkr i bidrag från Riksidrottsförbundet för att medfinansiera en 
eventuell basketplan. För att kommunen ska kunna få bidraget behöver, enligt 
ärendet, ett nyttjanderättsavtal tecknas med föreningen. 
 
En investeringskalkyl har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen där 
investeringsutgiften beräknas till min 1,0 mnkr och max 1,2 mnkr. 
 
Kommunens planerings- och budgetprocess 
Ekonomiavdelningen redogör vidare att kommunens budgetprocess innebär att 
kommunfullmäktige årligen, i oktober, tar beslut om investeringsmedel för kommande 
budgetperiod. Besluten baseras på nämndernas underlag som till exempel 
investeringskalkyl och driftbudgetkalkyl, men även av kommunens 
budgetförutsättningar och investeringsutrymme. Kommunfullmäktige ges därmed 
möjligheter att väga olika behov och prioriteringar för helheten. 
 
Det finns möjlighet för kommunfullmäktige att vid behov ta separata beslut om 
tilläggsinvesteringar under året, och det finns situationer där den ordinarie 
budgetprocessen är för utdragen för att ge förutsättningar för till exempel föreningar 
att nyttja bidrag. 
 
Ekonomiavdelningen gör bedömningen, tillsammans med förvaltningschefen för 
Utbildning kultur och fritid, att det är möjligt att hantera beslutet om 
investeringsmedel för basketplan på Borgeby IP i den ordinarie budgetprocessen. 
Förutsättningen är att projektet formellt påbörjas senast den 3 november 2021, vilket 
enligt ekonomiavdelningen bör vara möjligt då fullmäktige den 28 oktober 2021 ska ta 
ställning till investeringsbudgeten. 
 
I den processen behöver, enligt ekonomiavdelningen, vissa förutsättningar klargöras 
som till exempel hyresavtal och driftskostnadskalkyl samt ansvarsfördelningen mellan 
kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 15 (58) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-24 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-03, § 37. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 37 
‒ Skrivelse 2021-02-18 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2020-12-14 § 83 
‒ Skrivelse 2020-12-09 från kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen att föreslå kultur- och fritidsnämnden att återkomma med 

investeringen i ordinarie budgetprocess. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 16 (58) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-24 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 25   KS KF/2020:290 - 042 
 
 

Förslag till 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 vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-10, § 46. 
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Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 § 46 
‒ Skrivelse 2021-02-09 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2020-12-14 § 82 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens slutredovisning 
‒ Kommunfullmäktige godkänner negativa avvikelser om 306 tkr 
 
______________________ 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 26   KS KF/2021:44 - 042 
 
 

Bokslut 2020 Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustaf V 
Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund 

 
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 vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-03, § 35. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 35 
‒ 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  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:  
‒ Redovisning avseende bokslut för år 2020 för Bertil Kyhlbergs stiftelse för 

patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund läggs till handlingarna.  
 
Jäv  
Med anledning av jäv har Robert Wenglén (M) inte deltagit i ärendets handläggning.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 27   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). 
 
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-17, § 56. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 56 
‒ 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) 
 
Kommunstyrelsen föreslår 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 
Kommunfullmäktige 
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KS § 28   KS KF/2021:31 - 042 
 
 

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. 
 
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-17, § 55. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 55 
‒ 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 
 
Kommunstyrelsen beslutar 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: Ombudet 
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KS § 29   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.  
 
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-17, § 58. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 58 
‒ Skrivelse 2021-03-05 från kommunledningskontorets enhet för kommunikation 

och utveckling 
‒ Plan för intern kontroll 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer plan för intern kontroll för år 2021. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
Enheten för kommunikation och utveckling 
Revisionen 
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KS § 30   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. 
 
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-17, § 59. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 59 
‒ 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 
 
Kommunstyrelsen beslutar 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. 
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‒ 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. 

‒ 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 
Säkerhetschefen 
Kommundirektören 
Samtliga förvaltningschefer 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 31   KS KF/2020:95 - 430 
 
 

Beslut om internremiss Miljömålsprogram för Lomma kommun 2021-
2028 

 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag på revidering av delar av Lomma kommuns lokala miljömål har tagits fram 
på uppdrag av kommunstyrelsen. ”Miljömålsprogram för Lomma kommun 2021-2028” 
ska därför skickas på internremiss till övriga nämnder i kommunen. Genom 
framtagandet av aktuellt program har sju miljömål uppdaterats med nya mål och 
åtgärder. De miljömål som uppdateras är Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri 
miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och God 
bebyggd miljö.  Utöver det har också en ny "Kunskapsdel" tagits fram med bakgrund 
och faktaunderlag för Lomma kommun. De övergripande syftena med att upprätta ett 
miljömålsdokument är att arbeta strukturerat och kunna visa hur kommunen 
medverkar till att uppnå nationella och regionala miljömål. Programmet anger också 
inriktningen på kommunens miljöarbete och skall på så sätt vara ett underlag för 
verksamhetsplanering och budgetarbete i nämnder och förvaltningar samt 
kommunala bolag.  
 
Ärendet har behandlats vid planledningsgruppen 2021-03-10, § 4. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2021-03-10 § 4 
‒ Skrivelse från planeringsavdelningen 2021-03-02 
‒ Bilaga 1 – Miljömålsprogram 2021-2028 Del A Mål- och genomförandedel  
‒ Bilaga 2 – Miljömålsprogram 2021-2028 Del B Kunskapsunderlag 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner förslag till miljömålsprogram 2021-2028. 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till samtliga nämnder att senast 2021-06-30 inkomma 

med yttrande över förslag till miljömålsprogram 2021-2028. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
Planeringsavdelningen 
Samtliga nämnder 
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KS § 32   KS KF/2020:257 -  
 
 

Yttrande över vattenförvaltning för södra Östersjöns vattendistrikt 
inför ny förvaltningscykel 2022-2027 

 
Ärendebeskrivning 
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag till 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan 
med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa ska 
fastställas senast i december 2021 och gälla under den nya förvaltningscykeln 2022-
2027 för alla vattenförekomster. I Lomma kommun finns 14 stycken. 
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt har utarbetat ett 
samrådsunderlag som består av flera olika dokument: förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer och ett åtgärdsprogram. Förslagen på styrmedel i 
åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner. I åtgärdsprogrammet 
anges ett antal åtgärder som statliga myndigheter och kommunerna behöver vidta för 
att vattenförekomster ska uppnå god status. Samtliga myndigheter och kommuner 
som omfattas av åtgärdsprogrammet ska årligen rapportera vilka åtgärder som 
genomförts under året i syfte att säkerställa att miljökvalitetsnormerna som har 
föreskrivits för vattenförekomster inom myndighetens eller kommunens 
verksamhetsområde uppnås. 
 
Den miljöstrategiska samordnaren har lämnat förslag till yttrande. 
 
Ärendet har behandlats vid planledningsgruppen 2021-03-10, § 5. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2021-03-10 § 5 
‒ Skrivelse från planeringsavdelningen 2021-02-26 
‒ Följebrev från Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt 
‒ Förslag till förvaltningsplan 
‒ Förslag till åtgärdsprogram 
‒ Förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer 
‒ Förslag till miljökvalitetsnormer 
‒ Förslag till delförvaltningsplan 
‒ Miljökonsekvensbeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Lomma kommun hör till de kommuner i landet som ligger i den absoluta framkanten i 
vattenarbetet. De flesta åtgärder som föreslås arbetar vi idag aktivt med. I princip har 
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vi inga enskilda avlopp kvar, vattenfrågorna är implementerade i den fysiska 
planeringen, även i havet, vi satsar på innovation i åtgärdsarbetet, vi arbetar 
tvärkommunalt i våra avrinningsområden bland annat i våra vattenråd och vi 
genomför stora satsningar på åtgärder genom det arbete som sker bland annat i 
vattenrådens åtgärdsprogram. Det är trots det mycket kvar att göra och Lomma 
kommun är också mycket beroende av vad andra gör. Det är därför mycket glädjande 
att både Förvaltningsplanen och Åtgärdsprogrammet förbättrats märkbart sedan förra 
gången.  
 
Generella synpunkter 
‒ Det är positivt att Åtgärdsprogrammet har utvecklats ytterligare. Det är dock 

fortsatt viktigt att snarast utveckla möjligheterna till att kunna genomföra åtgärder 
där de gör störst nytta och är samhällsekonomiskt mest lönsamma.  

‒ Vattenförvaltningens generella arbetssätt med att Vattenmyndigheten i 
Åtgärdsprogrammet ger myndigheterna ramuppdrag men lämnar 
detaljregleringen åt myndigheterna själva, är i teorin bra, men verkar fortfarande 
inte ge den kraft i arbetet som behövs. 

‒ Den ekonomiska styrningen saknas fortfarande och det är fortfarande tydligt att 
många förorenare inte betalar. 

‒ Det är bra att Vattenmyndigheten använder sig av många olika styrmedel och på 
så sätt låter experter inom respektive området vara med och påverka arbetet. 

‒ Trots tydliga försök gjorts att öka tillgängligheten och läsbarheten av materialet så 
är dessa mycket omfattande dokument fortsatt en produkt för specialister och det 
är svårt att se den enskilde medborgarens möjligheter att delta i processerna så 
som lagstiftaren avsett.  

‒ Det har nu gått mer än 15 år sedan vattendirektivet implementerades i Sverige 
och fortfarande har vattenmyndigheterna inte redovisat hur många 
vattenförekomster vars status har förbättras till följd av genomförandet av 
åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Detta är en del av det stora 
trovärdighetsproblem som vattenförvaltningen har i den form som det är 
organiserat i Sverige idag. Att efter cirka 15 år inte kunna redovisa hur mycket som 
blivit bättre till följd av genomfört arbete är en stor brist.  

 
Synpunkter på Åtgärdsprogrammet 
Åtgärder som saknas 
Några större principiella fokusområden saknas fortfarande i programmet. Det är 
mycket problematiskt att man genomgående hänvisar en kommuns 
planeringshorisont till vattenförekomster inom den egna kommunen. Det är av 
yttersta vikt att uppströms liggande kommuner även behöver ta hänsyn till den 
påverkan man har på nedströms liggande vattenförekomster. Detta görs inte alls idag, 
men det borde vara en inkallelsegrund i PBL när en uppströms kommun vill genomföra 
en åtgärd som kan ha påverkan på nedströms liggande vattenförekomster utan att ha 
utrett konsekvenserna för detta. Utan denna åtgärd faller mycket annat, särskilt för 
vattenförekomsterna i havet. 
 
En annan åtgärd som behövs är att åter rusta upp oljeskyddet i Sverige så att en större 
kem- eller oljeolycka kan hanteras så bra som möjligt. En åtgärd kring minskade 
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utsläpp av mikroplaster från reningsverk och dagvattenutlopp, samt en åtgärd kring 
minskade utsläpp av läkemedelsrester. Detta är delvis kommunala åtgärder, men 
staten behöver också satsa på forskning och teknikutveckling inom dessa två områden, 
det faller till stor del utanför kommunens ram. En satsning på sanktionsmöjligheterna 
när MKN riskerar att överskridas för bygglovsgivning skulle behövas, t ex vilken 
påverkan hårdgörning har på dagvattenkvaliteten och kvantiteten.  
 
Statusklassning 
Det är gränsen mellan god och måttlig status som är den viktigaste skiljelinjen i 
statusklassningen, eftersom det är den som sätter gränsen för när åtgärder behöver 
sättas in eller inte. I dagsläget skiljer sig inte åtgärdsarbetet åt mellan 
vattenförekomster med dålig, otillfredsställande eller måttlig status. Stort fokus 
behöver därför läggas på att säkerställa gränsen mellan god och måttlig status. 
 
Den statusklassning som gjorts för vattenförekomsterna i kommunen är rimliga. 
 
Kostnadseffektiva åtgärder 
Det konkreta åtgärdsarbetet idag i många avrinningsområden befinner sig på en låg 
nivå av koppling mellan faktiskt åtgärdsbehov och kostnadseffektiva åtgärder.  
 
Samhällsekonomiska konsekvenser 
Den saknas en redovisning av den samhällsekonomiska kostnaden av att inte 
genomföra de föreslagna åtgärderna. En sådan analys skulle öka förståelsen för vikten 
av att åtgärdstakten ska öka.  
 
Kommunernas åtgärder 
Åtgärd 1 Vattenplanering 
Det skrivs att …”syftet med en förvaltningsövergripande vattenplanering är att 
beskriva vilka planeringsförutsättningar som gäller för samtliga vattenmiljöer (sjöar, 
vattendrag, grundvatten och kustvatten) inom de avrinningsområden som finns inom 
kommunen. Vattenplaneringen innebär inte nödvändigtvis ett ytterligare 
planeringsdokument utan snarare en process inom ordinarie verksamhet och kan 
variera i omfattning och detaljeringsgrad beroende på behov inom kommunen. 
Miniminivån är dock en övergripande beskrivning av var miljökvalitetsnormerna för 
vatten inte följs eller kan följas och hur dessa vattenförekomster avses att förbättras 
enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)) 2 kap. 10 §.”… 
 
Dessa skrivningar är problematiska då PBL 2 kap 10§ säger: ”Vid planläggning och i 
andra ärenden enligt denna lag ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken eller i 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas.” Det är alltså 
inte PBL som anger hur vattenförekomsterna ska kunna förbättras, tvärtom, PBL:s 
paragraf framtvingar inte en förbättring av vattendrag som inte följer MKN och PBL 
ger få möjligheter till förbättringskrav.  Översiktsplanen är inte bindande utan enbart 
vägledande, detaljplaner är bindande men behöver ej genomföras, pågående 
markanvändning får fortgå, detaljplaner ger rätt att genomföra den byggnation som 
medges under genomförandetiden. Kommuners fysiska planering kan inte framtvinga 
”förändringar” som medför att MKN uppfylls i redan ”dåliga lägen”. Att MKN ska följas 
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vid planläggning finns redan på ett flertal ställen i PBL. Här behöver alltså staten ge 
kommunerna bättre verktyg och rådighet om man avser att fysisk planering kraftfullt 
ska kunna bidra till uppfyllandet av vattendirektivet. 
 
Åtgärd 4 Fysisk planering 
I detta kapitel finns många problematiska skrivningar. 
 
Att syftet med en åtgärd att gällande lagstiftning ska följas är inte tillräckligt 
konstruktivt. Man måste utgå från att lagar följs och om man ser att så inte är fallet är 
det andra verktyg som behövs eller så behöver lagstiftningen förändras. 
 
Vidare skriver man att …”planeringen för vatten inom kommunerna kan med fördel 
ingå som tematiska tillägg till kommunens översiktsplanering, vanligen kallade 
”vattenplaner” eller ”blå planer””… 
 
Att man kan göra tematiska tillägg till en kommunal ÖP är reglerat i PBL 3kap 27 §, 
men att föreslå att det skulle vara en fördel om vattenfrågan ingår som tematiskt 
tillägg är inte korrekt. Det kan vara ett sätt för kommunen att hantera det första 
gången, men sedan är det snarare av yttersta vikt ska det ingå i ordinarie översiktsplan 
och synkroniseras med övrig planering för att få sin rätta tyngd.  
 
Det är inte heller rimligt att föreslå för en åtgärds genomförande att kommunerna ska 
ha kontinuerlig samverkan med en sektorsmyndighet (Boverket). Det finns varken 
resurser hos Boverket eller hos kommunerna för en sådan insats.  
 
Åtgärd 5 VA-plan 
Det skrivs att …”om det med hänsyn till människors hälsa eller miljö behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang är kommunen skyldig att ordna 
detta enligt (vattentjänstlagen) (2006:412) 6 §. En kommun som tagit fram en VA-plan 
har möjlighet att styra och genomföra en sådan utbyggnad efter sin egen planering. 
VA-planen kan vara ett separat dokument eller en del i översiktsplaneringen. 
Länsstyrelserna kan vägleda kommunerna om hur hänsyn ska tas till 
miljökvalitetsnormerna i VA-planarbetet, särskilt med avseende på planer för 
utbyggnad av kommunalt VA.”…  
Det är inte korrekt att en kommun som tagit fram en VA-plan har möjlighet att styra 
och genomföra en utbyggnad efter sin egen planering. Inom den översiktliga 
planeringen ska man tillse att de områden som pekas för förändrad markanvändning 
som genererar ett behov av vattenförsörjning och avlopp har möjlighet att förses med 
detta i enlighet med vattentjänstlagen och pbl 2 kap 5 §. ”Vid planläggning och i 
ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.” 
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Det är alltså inte VA-planen som styr över möjligheterna till utbyggnad. Möjligheterna 
att kunna genomföra vattendirektivets intentioner genom både åtgärd 4 (fysisk 
planering) och åtgärd 5 (VA-plan) är alltså mer begränsade än vad vattenmyndigheten 
verkar inse. Nya verktyg behövs och återigen måste det tryckas på vikten av att det 
ställs högre krav från myndigheterna på uppströms liggande kommuner och 
verksamheter för att kunna uppnå god status i havet. 
Delförvaltningsplan mot torka 
Vattenbrist och konkurrens om det vatten som finns är en snabbt växande fråga i 
Skåne och kommer att bli än större och viktigare att hantera framöver. Det är därför 
bra och nödvändigt att denna del av vattenarbetet inkluderas i vattenförvaltningen 
med en egen delförvaltningsplan.  
Kommunen instämmer också i behovet av att utöka övervakningen av 
grundvattenförekomsterna. Kunskapen om dessa är fortfarande bristfällig samtidigt 
som behovet av kunskap ökar i takt med klimatförändringarna. 
 
Kommunen instämmer i behovet av att kartlägga alla vattenuttag större än 
storleksordningen uttag för enskilda hushåll. Detta för att kunna få en helhetsbild av 
vattenuttaget inom ett område och kunna fördela och prioritera mellan olika behov i 
en bristsituation så att den aktör som håller till längst nedströms inte blir helt utan 
vatten. 
 
Kommunen efterfrågar en åtgärd riktat till SGU om att utreda påverkan på yt- och 
grundvatten av långsiktiga vattenuttag i ett avrinningsområde. Som exempel kan 
nämnas Kävlingeåns avrinningsområde där det sker ett kontinuerligt uttag av vatten i 
storleksordningen på ca 10% av medelvattenföringen. Frågan är hur länge ett sådant 
uttag kan pågå utan att det påverkar till exempel nybildande av grundvatten? En av de 
viktigaste åtgärderna för att klimatanpassa samhället mot torka är att öka landskapets 
vattenhållande förmåga med bevattningsdammar, våtmarker, temporära 
uppdämningar med mera. Detta är troligen helt avgörande för att kunna producera 
tillräckligt med livsmedel i ett förändrat klimat. 
 
Förslaget med rådgivning för vatteneffektivisering är bra och jämförelsen med hur 
rådgivning om hur rådgivning om energieffektivisering bedrivs är bra och relevant. 
Rådgivning om vatteneffektivisering skulle rimligen kunna bedrivas på samma sätt 
förutsatt att kommunerna kan söka statligt stöd för att bedriva verksamheten. 
 
Vattenförsörjningsplanerna behöver inriktas på att uppnå en robust vattenförsörjning 
som klarar olika scenarion och som inte endast baseras på en eller ett fåtal storskaliga 
källor. Det behöver redovisas i planerna hur kommunerna ska klara 
vattenförsörjningen i olika grader av torka och vattenbrist. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
Vattenmyndigheten  
Planeringsavdelningen
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KS § 33   KS KF/2020:275 - 210 
 
 

Yttrande över förslag till Regionplan för Skåne 2022-2040 

 
Ärendebeskrivning 
Region Skåne har sänt ut sitt förslag till regionplan för Skåne på samråd. 2019 fick 
Region Skåne enligt Plan- och bygglagen som andra region i Sverige, tillsammans med 
Region Stockholm, uppdraget att upprätta en regionplan. På samma sätt som 
kommunens översiktsplan inte är juridiskt bindande så är inte heller regionplanen det 
utan ska ses som vägledande för efterföljande planering. Länsstyrelsen har tidigare 
uttryckt sig att de ser på regionplanen som Skånes 34:e översiktsplan. Målet med 
planen är enligt Region Skåne att den ska vara ett verktyg för att stärka Skånes 
utveckling som flerkärnig arbetsmarknads- och bostadsregion och utgöra en 
gemensam grund som underlättar samordning av fysiska strukturer över 
kommungränserna. Målåret för planen är 2040 men den innehåller även en utblick 
mot år 2050. Regionplanen består av fem delar: mål och förutsättningar, 
utvecklingsinriktning, tematiska fördjupningar, genomförande och uppföljning samt 
konsekvensbedömning. Avsnittet Utvecklingsinriktning beskriver Region Skåne själv 
som regionplanens kärna. Här finns flerkärnighetsmodellen med planeringsstrategier 
och en strukturkarta. Samrådstiden pågår mellan 1 december 2020 och 30 april 2021. 
Under hösten 2021 ska planen ställas ut för granskning och därefter antas av 
Regionfullmäktige i juni 2022. 
 
Samhällsplaneraren har lämnat förslag till yttrande. 
 
Ärendet har behandlats vid planledningsgruppen 2021-03-10, § 6. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2021-03-10 § 6 
‒ Skrivelse från planeringsavdelningen 2021-03-01 
‒ Remissyttrande. Förslag från Planeringsavdelningen 2021-03-01 
‒ Följebrev från Region Skåne 
‒ Regionplan för Skåne. Samrådsförslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Inledning 
Det är med tillförsikt som Lomma kommun ser på arbetet Region Skåne gör med 
förslaget till regionplan för Skåne. En samlad planering för hela Skåne är positivt och 
kommer att ge tyngd exempelvis åt de utvecklingsfrågor som Region Skåne väljer att 
driva nationellt. En regionplan skulle också kunna ge kraft åt den regionala 
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utvecklingen och få skånska aktörer att arbeta mot samma mål. Lomma kommun 
tycker därför att Region Skåne har ett hållbart resonemang när de i regionplanen 
skriver att ”Eftersom regionplanen ska vara vägledande för den efterföljande 
kommunala planeringen är det viktigt att den valda tidshorisonten inte är för 
kortsiktig.” Det är klokt att regionen resonerar kring det ansvar de tar på sig i och med 
en regionplan.  
 
Det finns emellertid en olycklig formulering i Målbildens inledande stycke där det 
formuleras att ” vi skåningar ska kunna bo i en kommun, arbeta i en annan och ha våra 
fritidsaktiviteter i en tredje”. Rådande pandemisituation pekar på att vår närmiljö är av 
stor vikt för att kunna hantera vardagslivet och hälsan genom att ha tillgång till gröna 
rekreativa miljöer. Det finns också ett stort värde i att vilja stanna. Formuleringen ger 
också en obalanserad bild i förhållande till våra danska grannar och integrationen av 
Öresundsregionen. I inledningen behöver det också läggas till resonemang om generell 
miljöpåverkan och ekologisk hållbarhet. Regionplanen handlar om hållbar utveckling 
men det nämns enbart klimat och energifrågor i denna sammanfattning. Övriga 
miljöaspekter tas upp senare i planen. 
 
Under ”Mål, planer och program” saknas Konventionen om biologisk mångfald som 
Sverige undertecknade 1993. Alla länder som har undertecknat och ratificerat 
konventionen ska bidra till ett gemensamt arbete för att bevara arter, hållbart nyttja 
resurser och fördela vinster från genetiska resurser rättvist. Detta gäller ju även på 
lokal och regional nivå. En ny konvention är under framtagande. 
 
Bebyggelseutveckling 
I regionplanen står som planeringsprincip att säkerställa att det finns bostäder som 
motsvarar behovet i Skåne. Det är en vag formulering som endast indirekt ger stöd för 
en kommunal utveckling av nya bostäder. Lomma kommun skulle därför vilja lyfta 
frågan om en regional bedömning av kommunalt bostadsbehov. Om Region Skåne, likt 
Region Stockholm, hade gjort en bedömning av det regionala behovet skulle det kunna 
hjälpa kommunen att göra markanspråk för utbyggnadsområden. Region Stockholm 
har i sin analys tagit fram tre scenarier för varje kommun i regionen och där det 
demografiska bostadsbehovet bedöms på nivån låg, bas eller hög. Något liknande för 
Skåne skulle kunna vara ett sätt att möta det demografiska bostadsbehovet på en 
regional nivå. Ett sådant arbete skulle även uppfylla målet i PBL 7 kap 1 § punkt 6 om 
att regionen ska ”verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av 
bostäder kan tillgodoses”. 
 
Lomma kommun anser att regionplanens inriktning med byggande i stationsnära lägen 
är både viktigt och positivt. Det är med tillförsikt som kommunen ser att både Bjärred, 
Flädie, Lomma och Alnarp pekas ut i kartan som visar kollektivtrafiknoder för 
strategisk bebyggelseutveckling. Lomma kommuns ambition med sin översiktliga 
planering är att samla, förtäta och förädla bebyggelse i strategiska kollektivtrafiknära 
lägen. Detta är viktigt eftersom en sådan planering ger bästa möjliga förutsättningar 
för både stadsliv, service och hållbart resande. Inriktningen i regionplanen mot 
kollektivtrafiknära bebyggelseutveckling är därför mycket viktig att hålla kvar fram till 
och med en antagen plan.  
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I den strukturkarta som visar Lokala kärnor är Lomma tätort utpekad som lokal kärna. I 
den förslag till ny översiktsplan som kommunen arbetar med uttrycker planstrategin 
att ”Vi växer flerkärnigt med två jämbördiga men inbördes olika tätortskluster, 
Lomma/Alnarp och Bjärred/Flädie.” Den stora satsningen som pågår just nu vad gäller 
nya bostadsområden i kommunen är området Bjärreds vångar. Där planeras för cirka 
900 nya bostäder med en bra koppling till den kommande tågstationen i Flädie. 
Samtidigt pågår omvandlingen av Bjärreds centrum där nya bostäder och 
verksamhetslokaler ska förnya området. Även andra projekt för att skapa nya 
bostäder, skolor och mötesplatser pågår parallellt i Bjärred. Lomma kommun anser 
därför att det inte är tillräckligt att peka ut en lokal kärna per kommun, speciellt inte 
med strategin om det flerkärniga Skåne som huvudinriktning för regionplanen. Bjärred 
bör därför också markeras som en lokal kärna även om orten inte är klassad som 
centralort.  
 
Ett helhetstänkande kring bebyggelseutveckling 
I planeringsstrategin ”Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer 
med tillgång till rekreation” saknas den viktiga delen om urbana värmeöar och 
grönskans temperaturutjämnande effekt. En fråga som borde engagera då den så 
starkt kan kopplas till hälsa, särskilt för den åldrande befolkningen. Frågan göms under 
den tematiska delen under bebyggelseutveckling och bör där utvecklas. Även här kan 
man lyfta blicken för att integrera biologisk mångfald med klimatanpassning för högre 
kvaliteter och mångfunktion i bebyggelsemiljön.   
 
Fortsatt under rubriken ”Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande 
livsmiljöer med tillgång till rekreation” anges att attraktiva livsmiljöer ska erbjudas 
såväl i städer och tätorter som på landsbygden och att nya miljöer som skapas 
behöver vara socialt hållbara och skapas utifrån människans behov. Här behöver ordet 
livsmiljöer förklaras och även att det tydliggörs att begreppet geografiskt endast 
omfattar bebyggda miljöer så att inte övriga arter hanteras utifrån ett socialt 
hållbarhetsperspektiv. I samma avsnitt står också att ”Alla ska ha nära till 
grönområden av bra kvalitet och det ska vara enkelt att nå naturen genom hållbart 
och kollektivt resande. ” Här kan man mycket väl lägga till att en målsättning borde 
vara att det rörliga friluftslivet ska kunna ta sig till dessa målpunkter. Detta kan då 
knytas ihop med ovanstående strategi och även bidra till den mångfunktion av ytor 
som behövs för att nå hållbar markanvändning. 
 
Näringslivsutveckling 
Lomma kommun undrar om Region Skåne har några planer på att till 
granskningsförslaget utveckla delen om näringsliv och besöksnäring. Viktiga frågor att 
ta upp vore om Region Skåne har arbetat med lokalisering av exempelvis 
energikrävande nya etableringar och om man över huvud taget tänker sig några 
sådana i Skåne. En annan viktig fråga är hur mycket verksamhetsmark som det finns 
behov av och om Region Skåne kan komma att ta fram en prognos för framtida behov. 
En annan aspekt på näringslivet och som knyter an till resonemanget ovan angående 
energitunga etableringar, är ifall man tänker sig någon slags regionala zoneringar över 
var det lämpar sig att placera olika typer av verksamheter.  
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Energi och digital infrastruktur 
Planeringsprincipen ”Främja utveckling av elnäten på alla nivåer” bör omformuleras så 
att den stämmer bättre med beskrivningen, nu låter det delvis som om elnät ska 
utvecklas oavsett vad. I planeringsprincipen utbyggnaden av fossilfri energiproduktion 
anges vindkraft, djupgeotermi, förnybar gas och biogas. Här bör även solceller samt 
nyttjande av spillenergi nämnas. Det bör tillkomma en planeringsprincip om 
effektivisering och minskad energiförbrukning (de första stegen i energitrappan). Det 
är av mycket stor vikt att Region Skåne tar ställning kring energibristen i regionen och 
även tar mer ansvar för det i planen. Speciellt viktigt är detta kopplat till diskussionen i 
avsnittet om näringslivsutveckling och möjligheten för befintliga företag att utvecklas 
eller nya etableras.  
 
Under rubriken ”En planering som möjliggör hållbar tillväxt” i sista stycket om 
elförsörjningen bör fler infallsvinklar nämnas som en del i hur Skåne blir försörjt av el. 
Fortsatt lokal utbyggnad av sol- och vindkraft samt möjligheten med 
energieffektivisering bör kommenteras som en del i resurs och säkerhet på lång sikt. 
Här kan även teknikutvecklingsområdet kring vätgas synliggöras. De kommande åren 
kommer EU att satsa 430 miljarder euro på vätgas som förnyelsebar energikälla. 
 
I avsnittet digital infrastruktur är fokuset endast på fiber. Även 5G-utbyggnad bör tas 
upp som möjlig lösning på vissa platser. 
 
Infrastruktur och transporter 
I planeringsprinciperna för transporter uttalas att tågtrafiken och regionala 
superbusstråk har en särskilt stor strukturbildande roll. Naturligtvis är det mer 
strukturbildande med tågtrafik men Lomma kommun menar att även att reguljär 
regionbusstrafik är strukturbildande, speciellt där tågtrafik inte finns. Det är därför 
viktigt att inte alltför lättvindigt lägga ner eller lägga om en regionbusslinje eftersom 
även den är av stor vikt för resenärer som anpassar sitt resande efter dessa linjer.  
 
Det förs allmänna diskussioner om det behöver byggas en ny rangerbangård i Skåne 
eller ej. Vill Region Skåne att en ny rangerbangård ska byggas och i så fall i vilket läge? 
Detta är mycket viktiga framtidsfrågor eftersom placeringen kommer att påverka 
godsflödena. Kartan som hör till avsnittet om transporter hade behövt peka ut detta 
samt de konsekvenser som uppkommer. Beroende på hur godsflödena kan komma att 
se ut kan ett nytt yttre godsspår behöva anläggas och det behöver då pekas ut i 
regionplanen, gärna på en strukturkarta för framtida bangårdar och godstransporter.   
 
I planeringsstrategin Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne anges att 
”Omställningen till ett klimatneutralt och energisnålt transportsystem ska innefatta 
såväl högre nyttjande av sjöfart och järnväg som fordon med fossilfria drivmedel”. 
Infrastrukturen för tankning av fossilfria drivmedel bör nämnas i detta stycke, det är 
en av planeringsprinciperna för hållbart resande. En ytterligare planeringsprincip bör 
tillkomma gällande infrastruktur för tankställen med fossilfria bränslen till 
godstransporter. Inom planperioden kommer sannolikt vätgas växa som ett potentiellt 
drivmedelsalternativ till tunga transporter.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 35 (58) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-24 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Havsplanering 
Havet och kusten är precis som man säger ett område som behöver utvecklas i det 
regionala arbetet. Ett sätt att synliggöra detta i kartmaterialet hade varit att visa vilka 
delar som idag saknar havsplan eller förslag till havsplan.  
 
Gröna och blå strukturer 
Det saknas en genomgående en röd tråd för den blågröna infrastrukturen i 
dokumentet. På samma sätt som delarna om den tekniska infrastrukturen visar 
sammanhangen i ett internationellt/ regionalt perspektiv med förflyttningsvägar och 
trender, kunde samma analys gjort för den blågröna infrastrukturen och även med 
klimatförändringens påverkan på arternas möjligheter till förflyttning norrut. Då kan 
man tydliggöra och problematisera bristerna på ett annat sätt samtidigt som denna 
analys hade hjälpt kommunerna i både förståelse och orsakssambanden kring den 
blågröna infrastrukturens utvecklingsbehov. Man skulle samtidigt vilja se ett 
resonemang i varje avsnitt som knyter ihop frågorna, på det sättet skulle det också 
vara tydligare hur man kan genomföra de förändringar som efterlyses. I 
planeringsstrategierna hade det fungerat väl att under ”Stärka tillgängligheten och 
binda samman Skåne” även resonera kring tillgängligheten till det blågröna såväl som 
sammanlänkningen av områden och möjligheterna för det rörliga friluftslivet, men 
även sammanlänkning av stad och landsbygd. I den tanken ryms också 
affärsmöjligheter för landsbygden och möjligheter att bo kvar även utan att vara 
markägare i stor skala. Vissa strukturer som finns med i karta för blågrön infrastruktur 
saknas i mark- och vattenanvändningskartan. 
 
I stycket under rubriken ”Planera för en god miljö och en hållbar resursanvändning” 
står det att den blågröna infrastrukturen ska garantera bevarandet av arter med 
positiva ekonomiska, ekologiska och sociala effekter för samhället. Detta är en mycket 
olämplig formulering då den anger att alla tre hållbarhetsaspekterna ska vara 
uppfyllda för att bevara en art vilket med stor säkerhet skulle utesluta större delen av 
det liv som inte tillhör den övre delen av näringskedjan.  Det förutsätter också att det 
skulle gå att skaffa sig ett kunskapsunderlag som detta, något som är omöjligt då det 
enbart finns fragmentarisk kunskap i exempelform för vissa arter i vissa miljöer för den 
typen av analys. 
 
Med fördel kan man även förtydliga att de gröna ytor som finns ska värnas men även 
utvecklas genom att de ges utrymme i planeringen, sammanlänkas och 
kvalitetsmässigt stärks. Förtätning innebär att fler människor ska rymmas på samma 
ytor, varför vikten av tillgång till gröna miljöer måste ytterligare värnas och kvalitén 
förstärkas om våra framtida bostadsområden ska utgöra hälsosamma livsmiljöer.  
 
Generellt saknas ofta det regionala perspektivet i resonemangen under den blågröna 
fördjupningen, både i planeringsprinciperna och kartmaterialet. Ett viktigt syfte med 
regionplanen är att samordna regionerna över regiongränserna och detta bör 
synliggöras i kartmaterialet likaväl som i texterna där det ofta står om samordningen 
mellan kommunerna. 
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Under avsnittet om regionala grönområden och stråk saknas en stringens kring att 
områden/stråk kan ha antingen naturvärden eller friluftslivsvärden eller båda 
samtidigt. Det bör avspeglas även i principerna där man ibland enbart skriver det ena. 
Ekosystemtjänster bör omnämnas i planeringsprinciperna gällande Regionala 
grönområden. I den planeringsprincip som omfattar tillgång till rekreation kan det 
uppfattas som att fokus ligger på parkmiljöer. Det är av stor vikt att inkludera värdet 
av bevarande och utveckling av naturområden för rekreationen i Skåne. Alternativt 
förtydligas att rekreation och friluftsliv hanteras i strategin ” Planera för en god miljö 
och en hållbar resursanvändning”. 
 
Under ”vatten i landskapet” bör även ett resonemang kring torka finnas med. Här 
kunde även en text om Vattenatlas.se finnas med då regionen kommer att vara 
delaktig i projektet att lägga in alla Skånes kommuner i detta kommunikations- och 
planeringsverktyg. 
 
Rubriken ”Blågrön infrastruktur” verkar inte stämma med kartan som enligt legend 
och text enbart visar grön infrastruktur och samband. Marina miljöer runt Skånes kust 
har inte inkluderats, avgränsningen bör förtydligas. Även då det i texten då det anges 
att ” Grönområden av regional betydelse med stora ekologiska och rekreativa värden 
ligger främst i de centrala och norra delarna av Skåne, kring åsarna, sjöarna och i 
mellanbygden”. Detta gäller också den tekniska fördjupningen med tillhörande karta. 
Havet och kusten hanteras i den tekniska fördjupningen men detta är inte tydligt i den 
övergripande delen av planen. 
 
Klimatanpassning 
Det är positivt att man belyser nödvändigheten av klimatanpassning men 
skrivningarna kunde varit skarpare och utöver ovanstående också ge exempel på 
riskanalys och skadeverkningar.  
 
I dagsläget förflyttar sig växtzonerna norrut med en hastighet av en meter i timmen på 
grund av klimatförändringarna. Detta kommer att få stora konsekvenser på Skånes 
natur och näringslivsförutsättningar inom vår livstid. Detta behöver också synliggöras i 
planen då det kan innebära stora strukturella omvälvningar och förändrad 
markanvändning på regional nivå. Det kommer också i stor utsträckning att påverka 
vattenanvändning och vattenresurser. En annan fråga som påverkar kommunal 
planering är hur utvecklingen av regional grönstruktur ska ske i denna kontext samt 
hur jordbruksmarkens långsiktiga bevarande som resurs ska säkras. Dessa frågor bör få 
större tyngd i dokumentet. Det är också särskilt lämpligt att detta synliggörs i högre 
utsträckning, då det kan kopplas till flera av Region Skånes sektorsområden som t ex 
hälso- och sjukvård samt näringsliv och regional tillväxt. Här kan även samverkan och 
samordning samt behovet av olika ekonomiska stödformer till Skånes kommuner 
gällande klimatanpassningsåtgärder lyftas.  
 
Utvecklingsinriktning 
Ett annat område som påverkar utvecklingen av Skåne är sjukvården och vilken hälso- 
och sjukvård som ska finnas i exempelvis lokala kärnor. Här har Region Skåne stora 
möjligheter att konkret bidra till målet om ett flerkärnigt Skåne i och med de beslut 
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som fattas om vilka vårdenheter som ska lokaliseras var. Att alla lokala kärnor har ett 
visst utbud av vård och att alla regionala kärnor kan behålla mindre eller medelstora 
sjukhus bidrar både till antalet arbetstillfällen och dagbefolkning på orten. Detta 
möjliggör för boende över hela Skåne att faktiskt kunna bo kvar både i mindre orter 
och på landsbygden. Motsatsen är att koncentrera all vård till de större städerna 
Malmö, Lund, Helsingborg med följden att befolkningen får längre till vård och att 
arbetstillfällen utanför de större städerna försvinner. Givetvis spelar möjligheter för 
rekrytering och specialisering in, men detta är ett område där Region Skåne själv har 
möjlighet att påverka om utvecklingen ska gå mot ett flerkärnigt eller fåkärnigt Skåne.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen 
Det anges (MKB s.61) att ”Den samlade bilden av planförslaget är att de negativa 
konsekvenserna står i proportion till de nyttor som uppstår för de som bor och verkar i 
regionen, om planförslaget genomförs”. I figuren samlad bedömning (MKB s.3) verkar 
balansen dock skev mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Särskilt 
anmärkningsvärt är att sammanslagen negativ miljöpåverkan på biologisk mångfald i 
Skåne accepteras.   
 
StoryMaps 
Avslutningsvis tycker Lomma kommun att det är positivt med en presentation av 
regionplanen i StoryMaps. Den digitala visningen inbjuder till läsning även för den som 
är intresserad av men kanske inte så insatt i, fysisk planering. Det finns dock en del 
tillgänglighetsaspekter som kan behöva förbättras inför granskningsförslaget. Vissa 
kartbilder förblir relativt små även om man klickar för att förstora dem. För att ge 
läsaren ett mervärde kan gärna lite mer information kring statistiken läggas till. Som 
exempel skulle bildtexten till kartbilderna om försörjningskvot kunna förklara mer 
kring måttet och resonera om vad som är önskvärt och i vilken riktning trenden går för 
tillfället. När regionplanen är antagen vore det positivt om planeringsunderlaget finns 
att ladda ner digitalt. Detta skulle underlätta planeringsarbetet i de skånska 
kommunerna.  
 
Övrigt 
Lomma kommun vill skicka med en uppmaning att se över ordvalen för att ytterligare 
tydliggöra viss problematisering. Relativt ofta används jordbruksmark som begrepp i 
resonemang om allemansrättsligt otillgänglig mark. Här kan det vara bättre att byta till 
”intensivt brukad mark”, då det kan vara lika allemansrättsligt omöjligt att vistas i en 
intensiv produktionsskog. Detta tydliggör då även en problematik som kan uppstå på 
landsbygd där en promenad med barnvagn kräver bilfärd. Oexploaterad används 
ibland för obebyggd mark, men en intensivt brukad mark är också exploaterad. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
Region Skåne 
Planeringsavdelningen 
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KS § 34   KS KF/2021:47 - 530 
 
 

Yttrande över förfrågan om tillköp av trafik från Skånetrafiken samt 
synpunkter på kollektivtrafiken inför 2022 

 
Ärendebeskrivning 
Skånetrafiken har inkommit med en förfrågan om tillköp av kollektivtrafik inför 
kommande trafikår. Linje 135 är Lommas kompletteringstrafik till och från Lomma 
kyrka. Under trafikåret 2020 gjordes inga resor alls med närtrafiken (tillköptrafiken) 
men den totala kostnaden var 1 170 kronor. Att kommunen betalar en summa trots 
att inga resor har beställts beror på att Skånetrafiken bytte prismodell år 2019. Istället 
för att som tidigare betala det antal resor som gjorts under ett år vill Skånetrafiken 
istället komma överens om en totalsumma per trafikår. Bytet av beräkningsmodell 
berodde på en ny upphandling. Skånetrafiken har även bytt till att räkna ut resans pris 
enligt den modell som färdtjänst och sjukresor har (där närtrafik och anropsstyrd trafik 
numera ingår). På så sätt får alla kommuner en enhetlig prismodell. Detta gör att en 
närtrafikresa kostar lika mycket i hela Skåne. Som jämförelse gjordes år 2019 14 resor 
med linje 135. I samband med detta brukar Lomma kommun lämna generella 
synpunkter på kollektivtrafiken 
 
Samhällsplaneraren har lämnat förslag till yttrande. 
 
Ärendet har behandlats vid planledningsgruppen 2021-03-10, § 7. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2021-03-10 § 7 
‒ Skrivelse från planeringsavdelningen 2021-03-01 
‒ Skrivelse från Skånetrafiken 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Linje 135 Lomma busstation - Lomma kyrka (tillköpt trafik) 
Lomma kommun vill fortsätta med tillköpt kompletteringstrafik för trafikåret 2022. 
Skånetrafiken får gärna se över hur beställningen av trafiken kan förenklas. 
 
Samtidigt vill Lomma kommun skicka med sina synpunkter på hur kommunen skulle 
vilja att utvecklingen inom kollektivtrafiken ser ut framöver.  
 
Hållbart resande nu och i framtiden 
Lomma kommun kommer att under våren/sommaren 2021 ha förslag till ny 
översiktsplan ute på utställning. En översiktsplan blickar in i framtiden, både den 
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närliggande och den längre bort. För att möta de utmaningar som finns inom resandet 
vill kommunen, genom förslag till ÖP 2020, öka möjligheterna till ett hållbart resande 
och på så sätt bidra till att minska klimatförändringarna. Lomma kommun planerar 
tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket för nya tågstationer i Flädie och 
Alnarp. Kommunen är mycket glad att båda stationerna kommer att öppna och framåt 
vill kommunen arbeta för att ställa om till ett hållbart resande. Det sker bland annat 
genom att bygga tätt i kollektivtrafiknära lägen. Ett exempel på det är det 
bostadsområde som kommunen planerar att utveckla i Alnarp, där det kommer att 
skapas cirka 500 nya bostäder. Akademiska Hus och SLU Alnarp arbetar även med 
utveckling av campus där det finns planer på nya studentbostäder samt en utökning av 
verksamheterna. En ökad befolkning och större verksamhetsområden kommer leda till 
ökade behov av kollektivtrafik, både när det kommer till möjligheter för pendling till 
universitetet men även för pendling till arbete utanför kommunen. 
 
Vidare pekar översiktsplanen ut ett busstråk längs kusten som enligt tidigare 
avsiktsförklaring ska utvecklas till ett starkt pendlingsstråk till och från Malmö. För att 
resenärer ska välja detta stråk som delvis är nybyggt, behövs en tätare trafik som ger 
resenärer möjlighet att välja bussen som sitt huvudsakliga färdsätt. Det är också viktigt 
att avgångarna på linje 132 passar med de på linje 137 så att omstigning mellan 
bussarna fungerar och gör det möjligt även för boende i exempelvis Borgeby att resa 
med buss istället för bil.  
 
Kommunen arbetar också med en uppdatering av den gällande parkeringsnormen. 
Fokus i det arbetet är att minska bilberoendet genom mobilitetspaket som incitament 
för byggherrar/exploatörer att minska bilberoendet i nya bostadsområden. 
 
Bjärred 
Lomma kommun ser mycket positivt på den överenskommelse som nyligen gjorts med 
Skånetrafiken angående dragningen av linje 137. Kommunen har under 2020 gjort 
investeringar och ombyggnader för linjedragningens förändring och vill därför att det 
som nu byggs ska vara strukturbildande under lång tid framöver. För att resenärer ska 
uppleva att bussen är ett pålitligt val är det viktigt att linjen inte ändras och flyttas från 
år till år. Resenärer ska kunna lita på bussens körväg på samma sätt som på 
spårbunden trafik.  
 
I området mellan Bjärred och Borgeby planeras ett nytt bostadsområde, Framtidens 
Bjärred, med bland annat 900 nya bostäder, offentlig och annan service. Detta 
kommer innebära en ökad bebyggelse, ökad befolkning och större behov av god 
koppling till kollektivtrafik. Långsiktigt blir det viktigt med en plan angående 
kollektivtrafiken för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för resande med 
både buss och tåg. 
 
En viktig sak för Skånetrafiken att förändra framöver är att avgångarna på linje 132 
anpassas till tågens avgångstid vid Lomma station så att ett byte mellan buss och tåg 
fungerar. Tanken med linje 132:s dragning längs Vinstorpsvägen är skapa ett 
resecenter vid Lomma station och att resenärer från Bjärred ska kunna ta bussen för 
att kunna utnyttja tågets möjligheter innan stationen i Flädie öppnar. 
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Lomma 
Kommunen arbetar nu med omdaningen av Lomma centrum och vill genom det 
arbetet stärka och utveckla handeln och servicen i centrum. Även detta är en del i att 
minska behovet av att resa och istället ge möjligheter för boende att kunna utföra 
ärenden på sin hemort. För att utveckla och behålla ett levande centrum är det viktigt 
att kollektivtrafiken finns kvar så att resor till och från centrum utan bli är fortsatt 
möjliga.   
 
Det är med stor glädje vi nu ser pågatågen köra på Lommabanan och stanna på 
Lomma station! Detta ger goda möjligheter för fler att resa hållbart men det är 
samtidigt viktigt att inte dra ner på busstrafiken trots att tågtrafiken nu är igång. Det är 
inte säkert att tågens avgångar fungerar för alla de som idag åker buss via linje 139 till 
Malmö. För att göra det möjligt för så många som möjligt att resa kollektivt behöver 
bussen finnas kvar som ett alternativ till de tider som inte tåget avgår och för de som 
föredrar närhet till hållplatsen framför en snabb resväg in till Malmö. Kanske kan tåget 
locka både dagens bilpendlare att ställa bilen och befintliga bussresenärer, men det 
viktiga är att arbeta för att öka andelen som reser med buss och tåg istället för att 
bara verka för en överflyttning mellan trafikslagen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
Skånetrafiken 
Planeringsavdelningen
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KS § 35   KS KF/2021:68 - 430 
 
 

Beslut om deltagande i Earth Hour 2021 

 
Ärendebeskrivning 
Earth Hour är världens största klimataktion och samordnas av Världsnaturfonden, 
WWF. Earth Hour anordnas i år för 15:e året i rad. I år infaller Earth Hour den 27 mars 
klockan 20.30-21.30. 
 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2021-02-18 att Lomma kommun ska delta i 
Earth Hour genom att släcka ner belysningen på offentliga byggnader och viss 
gatubelysning samt uppmärksammande av Earth hour på skolmatsedeln. 
 
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-03, § 40. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 40 
‒ Skrivelse 2021-02-18 från planeringsavdelningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun ska delta i Earth Hour 2021. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
Planeringsavdelningen 
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KS § 36   KS KF/2021:86 - 026 
 
 

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. 
 
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-17, § 64. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 64 
‒ Skrivelse 2021-03-03 från kommunledningskontorets HR-avdelning, inklusive 

bilaga 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete och likabehandling 2020. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
HR-chef 
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KS § 37   KS KF/2020:119 - 104 
 
 

Beslut om utbetalning av partistöd för år 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 vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-03, § 36. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 36 
‒ Skrivelse 2021-02-23 från kansliavdelningen 
‒ Partiernas redovisningar, inklusive granskningsrapporter 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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 
Kommunfullmäktige 
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KS § 38   KS KF/2021:58 - 104 
 
 

Förslag till 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 vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-10, § 48. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 § 48 
‒ Skrivelse 2021-02-24 från kommunledningskontorets kansliavdelning 
‒ Bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma kommun, fastställda 2015-06-11   

§ 54 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer reviderade bidragsregler för kommunalt partistöd i 

Lomma kommun i enlighet med föreliggande förslag. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 39   KS KF/2021:23 - 106 
 
 

Beslut om nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-17, § 14, att godkänna avtal om anslutning till 
Kommunalförbundet Sydarkiveras tjänst gemensamt dataskyddsombud. Vidare 
beslutade kommunstyrelsen att uppdra till nämnderna att utse Therese Jigsved, 
förbundsjurist på Kommunalförbundet Sydarkivera, till dataskyddsombud. 
 
Kommunledningskontorets kansliavdelning föreslår i skrivelse 2021-02-24 att 
kommunstyrelsen ska utse Therese Jigsved, förbundsjurist på Kommunalförbundet 
Sydarkivera, till kommunstyrelsens dataskyddsombud. 
 
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-10, § 49. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 § 49 
‒ Skrivelse 2021-02-24 från kommunledningskontorets kansliavdelning 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-02-17 § 14  
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-25 § 56  
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen utser Therese Jigsved, förbundsjurist på Kommunalförbundet 

Sydarkivera, till kommunstyrelsens dataskyddsombud.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
Kommunförbundet Sydarkivera 
Kommunledningskontorets förvaltningschef 
Samtliga avdelningschefer vid kommunledningskontoret 
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KS § 40   KS KF/2021:70 - 514 
 
 

Förslag till parkeringsavgifter i 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. 
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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 vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-17, § 61. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 61 
‒ Skrivelse 2021-03-10 från kommunledningskontorets kansliavdelning 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2021-03-01 § 15 
‒ Skrivelse 2021-02-04 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Parkeringsavgifter för Lomma kommun fastställs i enlighet med bilaga. Avgifterna 

ska gälla från och med 2021-05-26. 
 

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

Lomma kommun. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 41   KS KF/2020:120 - 003 
 
 

Motion (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 vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-03, § 38. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 38 
‒ 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 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige bifaller motionen om översyn av regler för arvoden till 

förtroendevalda i Lomma kommun och uppdrar till en politisk styrgrupp att i 
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. 
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‒ 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 
Kommunfullmäktige 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 54 (58) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-03-24 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 42   KS KF/2020:159 - 840 
 
 

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.  
 
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-17, § 62. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 62 
‒ 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 kommunstyrelsen ska besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, vartefter kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Motionen avslås med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande. 
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Reservation 
Per Bengtsson, Lisa Bäck och Rune Netterlid reserverar sig. 
 

./. Bilaga 
______________________ 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 43   KS KF/2021:62 - 101 
 
 

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. 

 
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-03-17, § 63. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 63 
‒ Skrivelse 2021-03-10 från kommunledningskontorets kansliavdelning 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Redovisningen av ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista  


