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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-05-27   

Paragrafer §96-§101   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-06-12 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-07-04 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 96    
 
 

Budgetberedning 

 
 
Ärendebeskrivning 
Vi arbetsutskottets sammanträde lämnar kommunledningskontorets förvaltningschef 
Ulrika Forsgren Högman en redogörelse avseende hur aktuella frågor påverkar 
budgetförutsättningarna. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 97   KS KF/2019:308 - 250 
 
 

Förslag till godkännande av ytterligare förlängd byggnadsskyldighet 
gällande fastigheten Borgeby 16:68 

 
 
Ärendebeskrivning  
Parlebo AB förvärvade i juni 2017 fastigheten Borgeby 16:68 på verksamhetsområdet i 
Borgeby. Tillträdesdagen sattes till den 1 oktober 2017. Enligt köpeavtalet ska de 
senast den 1 oktober 2019 ha uppfört en verksamhetslokal på fastigheten.  
 
Enligt köpeavtalet kan Kommunstyrelsen medge tidsförlängning om särskilda skäl 
föreligger. Såsom särskilda skäl räknas bland annat förändrade familjeförhållanden, 
konkurs och dylikt. 
 
2019-10-02 § 152 beslutade kommunstyrelsen att bevilja Parlebo AB får förlängd 
byggnadsskyldighet på fastigheten Borgeby 16:68 till den 31 december 2020 på grund 
av sjukdom. 
 
Parlebo AB har nu inkommit med en ny förfrågan om förlängd byggnadsskyldighet på 
grund av att det rådande läget med covid-19 och att alla mässor därmed har ställts in 
under våren. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter diskussion med Parlebo AB gjort 
bedömningen att deras planer på att genomföra byggnation enligt tidigare intentioner 
kvarstår och är seriösa. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna att Parlebo 
AB får förlängd byggnadsskyldighet på fastigheten Borgeby 16:68 till den 30 juni 2021. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse 2020-05-15 från samhällsbyggnadschefen och exploateringsingenjören 
 
Överläggning 
‒ Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 

kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag i ärendet med 
tillägget att kommunstyrelsen inte ska förlänga byggnadsskyldigheten för Parlebo 
AB efter den 30 juni 2021. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:  
‒ Kommunstyrelsen godkänner att Parlebo AB får förlängd byggnadsskyldighet på 

fastigheten Borgeby 16:68 till den 30 juni 2021. 
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‒ Kommunstyrelsen kommer inte förlänga byggnadsskyldigheten för Parlebo AB 

efter den 30 juni 2021. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 98   KS KF/2019:54 - 314 
 
 

Avseende motion (MP) om utredning av möjligheterna att 
halkbekämpa med sand på gångstråk och trottoarer 

 
 
Ärendebeskrivning 
Ann-Marie Lundberg (MP) och Viveka Berger Pålsson (MP) har i motion, inkommen 
2019-01-31, föreslagit att kommunfullmäktige ska ge tekniska nämnden i uppdrag att 
utreda möjligheterna att använda sand för halkbekämpning på gångstråk och 
trottoarer. 
 
Tekniska nämnden yttrade sig 2019-09-30, § 63, över motionen. I yttrandet redogjorde 
nämnden för det pågående arbetet beträffande halkbekämpning, om 
halkbekämpningseffekter och metodval, om utbildning av personal som arbetar med 
vinterväghållning och pågående bevakning av utvecklingen på riksnivå av metoder för 
halkbekämpning. Nämnden konstaterade i yttrandet att det tillvägagångs-sätt som 
används idag vid halkbekämpning inom kommunen är ändamålsenligt och att 
kunskaps-bilden är god, varför en utredning inte är nödvändig. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-23, § 207, att återremittera 
ärendet till tekniska nämnden för ytterligare beredning, då nämndens yttrande enligt 
arbetsutskottet till övervägande del handlade om möjligheten att halkbekämpa med 
sand på vägbanorna. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2020-03-10 lämnat följande 
kompletterande yttrande: 
 
”Idag används både sand och salt som halkbekämpningsmedel på kommunens gång- och cykelbanor. 
Sanden läggs ut inför ihållande perioder då temperaturen förväntas ligga nära eller under frysgrader. 
Sanden är saltinblandad eftersom en viss mängd salt behövs för att sanden inte ska klumpa ihop sig. Tidigt 
och sent på säsongen då halkan endast uppstår i begränsad omfattning används salt som 
halkbekämpningsmedel. Anledningen till att sand inte används vid dessa tidpunkter är att denna kan ge 
en ökad risk för olyckor, eftersom även sanden kan innebära en halkrisk, framförallt för cykeltrafiken. All 
vinterväghållning genomförs så att saltanvändningen minimeras utan att kraven på trafiksäkerhet och god 
framkomlighet minskar. 
  
Med hänvisning till ovanstående förtydligande och tidigare yttrande anser tekniska avdelningen att 
tillvägagångsättet som används idag vid halkbekämpning i kommunen är ändamålsenligt och att 
kunskapsbilden är god. Därmed anser tekniska avdelningen att en utredning inte är nödvändig.” 
 
Tekniska nämnden beslutade 2020-03-30, § 21, att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad med 
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hänvisning till tekniska nämndens yttrande 2019-09-30, § 63, och förvaltningens 
yttrande 2020-03-10. En utredning anses enligt nämnden inte nödvändig.  
 
Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till de yttranden som tekniska 
nämnden ställt sig bakom att det inte föreligger något behov av att utreda 
möjligheterna att använda sand för halkbekämpning på gångstråk och trottoarer. 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunfullmäktige med hänvisning till 
tekniska nämndens yttranden ska besluta att motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-03-30 § 21 
‒ Skrivelse 2020-03-10 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23 § 207 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-09-30 § 63 
‒ Motion från Ann-Marie Lundberg (MP) och Viveka Berger Pålsson (MP) om 

halkbekämpning med sand på gångstråk och trottoarer, inkommen 2019-01-31 
 
Överläggning 
Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med Jerry Ahlströms yrkande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då en utredning enligt tekniska 
nämnden inte anses nödvändig. 
 
Reservation 
Per Bengtsson (S) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 99   KS KF/2019:55 - 420 
 
 

Motion (C) om kartläggning och utarbetande av åtgärder för att ersätta 
gummigranulatet i konstgräsplaner 

 
 
Ärendebeskrivning 
Lars-Göran Svensson (C), Lena Svensson (C) och Martha Henriksson Witt (C) har i 
motion, inkommen 2019-01-31, föreslagit att Lomma kommun ska genomföra en 
kartläggning och utarbeta åtgärder för att ersätta gummigranulatet i konstgräsplaner 
med andra bättre material, eftersom gummigranulater har identifierats som en av 
källorna till spridning av mikroplaster. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i yttrande 2019-04-01, § 23, överlämnat en 
redogörelse avseende förekomsten av granulat på kommunens idrottsplatser och för 
vidtagna och planerade åtgärder. 
 
Tekniska nämnden har i yttrande 2019-10-15, § 62, ställt sig positiv till att kommunen 
genomför en kartläggning av möjligheterna att ersätta gummigranulat i 
konstgräsplaner som anläggs i kommunen.  
 
Motionen remitterades även till miljö- och byggnadsnämnden, men nämnden avstod 
från att yttra sig över motionen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-23, § 208, att återremittera 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden för ett förtydligande om hur nämnden arbetar 
med frågan. Vidare beslutade arbetsutskottet att uppdra till miljö- och 
byggnadsnämnden att inkomma med ett yttrande i ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-12-16, § 105, att översända ett 
förtydligande till kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden, i vilket 
nämnden redogör mer ingående för vidtagna åtgärder för att förhindra spridningen av 
mikroplaster och utvecklingen av alternativa underlag som i framtiden kan ersätta 
konstgräsplanerna. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har i yttrande 2020-02-25, § 18, ställt sig positiv till att 
se över möjligheten att ersätta gummigranulat i konstgräsplaner. Nämnden 
konstaterar vidare att med rätt spridningsförebyggande åtgärder kan en stor del av 
granulatspridningen minska, varpå nämnden redogör för relevanta åtgärder, 
miljöenhetens inspektion av kommunens konstgräsplaner och utvecklingen av 
konstgräsplaner med mindre miljöpåverkan. 
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Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens 
och miljö- och byggnadsnämndens yttranden att kommunen redan har påbörjat 
arbetet i enlighet med motionärernas förslag. Kommunledningskontoret föreslår 
därmed att kommunfullmäktige med hänvisning till nämndernas yttranden ska besluta 
att motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2020-02-25 § 18 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-12-16 § 105 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23 § 208 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-10-15 § 62 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-04-01 § 23 
‒ Motion från Lars-Göran Svensson (C), Lena Svensson (C) och Martha Henriksson 

Witt (C) om kartläggning och utarbetande av åtgärder för att ersätta 
gummigranulat i konstgräsplaner, inkommen 2019-01-31 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att motionen med hänvisning till nämndernas 

yttranden är besvarad. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen
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KS AU § 100   KS KF/2019:384 - 100 
 
 

Motion (SD) om att uppdatera kommunens styrdokument 

 
 
Ärendebeskrivning 
från Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larsson (SD), Anders Bergström (SD) och Oscar 
Sedira (SD) har i en motion, inkommen 2019-12-05, föreslagit att Lomma kommun ska 
se över sina styrdokument så att de hänvisar till nu gällande kommunallag och att det 
på kommunens hemsida enkelt går att hitta instruktion för kommundirektören.  
 
Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som i skrivelse 2020-05-15 
lämnar nedanstående yttrande: 
 
”Lomma kommun publicerar delar av sin författningssamling på kommunens hemsida. Publiceringen 
följer de krav som lagstiftaren beslutat om och den sker av rättssäkerhets- och demokratiskäl och för att 
öka kunskapen om och tillgängligheten till, av kommunen lokalt fastställda föreskrifter. Publiceringen sker 
i enlighet med de regler som återfinns i 8 kap 13 § kommunallagen (2017:725). 
 
Av motionen framgår att en del styrdokument innehåller felaktiga hänvisningar till lagstiftning och att 
instruktion för kommundirektören inte går att hitta på hemsidan. Sedan motionen kom in har 
kommunstyrelsen fattat beslut om instruktion för kommundirektören som numera återfinns på hemsidan 
i del 1 i författningssamlingen. Kommunledningskontoret instämmer i motionärernas krav på att 
styrdokument ska ha rätt hänvisning till gällande lag och i övrigt vara uppdaterade. 
Kommunledningskontoret kommer under 2020 se över sina rutiner för styrdokument så att de 
uppdateras snabbare vid t ex förändringar i lagstiftningen.” 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till 
kommunledningskontoret att senast i november 2020 återrapportera till 
kommunstyrelsen vilka åtgärder som gjorts för att uppdatera kommunens 
styrdokument. 
 
Kommunledningskontoret föreslår även kommunfullmäktige motionen ska anses 
besvarad vad gäller att instruktion till kommundirektören ska finnas tillgänglig på 
kommunens hemsida. I övrigt ska motionen anses vara bifallen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-05-15 från kommunledningskontoret 
‒ Motion från Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larsson (SD), Anders Bergström (SD) 

och Oscar Sedira (SD) avseende uppdatera kommunen styrdokument till gällande 
kommunallag, inkommen 2019-12-05 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att senast i november 

2020 återrapportera till kommunstyrelsen vilka åtgärder som gjorts för att 
uppdatera kommunens styrdokument. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Motionen anses besvarad vad gäller att instruktion till kommundirektören ska 

finnas tillgänglig på kommunens hemsida. 
 
‒ I övrigt ska motionen anses vara bifallen. 
 
______________________ 
 
Sändlista:  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 101   KS KF/2020:146 - 002 
 
 

Bemyndigande att hantera bankmedel på kommunens bank- och 
plusgiroräkningar 

 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07, § 8, om vilka personer och befattningar som 
två i förening får utfärda anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar. Med 
anledning av nyanställningar och en tillfällig anställning är det aktuellt ett revidera 
beslutet. 
 
Ekonomiavdelningen föreslår i skrivelse 2020-05-19 att kommunstyrelsen beslutar, att 
från och med 2020-06-01 och tillsvidare, uppdra åt ekonomichef Marcus Nilsson, 
redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Johanna Nilsson, redovisningsassistent 
Sara Lorentz, budgetekonom Elisabet Andersson, ekonom Annica Walker, samt 
ekonom Peter Johansson, att två i förening hantera bankmedel på kommunens bank- 
och plusgiroräkningar, samt att lösa in utbetalningsavier ställda till Lomma kommun. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse 2020-05-19 från ekonomichefen  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande:  
‒ Kommunstyrelsen beslutar att, från och med 2020-06-01 och tillsvidare, uppdra åt 

ekonomichef Marcus Nilsson, redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Johanna 
Nilsson, redovisningsassistent Sara Lorentz, budgetekonom Elisabet Andersson, 
ekonom Annica Walker, samt ekonom Peter Johansson, att två i förening hantera 
bankmedel på kommunens bank- och plusgiroräkningar, samt att lösa in 
utbetalningsavier ställda till Lomma kommun. 

 
______________________ 
 
Sändlista:  
Kommunstyrelsen 
 


