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Plats  Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen   
Tid 2019-03-27, kl. 19:00-20:40 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Lisa Bäck (S) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Eva Banheden-Lindblad (M) 
Aron Regnéll (M) 
Richard Jerneborg (M) 
Sandra Pilemalm (L) 
Per Bengtsson (S) 
Rune Netterlid (S) 
Jimmy Ringström (SD) 
Kristina Thored (FB) 
Lars-Göran Svensson (C) 
Lennart Nilsson (S) 
Fredrik Axelsson (M) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Martha Henriksson Witt (C) 
ersätter Lisa Bäck (S) § 61 
ersätter Sofia Forsgren-Böhmer (M) § 61 
 

Övriga deltagare Fredrik Axelsson (M) 
Lennart Månsson (M) 
Carin Hansson (M) 
Jonas Benke (L) 
Lennart Nilsson (S) 
Pia Johnson (S) 
Oscar Sedira (SD) 
Kristian Lindsjö (FB) 
 
Jan Sohlmér 
Maria Franzén 
 

ersättare §§ 54-60, 62-76   
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare §§ 54-60, 62-76   
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
kommundirektör 
kommunsekreterare 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-04-10 
 

Paragraf  
§§ 54-76 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande  

 
 

  Lisa Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-03-27   

Paragrafer §§ 54-76   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-04-12 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-05-04 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS § 54   KS KF/2019:29 - 002 
 
 

Meddelanden och delegationsbeslut 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 
nr 1/19 Yttrande över ansökan om förordnande som borglig vigselförrättare 
 KS/KF 2018:183.112 
nr 2/19 Utseende av representant till ägarråd i Inera AB 
 KS/KF 2019:144.001 
nr 3/19 Nominering av suppleant till styrelsen för Sydvatten AB 
 KS/KF 2019:110.106 
 
Delegationsbeslut fattade av kommundirektören 
nr 2/19 Beslut avseende bidragsansökan från Centrumföreningen 

Lommastråket 
 KS/KF 2019:111.048 
nr 3/19 Fullmakt att utföra och bevaka kommunens talan 
 KS/KF 2019:99.060 
 
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen 
nr 16-35/19 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser 

och beslut om överlämnande för handläggning 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen 
nr 27/18 Upptagande av lån inom av kommunfullmäktige fastställd ram 

KS/KF 2016:224.045 
nr 28/18 Tecknande av leasingavtal avseende fordon 

KS/KF 2015:409.057 
nr 6/19 Tecknande av leasingavtal fordon 
 KS/KF 2015:409.057 
nr 7/19 Tecknande av leasingavtal dator 
 KS/KF 2015:128.060 
 
Delegationsbeslut fattade av HR-chefen 
nr 4-7/19 Kommunal tjänstepension 
 KS/KF 2019:30.002 
nr 8/19 Pension till efterlevande 
 KS/KF 2019:30.002 
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nr 9/19 Överläggning inför lönerevision 
 KS/KF 2019:30.002 
 
Delegationsbeslut fattade av miljöstrategen 
nr 1/19 Beslut angående ansökan från Lunds Botaniska Förening om bidrag 

2019 
 KS/KF 2019:67.048 
 
Protokoll från sammanträde 2019-02-13, 2019-02-27 och 2019-03-06 med 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Protokoll från sammanträde 2019-03-13 med planledningsgruppen 
 
Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
Utdrag ur miljö- och byggnadsnämndens protokoll, 2019-02-26, MBN § 17/19 
 
Utdrag ur miljö- och byggnadsnämndens protokoll, 2019-02-26, MBN § 18/19 
 
Minnesanteckningar från utskottet för tillgänglighetsfrågor 2019-03-07 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-03-22 från kansliavdelningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 55   KS KF/2019:66 - 009 
 
 

Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering (LUKAS) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Synpunkts-och klagomålshantering är en del av arbetet att stärka medborgarnas 
inflytande. För att kommuninvånarna på ett enkelt sätt ska kunna meddela 
synpunkter, klagomål, förslag och beröm på de tjänster som invånaren får ta del av har 
kommunen ett kommunövergripande system för synpunkts- och klagomålshantering 
(LUKAS). Syftet är att man snabbt ska kunna rätta till de fel och brister som uppstår i 
tjänsteförmedlingen. Förutom löpande uppföljning av inkomna synpunkter ska årligen 
en självutvärdering ske av synpunkts -och klagomålshanteringen. Resultatet från 
egenkontrollen ska användas dels internt i förvaltning/nämnd, dels av kommunledning 
för offentliggörande i årsredovisning. Synpunkterna ska leda till förbättringar och 
användas i styrningen av verksamheterna. 
 
Verksamhetsutvecklaren har följt upp synpunkts- och klagomålshanteringen för 2018, 
och föreslår i skrivelse 2019-02-04 att kommunstyrelsen beslutar följande: 
 
‒ Föreliggande redovisning av uppföljning av synpunkts-och klagomålshantering 

2018 lägges till handlingarna. 
‒ Föreliggande redovisningar från nämnderna avseende uppföljning av synpunkts-

och klagomålshantering 2018 lägges till handlingarna. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-27, § 33. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-02-04 från verksamhetsutvecklaren 
‒ Bilaga: Uppföljning av synpunkts-och klagomålshantering (LUKAS) 2018 
‒ Bilaga: Sammanställningar av respektive förvaltnings redovisning av synpunkts-och 

klagomålshantering 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-27 § 33 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Föreliggande redovisning av uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering 

2018 lägges till handlingarna.  
‒ Föreliggande redovisningar från nämnderna avseende uppföljning av synpunkts- 

och klagomålshantering 2018 lägges till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 56   KS KF/2019:45 - 041 
 
 

Förslag till beslut om att ej genomföra projektet kaj vid Tullhustorget 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt tekniska nämnden att anlägga en ny kaj vid 
Tullhustorget. Totalutgiften för projektet är 6 700 000 kronor. Syftet med 
förlängningen är att skapa en attraktivare hamn som kan erbjuda uthyrning av 
kajplatser till större båtar samtidigt som det skapas en mer tillgänglig miljö ut mot 
piren.  
 
Projektet omfattar följande: 
 
‒ Ny bakåtförankrad stålspontkaj med krönbalk och betongpågjutning på spont. 
‒ Ny ramp intill befintlig kaj samt granittrappa längs hela sträckningen. 
‒ El till marinstolpar. 
‒ Markarbeten. Omfattning och utförande enligt teknisk beskrivning mark och 

ritningar mark. 
‒ Ny asfaltbeläggning i kajplanet och plank på krönbalken. 
‒ 1 styck ny dykdalb, lik befintlig, i slutet av planerad kaj. Rivning av befintlig dykdalb 

vid slutet av befintlig kaj. 
‒ Rivning och rensning av skrot längs ny kajsträcka. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott godkände 2018-10-22, §76, framtaget 
förfrågningsunderlag och uppdrog åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra 
upphandling av projektet, samt under förutsättning att inkommit anbud ryms inom 
beslutad budgetram, bemyndiga förvaltningschefen att fatta beslut om tilldelning och 
teckna upphandlingskontrakt.  
 
Sista anbudsdag var 2018-12-18 och vid anbudsöppning hade fem anbud inkommit. 
Samtliga anbud uppfyller ställda krav varav de tre lägsta ligger tätt samlat medan två 
ligger högre. De lägsta anbuden ligger högt över beräknade kostnader vilket innebär 
att totalkostnaderna för projektet överskrider budgetramen med ca 3 500 000 kronor. 
Detta innebär att förvaltningschefen inte har delegation att besluta om tilldelning.  
Förvaltningen bedömer det inte sannolikt att en ny upphandling i nuläget skulle 
medföra lägre anbud. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2019-01-14, § 4, att avbryta 
upphandlingen med hänvisning till att projektet inte kunde inrymmas inom beslutad 
budgetram. Tekniska nämnden beslutade 2019-01-21, § 8, vidare att föreslå 
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kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att besluta att för 
närvarande inte genomföra aktuellt projekt. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-27, § 34. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-01-11 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-01-21 § 8 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-27 § 34 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Med hänvisning till ovanstående beslutar kommunfullmäktige att för närvarande 

inte genomföra aktuellt projekt. 
‒ Budgetmedlen stryks för projektet. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 57   KS KF/2019:145 - 210 
 
 

Sammanställning av aktuellt planläge 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger sammanställning avseende aktuellt planläge. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06, § 41. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Planlägeslista, daterad 2019-02-28 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 § 41 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 58   KS KF/2019:172 - 009 
 
 

Beträffande uppdrag till kommundirektören att sammanställa  

 övergripande slutsatser utifrån kommunövergripande mätningar i syfte  

 att identifiera förslag till förbättringsområden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2019-02-06, § 18, till kommundirektören att 
sammanställa övergripande slutsatser utifrån kommunövergripande mätningar i syfte 
att identifiera förslag till förbättringsområden.  
 
På uppdrag av kommundirektören har utvecklingsavdelningen genomfört en analys av 
tre kommunövergripande mätningar för år 2018 i syfte att sammanställa övergripande 
slutsatser och identifiera förbättringsområden. De aktuella undersökningarna är: 
 
‒ SCB:s medborgarundersökning 2018 
‒ Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2018 
‒ Servicemätning 2018 
 
Syftet med analysen är att identifiera möjliga förbättringsområden som en del av 
beslutsunderlaget till kommunstyrelsen inför beslut kring ramar, budget-
förutsättningar och mål. Analysen har genomförts genom en granskning av resultaten 
från undersökningarna och mätningarna för att kunna identifiera förslag på 
prioriterade förbättringsområden.  Störst vikt har lagts vid resultaten från 
medborgarundersökningen och från SKL:s rapport Kommunens kvalitet i korthet 
(KKiK). Resultaten från Servicemätningen har i flera frågor integrerats som nyckeltal i 
KKiK. 
 
Generellt har kommunen uppnått mycket bra resultat, även om vissa områden i 
undersökningarna påvisar behov av förbättringar. Förbättringsområden föreslås för 
flera av de frågor där kommunen hamnat lågt resultatmässigt i brukarundersökningar 
och i attitydundersökningar. 
 
I skrivelse 2019-02-14 redovisar utvecklingsavdelningen förslag på prioriterade 
förbättringsområden. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06, § 42, att uppdra till respektive 
nämnd att i kommande budgetdialog redogöra för hur nämnden har införlivat 
resultaten från undersökningarna i sitt budget- och målarbete. Hur nämnderna 
analyserat och använt resultaten i sin verksamhetsutveckling och sitt budgetarbete ska 
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följas upp skriftligen som ett fokusområde i kvartalsrapporten och muntligen genom 
redovisning på dialogdagen 2019-04-24. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vidare att föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna föreliggande förslag till prioriterade förbättringsområden. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-02-14 från utvecklingsavdelningen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-06 § 18 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 § 42 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till prioriterade 

förbättringsområden. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 59   KS KF/2019:146 - 109 
 
 

Beträffande Lomma kommuns diplomering som Fairtrade city 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun är sedan 2013 diplomerad som en Fairtrade city-kommun i enlighet 
med beslut i kommunstyrelsen (KS/KF 2012:59:109). Fairtrade är en produktmärkning 
för rättvis handel och etisk produktion. Märkningen ska bidra till att odlare och 
anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 
Idag omfattas ett tjugotal produktgrupper av märkningen, främst inom livsmedel.  
Fairtrade anger kriterier för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling 
baserat på ILO-konventionernas principer för mänskliga rättigheter i arbetslivet. 
Kriterierna är till exempel att odlare och anställda ska få bättre ekonomiska villkor, att 
barnarbete och diskriminering ska motverkas och att ekologisk produktion ska främjas. 
 
Fairtrade City 
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel 
och etisk konsumtion. Diplomeringen bygger på att skapa en bred förankring hos olika 
aktörer och ett samarbete mellan kommunen, det lokala näringslivet och den ideella 
sektorn. Syftet är att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan på Fairtrade-
certifierade varor hos allmänheten samt att främja att ett utbud finns hos detalj-
handeln och andra återförsäljare. I september 2018 var 72 svenska kommuner 
diplomerade.  
 
Fairtrade City är i sin tur kopplad till Fairtrade Sverige. Fairtrade Sverige är en icke-
vinstdrivande organisation som består av en förening och ett bolag varav det senare 
ägs svenska kyrkan och LO. Fairtrade Sverige licensierar Fairtrade-märkta produkter 
och arbetar för att det ska finnas ett utbud av dessa produkter hos detaljhandeln och 
andra återförsäljare.  
 
För att diplomera sig som en Fairtrade City ska ett antal kriterier vara uppfyllda. 
Kommunen ska ha en tydlig och mätbar målsättning för sin egen konsumtion samt 
kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunen i stort utifrån 
principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.  
 
Arbetet ska ledas av en lokal styrgrupp som sätts samman av representanter från 
lokalsamhället såsom näringsliv, handeln och frivilligorganisationer. Kommunen åtar 
sig att utse en till tre politiskt tillsatta representanter och minst en tjänsteman till 
styrelsen. En av dessa ska vara kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige.  
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Styrelsen ansvarar för att kartlägga vilka näringsidkare och andra som säljer Fairtrade-
produkter. Samarbete ska etableras med både lokala handlare och serveringsställen. 
Styrelsen förväntas också engagera kommunens arbetsplatser och krav ska ställas på 
etiskt certifierade produkter vid upphandlingar. Varje år ska styrelsen arrangera minst 
fyra informationsinsatser om rättvis handel samt dokumentera och redovisa dessa. 
Minst en aktivitet ska vara publik för kommunens medborgare och utöver detta ingår 
att i olika sammanhang kommunicera att kommunen är en Fairtrade City. 
 
I Lomma kommun består styrelsen av kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd 
samt kostchef. Därutöver ingår representanter från Bjärreds församling, Röda korset, 
Kartstorpsskolans elevråd, en skolrepresentant från Bjärred, SPF Bjärred, ABF, Bjärreds 
IF samt Eko-skafferiet. Styrelsen har till exempel genomfört aktiviteter i 
grundskolorna, informationsinsatser under cykeldagarna och på Lommafesten, 
anordnat rättvis fika i kommunhuset och chokladprovning. Vid olika invigningar, såsom 
av nybyggda förskolor och fritidsgårdar, har det bjudits på Fairtrade-märkta produkter. 
När det gäller kommunens verksamhet är i dagsläget de kommunala inköpen av kaffe, 
thé, bananer, kakao och choklad helt rättvisemärkta. 
 
Ansökan om diplomering varje år 
För att fortsatt kvalificera sig som en Fairtrade City måste kommunen varje år ansöka 
om diplomering och vartannat år göra en större ansökan. Den årliga avgiften är 10 000 
kr, medan vartannat år är kostnaden 25 000 kr.  
 
Den större ansökan ska både innehålla en uppföljning av vilka aktiviteter som 
genomförts och en handlingsplan för arbetet framöver. Mål ska följas upp, 
informationsinsatser ska redovisas och planeras samt vilket arbete som gjorts på olika 
arbetsplatser. Därtill ska utbud och konsumtion av Fairtrade-produkter redovisas både 
för kommunens verksamheter och för butiker och serveringsställen. 
 
Bedömningen om kommunen fortsatt kvalificerar sig som en Fairtrade City görs på ett 
antal olika grunder. Enligt organisationens kriterier ska diplomeringen motivera till en 
ständig vidareutveckling av en mer rättvis handel och etisk konsumtion. För att uppnå 
detta krävs kontinuerlig förbättring av information, ökat utbud och konsumtion av 
rättvist handlade produkter och samverkan mellan olika aktörer. Förnyelseansökan ska 
kunna visa  på att utbudet och konsumtionen av rättvist handlade produkter i 
kommunen successivt har ökat.   
 
Därtill framhålls kommunens ansvar att ställa krav på rättvist certifierade produkter 
vid upphandlingar – det vill säga produkter som följer principerna för rättvis handel 
och ILO:s kärnkonventioner. Det innebär att spjutspetskrav alternativt avancerade 
krav ska ställas eller att en särskild skrivning om odlarens villkor ska användas i 
kommunala upphandlingar.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-20 att verka för att Lomma kommun ska 
diplomera sig som en Fairtrade City (KS/KF 2012:59:109). Då det under år 2019 är dags 
för en större ansökan aktualiseras frågan om huruvida kommunen fortsatt ska verka 
för att kvalificera sig till utmärkelsen eller inte. Frågan är även aktuell i flera 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (43) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-03-27 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

kommuner inom MalmöLundregionen. Till exempel har Skurup och Trelleborgs 
kommuner nyligen beslutat om att inte längre låta diplomera sig baserat på ett 
ställningstagande om att kommuner ska vara neutrala och inte gynna produkter med 
en särskild certifiering.  
 
Att verka för inköp och konsumtion av rättvisemärkta produkter är idag en integrerad 
del av Lomma kommuns verksamhet. Enligt kommunens upphandlingspolicy och 
tillhörande anvisningar ska miljömässiga och etiska/sociala hänsyn tas vid upphandling 
av varor och tjänster. Policyn anger att kommunen åtagit sig att agera som en etisk 
konsument och att produkter som uppfyller kraven för rättvisemärkt eller 
motsvarande ska finnas att tillgå i kommunens avtal. Till år 2020 ska minst 50% av alla 
upphandlade varor och tjänster vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala 
hållbarhetscertifieringar, såsom exempelvis Fairtrade, Bra miljöval, Svanen, KRAV, MSC 
för hållbart fiske och andra likvärdiga märkningar. 
 
Idag är inköpen av kaffe, thé, bananer, kakao och choklad till Lomma kommuns 
verksamheter helt rättvisemärkta. Ett antal olika arrangemang och kommunikations-
insatser har genomförts för att öka kännedomen om Fairtrade hos näringsidkare och 
kommuninvånare och det finns ett lokalt utbud av produkter. Intentionerna bakom 
den diplomering som Fairtrade City utgör kan därmed sägas vara förverkligade.  
 
Att vara en effektiv och kostnadsmedveten organisation innebär emellertid att 
samtliga delar av verksamheten kontinuerligt bör prövas. Det har varit svårt att hitta 
en naturlig hemvist och ett tydligt ägarskap i organisationen för arbetet med Fairtrade 
City, bland annat på grund av bristande kontinuitet på personalsidan.  
 
Arbetet med att uppnå kriterierna för att vara en Fairtrade City tar dessutom resurser i 
anspråk. En diplomering enligt Fairtrade City medför en kostnad om 10 000 kr om året, 
och 25 000 kr vartannat år. Politiker och tjänstemän avsätter tid för styrelsearbete, 
förberedelser och genomförande av olika aktiviteter. Till detta tillkommer ett antal 
timmar varje år för den tjänsteman som samordnar arbetet samt för genomförande av 
de insatser som krävs för diplomering. Det avser till exempel kommunikationsinsatser, 
kontakt med externa aktörer, rapportering och själva ansökningsförfarandet om att bli 
en Fairtrade City (inte minst vartannat år då en omfattande ansökan ska göras).   
 
En fortsatt diplomering kräver ett ständigt utvecklat arbete från år till år och 
samverkan med fler externa aktörer än tidigare. Genom att diplomera sig som 
Fairtrade City förväntas kommunen inte enbart stödja märkningen utan därtill bedriva 
ett aktivt arbete för att utbudet av rättvisemärkta produkter ska öka i handeln och hos 
andra näringsidkare. Dessutom ska kommunen genomföra minst fyra 
kommunikationsinsatser per år för att öka kännedomen om etisk handel och rättvis 
konsumtion hos såväl näringsidkare som kommuninvånarna. Det innebär att de 
resurser som tas i anspråk – framför allt i termer av arbetstid – ökar över tid. 
 
Sammanfattningsvis är arbetet med inköp av produkter med olika typer av 
certifieringar idag en integrerad del av Lomma kommuns verksamhet. Kommunens 
upphandlingspolicy anger riktlinjer och ställer krav på miljömässiga och etiska hänsyn 
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vid upphandlingar. Inköp av basvaror såsom kaffe och bananer är rättvisemärkta. 
Kommunen har således anammat och arbetar i enlighet med den intention som 
Fairtrade City ger uttryck för. De krav som en årlig diplomering medför tar resurser i 
anspråk och kommunledningskontoret föreslår därför att Lomma kommun fortsatt på 
olika sätt uppmuntrar inköp av produkter med olika sorters certifiering men inte 
längre verkar för att uppnå en diplomering just som en Fairtrade City.   
 
Kommundirektören och utvecklingschefen föreslår i skrivelse 2019-02-06 att 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att besluta att Lomma 
kommun i fortsättningen avstår från en särskild diplomering av kommunen som en 
Fairtrade city. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06, § 43 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-02-06 från kommundirektören och utvecklingschefen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 § 43 

 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Per Bengtsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på resta yrkanden, varefter kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandens yrkande. 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Att Lomma kommun i fortsättningen avstår från en särskild diplomering av 

kommunen som en Fairtrade city. 
 

Reservation 
Lisa Bäck (S), Per Bengtsson (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Per Bengtssons yrkande. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
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KS § 60   KS KF/2019:106 - 042 
 
 

Redovisning av bokslut för stiftelse förvaltad av Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har under § 69/99 uppdragit åt ekonomiavdelningen att årligen 
inkomma till kommunfullmäktige med en sammanställning av räkenskaperna för de 
stiftelser som förvaltas av Lomma kommun. 
 
Föreligger redovisning av bokslut för år 2018 för Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter 
på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06, § 44. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustaf V Jubileumsklinik vid lasarettet i 

Lund, Bokslut 2018 
‒ Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustaf V Jubileumsklinik vid lasarettet i 

Lund, Förvaltningsberättelse daterad 2019-02-11 
‒ Bilaga: Balansrapport, räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 
‒ Bilaga: Resultatrapport, räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 
‒ Revisionsberättelse till förvaltaren för Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på 

Gustaf V Jubileumsklinik, daterad 2019-02-12 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 § 44 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Redovisning avseende bokslut för år 2018 för Bertil Kyhlbergs stiftelse för 

patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund läggs till handlingarna. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 61   KS KF/2019:109 - 042 
 
 

Årsredovisning Finsam Kävlinge-Lomma 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser stadgar i § 26 att 
förbundsmedlemmarna var för sig ska pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 
 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har först 2019-02-27 överlämnat sin 
årsredovisning för år 2017 till Lomma kommun. Revisionsrapporten från Deloitte har 
bilagts årsredovisningen.   
 
Förbundet redovisade för 2017 ett positivt resultat på 175,7 tkr, vilket medfört att det 
egna kapitalet därmed uppgår totalt till 2 797 tkr. Deloitte har i sin revisionsrapport 
rekommenderat Finsam att upprätta en långsiktig plan för hur förbundets sparade 
medel ska förbrukas, med syfte att nå den nivå som rekommenderas av Nationella 
Rådets riktlinjer. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06, § 45. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-03-01 från ekonomichefen 
‒ Revisionsrapport samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 2017 
‒ Årsredovisning Finsam Kävlinge-Lomma 2017 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 § 45 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun godkänner, för sin del,  

årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 2017 och 
beviljar styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 

Jäv 
Med anledning av jäv har Lisa Bäck (S) och Sofia Forsgren-Böhmer inte deltagit i 
ärendets handläggning. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 62   KS KF/2018:65 - 041 
 
 

Kompensation till socialnämnden för ökade hyreskostnader för 
nyanlända 

 
 

Ärendebeskrivning 
Inom finansförvaltningens Medel till kommunstyrelsens förfogande finns totalt 5,6 
mnkr avsatt för 2019. Inom anslaget ryms bland annat, enligt resonemang fört i 
budgetberedningen, en reserv för då okända driftkostnader för bostäder för 
nyanlända.  
 
Inför budget 2019 gjordes reglering av nämndernas internhyror i samband med 
fastställande av ramar. Sedan dess har ett antal bostäder både hyrts in av kommunen 
och förvärvats.  
 
Av fastighetsavdelningens och socialförvaltningens beräkningar uppgår de ökade 
hyreskostnaderna till 3.635 tkr, medan hyresintäkterna från de boende beräknas 
kunna uppgå till 2.908 tkr.  
 
Det underskott på 727 tkr som beräknas uppstå inom socialnämndens verksamhet har 
varit svårt att förutse och bedöms, i enlighet med tidigare års budgethantering (2017), 
vara rimligt att kompensera från den avsatta reserven. 
 
Ekonomichefen och budgetekonomen föreslår i skrivelse 2019-02-21 att 
kommunstyrelsen ska besluta följande: 
 
‒ Att från kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett omdisponera 727 tkr för 

att täcka förväntat hyresunderskott i socialnämndens budget 2019.  
‒ Att som konsekvens justera upp nivån på intäkter och kostnader inom  

fastighetsverksamhetens budget. 
 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06, § 46. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-02-21 från ekonomichefen och budgetekonomen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 § 46 
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Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Från kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett, omdisponeras 727 tkr för 

att täcka förväntat hyresunderskott i socialnämndens budget år 2019.  
‒ Nivån på intäkter och kostnader inom fastighetsverksamhetens budget justeras 

som en konsekvens upp. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 63   KS KF/2019:71 - 042 
 
 

Årsredovisning för Lomma kommun 2018, avsättande till 
resultatutjämningsreserv samt hantering av ackumulerat underskott i 
VA-verksamheten 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för år 
2018. I årsredovisningen redovisas driftbudgeten på den anslagsnivå som respektive 
KF-verksamhet är ansvarig för inför kommunfullmäktige. Samtliga investeringsprojekt 
redovisas i sin helhet.   
 
I årsredovisningen ingår också en sammanställd redovisning för koncernen Lomma 
kommun. Denna visar förutom kommunen även intressen i hel- och delägda bolag som 
vart och ett med betydande inflytande.  
 
Kommunfullmäktige fastställde under 2013-06-13, § 51 ett regelverk kring hantering 
av resultatutjämningsreserv. Enligt regelverket är det möjligt att reservera 1,4 mkr av 
2018 års resultat efter balanskravsjusteringar, 71,2 mnkr, som överstiger två procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, dock 
högst fyra procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
Efter denna avsättning kommer reserven att uppgå till 52,3 mnkr.  
 
VA-verksamheten har ett ackumulerat underskott per 2018-12-31 på 2 393 465 kr. Då 
VA-verksamheten överlåtits till VA SYD från och med 2019-01-01 är det nödvändigt för 
skattekollektivet att täcka underskottet. VA SYD övertar inga ackumulerade 
underskott. VA-verksamhetens resultatregleringsfond behöver nollställas mot eget 
kapital i balansräkningen. 
 
I skrivelse 2019-03-07 föreslår ekonomichef Marcus Nilsson följande: 
 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Årsredovisning 2018 till revisionen och 

kommunfullmäktige.  
‒ Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att 1,4 mnkr avsätts till 

resultatutjämningsreserven.  
‒ Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att det ackumulerade underskottet i VA-

verksamheten per 2018-12-31 ska täckas av skattekollektivet från eget kapital.   
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13, § 51. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 20 (43) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-03-27 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-03-07 från ekonomichefen 
‒ Årsredovisning 2018, Lomma kommun 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 § 51 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Årsredovisning 2018 till revisionen och 

kommunfullmäktige.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 1,4 mnkr till resultatutjämningsreserven.  
‒ Kommunfullmäktige beslutar att det ackumulerade underskottet i VA-

verksamheten per 2018-12-31 ska täckas av skattekollektivet från eget kapital.   
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 64   KS KF/2019:122 - 042 
 
 

Justering av planerade investeringsutgifter från 2018 till 2019 

 
 

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 
betalningstillfällena. Detta innebär att: 
  
‒ Kvarstående positiva och negativa budgetavvikelser avseende ännu inte 

slutredovisade större projekt (angivna med totalutgift i den av kommunfullmäktige 
fastställda budgeten) överförs till nästkommande år för att justera planerat 
betalningsflöde.  

‒ 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.  

 
Investeringsredovisning 2018  
Den positiva budgetavvikelsen i investeringsredovisningen uppgår till 19.168 tkr, det 
vill säga utbetalningarna blev lägre än planerat. Bland investeringarna finns ett stort 
antal pågående projekt där det finns behov av att justera de planerade 
utbetalningarna mellan åren. 
 
Av sammanställningen i skrivelse 2019-03-07 från ekonomichefen och 
budgetekonomen, framgår vad som, utifrån den ackumulerade avvikelsen, föreslås ska 
justeras till nästkommande år inklusive ekonomiavdelningens bedömning med 
eventuella kommentarer eller förslag till särskilda beslut. 
 
Ekonomichefen och budgetekonomen föreslår att planerade investeringsutgifter om 
7.664 tkr justeras från år 2018 till år 2019 i enlighet med av fullmäktige fastställda 
regler och enligt särskilda beslut. Justerade belopp föreslås finansieras med utökad 
upplåning. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13, § 52 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-03-07 från ekonomichefen och budgetekonomen 
‒ Bilaga: Sammanställning - Förslag till justering av planerade investeringsutgifter 

från 2018 till 2019 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 § 52 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Planerade investeringsutgifter om 7.664 tkr justeras från år 2018 till år 2019 i 

enlighet med bilaga. Justerade belopp finansieras med utökad upplåning.  
 

./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 65   KS KF/2015:186 - 041 
 
 

Slutredovisning av strategiska fastighetsförvärv inom 
kommunstyrelsens verksamhet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Inom kommunstyrelsens verksamhet har under de senaste åren ett antal strategiska 
fastighetsförvärv genomförts. Nedan följer en uppsamlande slutredovisning av dessa 
investeringsprojekt. 
 
KF-projekt Totalutgift Ack. utfall Budgetavvikelse 
1535 Inköp del av Borgeby 
15:68 

397 463 -66 

1537 Inköp av Staffanstorp-
Knästorp 1:6 

3 100 3 153 -53 

1538 Inköp av Staffanstorp-
Knästorp 2:7 

2 241 2 385 -144 

1620 Inköp av Lomma Borgeby 
15:21 

2 950 2 951 -1 

1822 Förvärv av fastighet 
Lomma Bjärred 11:5 

5 600 5 600 0 

S:a negativa avvikelser, 
föreslås godkännas. 

  -264 

 
Inköp del av Borgeby 15:68 
Strategiskt markförvärv gjort, år 2015 i anslutning till anlagd gång- och cykelväg i 
Borgeby, med avsikt att nyttjas vid framtida utbyggnad av området. Mindre avvikelse 
om 66 tkr avser utgifter i samband med fastighetsregleringen bland annat för lagfart 
(stämpelskatt). 
 
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 1:6 
Jordbruksmark förvärvad år 2016 ur strategisk synpunkt för framtida markbyten. 
Mindre avvikelse på 53 tkr avser utgift för lagfart (stämpelskatt) och tillstånd från 
Länsstyrelsen enligt Jordförvärvslagen. 
 
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 2:7 
Jordbruksmark förvärvad år 2017 ur strategisk synpunkt för framtida markbyten. 
Budgetavvikelse på 144 tkr beror till 138 tkr på en justerad ersättning efter 
Lantmäteriets fastighetsmätningsbeslut i övrigt på avgift för tillstånd från 
Länsstyrelsen. 
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Inköp av Lomma Borgeby 15:21 
Fastighet öster om Majas förskola i Borgeby förvärvades 2016. Kommunen ägde vid 
förvärvet fastigheterna norr, väster och söder om Borgeby 15:21. I öster gränsar 
fastigheten till Fyrhusvägen och ligger inom ett område som enligt gällande 
översiktsplan är utlagd som framtida bostadsområde. Mindre avvikelse avser utgift för 
lagfart. 

 
Förvärv av fastighet Lomma Bjärred 11:5 
Kommunen har efter erbjudande från dåvarande ägare, ett dödsbo, fått erbjudande 
att köpa fastigheten i Bjärehovsparken. Denna är enligt detaljplanen klassad som en A-
tomt (allmänt ändamål) vilket innebär att fastigheten även fortsättningsvis får nyttjas 
som bostad. Fastighetsförvärvet är genomfört. Efter slutredovisning väntas utgifter för 
lagfart inklusive expeditionsavgift på cirka 85 tkr att uppstå. 
 
I skrivelse 2019-02-28 föreslår samhällsbyggnadschefen och budgetekonomen att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 
 
‒ att slutredovisningen godkänns  
‒ att negativa avvikelser uppgående till 264 tkr godkänns och avräknas 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13, § 53. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-02-28 från samhällsbyggnadschefen och budgetekonomen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2029-03-13 § 53 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Slutredovisningen avseende strategiska fastighetsförvärv godkänns.  
‒ Negativa avvikelser uppgående till 264 tkr godkänns och avräknas. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 66   KS KF/2018:50 - 001 
 
 

Uppföljning av intern kontroll för Lomma kommun 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för intern kontroll i hela kommunen 
och intern kontroll är en del av kommunens styr- och kvalitetssystem. Intern kontroll 
syftar till att hantera risker som kan hindra kommunen från att uppnå sina mål och ska 
vara integrerad i verksamhetens ordinarie processer för att styra ekonomi och 
verksamhet mot uppsatta mål. Intern kontroll definieras som en process, där såväl den 
politiska som den professionella ledningen med övrig personal samverkar. Processen 
är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande: 
 
‒ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
‒ Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Efterlevnad 

av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
‒ Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel. 
 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive 
ansvarsområden. Den enskilda nämnden ska se till att: 
 
‒ En organisation upprättas för den interna kontrollen.  
‒ En plan för intern kontroll, som bygger på riskanalys, antas för varje kalenderår. 
 
En plan för intern kontroll är, när den utförs på rätt sätt, ett kraftfullt verktyg för  
verksamhetsutveckling. Vid uppföljning ska resultatet, med utgångspunkt från antagen 
plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställs i den interna 
kontrollplanen. Uppföljningsrapporten ska innehålla en åtgärdsplan med hänsyn till 
det uppkomna resultatet. Utifrån dessa uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar 
behövs, ta initiativ till sådana.  
 
Sedan 2015 har det interna kontrollarbetet skett med stöd av Stratsys, som är ett IT-
verktyg för att planera, genomföra, följa upp och förbättra verksamheterna i 
kommunen. Genom att arbeta med den interna kontrollen i Stratsys skapas ett 
gemensamt arbetssätt för samtliga nämnder att utgå från i arbetet med intern 
kontroll. 
 
Under 2018 har samtliga nämnder genomfört det interna kontrollarbetet enligt 
reglemente och anvisningar. Alla nämnder har lämnat en avstämningsrapport för 2018 
med en redogörelse till kommunstyrelsen för hur uppföljningen av den interna 
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kontrollen genomförts utifrån de planer som fastställts. Nedan följer en redogörelse 
för uppföljningen i kommunen. 
 
I skrivelse 2019-03-04 redogör verksamhetsutvecklaren för nämndernas uppföljning av 
intern kontroll för år 2018, samt förslag till ytterligare åtgärder för att stärka och 
utveckla arbetet med intern kontroll. 
 
Verksamhetsutvecklaren föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen besluta följande: 
 
‒ Att socialnämndens uppföljningsrapport för 2018 ska kompletteras med vilka 

åtgärder som vidtagits för de risker där större eller mindre avvikelse kvarstått efter 
genomförd kontrollaktivitet. 

‒ Att övriga nämnders redovisningar avseende utförd intern kontroll under 2018 
lägges till handlingarna. 

‒ Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla organisationens arbete 
med intern kontroll ytterligare under 2019 genom en gemensam workshop med 
fokus på kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte för förvaltningarnas 
ledningsgrupper. Syftet är att fortsätta utveckla analysdelen inför uppföljningarna 
av årets interna kontrollplan samt inför arbetet med planerna för 2020. Tidplan: 
hösten 2019. 

 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13, § 54. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-03-04 från verksamhetsutvecklaren 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 § 54 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att komplettera sin 

uppföljningsrapport avseende intern kontroll 2018 med en redovisning av de 
åtgärder som har vidtagits för de risker där större eller mindre avvikelse kvarstått 
efter genomförd kontrollaktivitet 

‒ Kommunstyrelsen lägger övriga nämnders redovisningar avseende intern kontroll 
2018 till handlingarna. 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utveckla 
organisationens arbete med intern kontroll ytterligare under år 2019 genom en 
gemensam workshop med fokus på kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte för 
förvaltningarnas ledningsgrupper. Syftet är att fortsätta utveckla analysdelen inför 
uppföljningarna av årets interna kontrollplan, samt inför arbetet med planerna för 
2020. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 67   KS KF/2019:118 - 225 
 
 

Uppföljning av energiförbrukning 2018 inom kommunala fastigheter 
och fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB samt gatubelysning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har under § 32/09 beslutat att uppdra åt tekniska nämnden att 
efter varje kalenderår redovisa åtgärder och uppnådda resultat i arbetet med  
energieffektivisering.  
 
Tekniska nämnden har 2019-02-25, § 15, överlämnat en rapport avseende  
energiförbrukning 2018 inom kommunala fastigheter och fastigheter inom Lomma 
Service Bostäder AB, samt gatubelysning. 
 
Rapporten redovisar en total minskning av den normalårskorrigerade 
energiförbrukningen (el och värme) inom kommunala fastigheter under 2018 med ca 
1,9 %. För fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB har den normalårskorrigerade 
energiförbrukningen minskat med ca 3,5 %. Rapporten redovisar vidare en total 
minskning av energiförbrukningen avseende gatubelysningen med ca 3,5 %. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13, § 55. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-02-04 från fastighetsavdelningen/tekniska avdelningen 
‒ Rapport avseende uppföljning av energiförbrukning 2018, Kommunala fastigheter 

samt LSAB, daterad 2019-02-04 
‒ Rapport avseende uppföljning av energiförbrukning 2018, Gatubelysning, daterad 

2019-02-04 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-25 § 15 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 § 55 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 68   KS KF/2019:138 -042 
 
 

Uppföljning av regler för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande avseende tillväxtpost 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har genomfört den årliga granskningen av regler för hantering av 
anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost.  
 
I skrivelse 2019-03-14 föreslår ekonomichef Marcus Nilsson och budgetekonom 
Elisabet Andersson att reglerna ändras, i enlighet med tillämpning i fastställd budget 
för 2019 och plan för ekonomin, så att tillväxtpost tillförs nämndernas ramar för 
samtliga budgetår och inte endast för det första. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-20, § 57. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-03-20 från ekonomichefen och budgetekonomen 
‒ Bilaga: Förslag till regler för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges 

förfogande avseende tillväxtpost 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-20 § 57 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Regler för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende 

tillväxtpost revideras i enlighet med bilaga. 
 
./.  Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 69   KS KF/2019:137 - 042 
 
 

Uppföljning av regler för budgetering, redovisning och uppföljning av 
investeringar 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har genomfört den årliga granskningen av reglerna för 
budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar och föreslår några 
justeringar dels med anledning av reviderat styrsystem, och dels i enlighet med 
resonemang fört i samband med föregående års budgetberedning.  
 
Förslaget till justeringar är en konsekvens av att budgetens planperiod förlängts med 
ett år från och med budget 2020, samt ett förtydligande om att det är den nämnd som 
är i behov av verksamhetslokaler som själv ska lägga fram förslag om detta i sin budget 
för kommande år. Ansvaret för budget och genomförande flyttas efter godkännande 
över till tekniska nämnden. Objektkorten, för projekt som uppgår till 5 mnkr eller mer, 
har uppdaterats i enlighet med redan tillämpade förbättringar. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-20, § 58. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-03-14 från ekonomichefen och budgetekonomen 
‒ Bilaga: Förslag till reviderade regler för budgetering, redovisning och uppföljning 

av investeringar 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-20 § 58 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar revideras i 

enlighet med bilaga. 
 
./.  Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 70   KS KF/2019:143 - 041 
 
 

Budgetförutsättningar, ramar och riktade mål 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Marcus Nilsson och budgetekonom Elisabet Andersson redovisar i 
skrivelse 2019-03-15 budgetförutsättningar och förslag till budgetramar för åren 2020-
2023.  
 
Utgångspunkten för arbetet med budgetförutsättningar och förslag till budgetramar 
för åren 2020-2023 är kommunens långsiktiga mål i ”Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning”, samt av kommunfullmäktige i oktober 2018 antagen plan för ekonomin 
åren 2020-2021. Ekonomiavdelningen har uppdaterat de ekonomiska 
förutsättningarna utifrån ny skatteprognos, ny befolkningsprognos samt övriga kända  
förändringar som skett sedan planen fastställdes. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 2018-06-07, § 40, om ett nytt styrsystem för 
Lomma kommun – att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom mål. Det 
förnyade styrsystemet skapar möjlighet för kommunfullmäktige att, i enlighet med sin 
överordnade roll och sitt grundläggande uppdrag, på ett övergripande plan styra 
kommunens verksamhet genom mål- och resultatstyrning.  
 
Enligt det nya styrsystemet kan kommunfullmäktige ange riktade mål till en eller flera 
nämnder. Det är en möjlighet att sätta fokus på de områden inom en nämnds 
verksamhet som behöver förbättras och vars resultat har särskild betydelse för 
kommunens service till invånarna och utveckling i stort. 
 
Utvecklingschef Tove Dannestam och verksamhetsutvecklare Madeleine Tham 
redovisar i skrivelse 2019-03-22 förslag till riktade mål från kommunfullmäktige till 
nämnderna inför budget 2020.  

 
Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-20, § 59, och 2019-
03-27, § 65. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar budgetekonom Elisabet Andersson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-03-15 från ekonomichefen och budgetekonomen 
‒ Bilaga 1: Resultatbudget 2020-2023 
‒ Bilaga 2: Medel till KS förfogande 
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‒ Bilaga 3: Driftramar per nämnd 
‒ Bilaga 4: Investeringsbudget 2019-2021 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-20 § 59 
‒ Skrivelse 2019-03-22 från utvecklingschefen och verksamhetsutvecklaren 
‒ Bilaga: Förslag till riktade mål från kommunfullmäktige till nämnderna år 2020 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27 § 65 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer förslag till finansiella mål enligt god ekonomisk 

hushållning i enlighet med bilaga. 
 

./.  Bilaga A. 
 

‒ Kommunstyrelsen fastställer budgetramar för åren 2020-2023 och 
investeringsramar för åren 2020-2021 i enlighet med bilaga. 

 
./.  Bilaga B. 
 

‒ Investeringsramarna för åren 2022-2027 fastställes till maximalt 225 mnkr per år, 
vilket i stort motsvarar ett tak på 15 % av verksamhetens nettokostnad vid en 
resultatnivå på 2 %. 

‒ Med anledning av stor osäkerhet kring budgetförutsättningarna hanteras 
kvarstående finansiering, för att uppnå resultatmål, i kommande budgetprocess. 

‒ Förslag på riktade mål från kommunfullmäktige till nämnderna inför budget 2020 
godkännes i enlighet med bilaga. 
 

./. Bilaga C. 
 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att i samband med sin budgetskrivelse 
återkomma till kommunstyrelsen med en plan för genomförandet av det riktade 
målet. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 71   KS KF/2018:345 - 005 
 
 

Beviljande av medel för digitalisering och innovation 

 
 

Ärendebeskrivning 
I budgeten för år 2019 finns 5 mnkr budgeterat för digitalisering/innovation inom 
kommunstyrelsens förfogandemedel (drift) och i budget för år 2020 finns 2 mnkr. För 
planåret 2021 finns däremot ett effektiviseringsbeting på 2 mnkr som ska realiseras 
med hjälp av effekterna av gjorda satsningar inom digitalisering. Effekterna av 
digitalisering ska leda till lägre kostnader eller till en lägre kostnadsutveckling 
framöver. Huvudmålet med digitaliseringen är att effektivisera verksamheterna,  
men också att frigöra tid till värdeskapande processer, möjliggöra 
kvalitetsförbättringar, öka IT-mognaden samt minska sårbarheten.  
 
Kommunstyrelsen har 2018-12-12, § 181, fastställt anvisning för ansökan om medel 
för digitalisering och innovation. Enligt anvisningen är det respektive förvaltningschef 
som ska sammanställa verksamheternas behov av ytterligare digitalisering. 
Utgångspunkten ska vara verksamhetsdriven IT. Bedömningskriterierna utgörs av 
ekonomiska vinster av satsningen, kvalitetsmässiga förbättringar och genomförbarhet 
(verksamhetsmässigt och tidsmässigt). Totalt har 29 ansökningar inkommit som  
förvaltningscheferna har prioritetsnumrerat per förvaltning. Sammanställning har 
gjorts av ekonomiavdelningen. Därefter har kommundirektören, IT-och servicechefen 
samt ekonomichefen gått igenom och gjort en första prioritering som stämts av i 
kommunens ledningsgrupp.  
 
I skrivelse 2019-03-14 redovisar kommundirektör 2019-03-14 förslag till fördelning av 
medel för digitalisering och innovation. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-20, § 67. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-03-14 från kommundirektören 
‒ Bilaga 1: Sammanställning över inkomna ansökningar för medel avseende medel  

för digitalisering och innovation 
‒ Bilaga 2: inkomna ansökningar 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27 § 67 
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Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel för digitalisering och innovation i 

enlighet med föreliggande förslag. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 72   KS KF/2017:75 - 060 
 
 

Godkännande av medfinansierings- och samverkansavtal avseende 
Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till medfinansierings- och samverkansavtal för Malmöpendeln-Lommabanan 
etapp 2 har upprättats mellan Trafikverket, Region Skåne och kommunerna Kävlinge, 
Lomma och Malmö. 
 
Avtalets syfte är att reglera respektive parts åtagande, tidsplan och finansiella ansvar 
för de kapacitetshöjande åtgärderna inom Lomma banans etapp 2, samt utredningar 
för nya stationer längs banan. Avtalet har utformats i enlighet med de avtal som staten 
tecknat med Malmö stad och Region Skåne genom Sverigeförhandlingen, och det 
samverkansavtal som Malmö stad, Kävlinge kommun och Lomma kommun tecknat i 
samband med Sverigeförhandlingen. 
 
Etapp 2 innefattar framför allt utbyggnad av mötesspår för att öka kapaciteten på 
Lomma banan så att den kan trafikeras med persontrafik två gånger per timma i 
vardera riktningen.  
 
Ambitionen är att planering och projektering av denna etapp ska genomföras under 
2019-2024 med byggnation 2024-2026. I det fall som Lomma kommun senast i juni 
2019 meddelar och tecknar avtal med Trafikverket om anläggande av tågstationer i 
Alnarp och Flädie kommer planering, projektering och byggande av kapacitetshöjande 
åtgärder och stationer, att ske parallellt och i ett gemensamt projekt. Den aktuella 
tidsplanen pekar således mot trafikstart i slutet av år 2026.  
 
Den totala kostnaden för järnvägsinvesteringarna i etapp 2 har bedömts till 200 
miljoner kronor i 2016 års penningvärde. Lomma kommuns andel är 8,3 %, 
motsvarande 16,7 miljoner kronor. Kommunfullmäktige i Lomma har i december 2017 
(KF § 80/2017) beslutat att redovisa hela medfinansieringskostnaden under 2017.  
 
Detta avtalsförslag har tagits fram i samverkan mellan parterna, samt stämts av i en 
intern tjänstemannagrupp inom kommunen. 
 
Frågan om anläggande av stationer i Alnarp respektive Flädie kommer att hanteras i 
separat avtal mellan Trafikverket och Lomma kommun. 
 
I skrivelse 2019-03-12 föreslår Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson och 
samhällsplanerare Anders Nyquist att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
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kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till medfinansierings- och 
samverkansavtal – Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-20, § 61. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-03-18 från ekonomichefen 
‒ Skrivelse 2019-03-12 från samhällsbyggnadschefen och samhällsplaneraren 
‒ Bilaga 1: Förslag till "Medfinansierings- och samverkansavtal - Malmöpendeln-

Lommabanan etapp 2", 2019 
‒ Bilaga 2: Samverkansavtal avseende Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2, 

godkännandedatum 20171026 (KF § 69/2017) 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-20 § 61 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Föreliggande förslag till medfinansierings- och samverkansavtal - Malmöpendeln-

Lommabanan etapp 2 godkänns. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 73   KS KF/2016:94 - 259 
 
 

Försäljning av del av fastigheterna Bjärred 12:1, 20:2 och 33:1 (Bjärred 
Centrum) för uppförande av radhus och flerbostadshus, inklusive 
lokaler i bottenplan samt garage under mark 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommunfullmäktige har den 31 januari 2019 antagit en ny detaljplan 
”Detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärreds 
centrum)”. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen. Detaljplanen 
medger kvartersmark för uppförande av radhus öster om Norra Västkustvägen och ett 
bågformat flerbostadshus med lokaler i bottenplan väster om Norra Västkustvägen. 
Inom allmän platsmark medges bland annat omläggning av del av Norra Västkustvägen 
samt en ny torgyta.  
 
Efter att markanvisningsavtalet med Mjöbäcks Entreprenad AB och Järngrinden 
Projektutveckling AB avbröts i slutet av 2018 har kommunstyrelsens arbetsutskott 
informerats om vilka nya exploatörer som har visat intresse för projektet. Utifrån 
kommunstyrelsens arbetsutskotts direktiv föreslås nu följande avtal med Midroc 
Property Development AB.   
 
Enligt föreslaget Genomförandeavtal mellan Midroc Property Development AB och 
Kommunen åtar sig Midroc att bebygga kvartersmarken inom detaljplaneområdet 
med cirka 16 stycken radhus respektive ca 40 stycken lägenheter i flerbostadshuset 
tillsammans med ett garage under mark. Byggnationen av radhusen och 
flerbostadshuset omfattar totalt ca 7 300 kvm BTA (bruttoarea) ovan mark. Samtliga 
bostäder avses enligt Midroc få upplåtelseformen bostadsrätt. Midroc åtar sig att tillse 
att föreskriven bebyggelse är uppförd senast 2023-06-30. Detta slutdatum kan komma 
att förskjutas bl.a. beroende på när detaljplanen vinner laga kraft.  
 
Genomförandeavtalet reglerar vidare respektive parts ansvar och övriga villkor för 
genomförandet av hela projektet inom detaljplaneområdet. Kommunen ansvarar för 
och bekostar utbyggnaden av allmän platsmark.   
 
I enlighet med köpekontrakt föreslås Midroc Property Development AB genom två 
helägda bolag, MPD Jade Grund 1 AB respektive MPD Jade Grund 2 AB, förvärva 
kvartersmarken för radhusen respektive flerbostadshuset för en köpeskilling om 
sammanlagt sjutton miljoner (17 000 000) kronor.   
 
Kommunen kommer att påbörja omläggningen av Norra Västkustvägen så snart Circle 
K Sverige AB har sanerat bensinstationstomten, vilket ska vara utfört senast vid 
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årsskiftet 2019/2020. Midroc bedömer att byggnationen av radhusen kommer att 
påbörjas kring sommaren 2020 och att flerbostadshuset påbörjas snarast efter att 
Norra Västkustvägen lagts om i sin nya sträckning, vilket bedöms ha skett i slutet av 
2020. 
 
I skrivelse 2019-03-08 föreslår samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson och mark- 
och exploateringschef Helena Sääf att kommunstyrelsens ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna bifogat förslag till Genomförandeavtal mellan 
Lomma kommun och Midroc Property Development AB, samt tillhörande köpeavtal 
mellan Lomma kommun och de två av Midroc Property Development ägda bolagen 
MPD Jade Grund 1 AB respektive MPD Jade Grund 2 AB. Dessutom föreslås att 
kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att underteckna avtalen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-20, § 62. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-03-18 från ekonomichefen 
‒ Skrivelse 2019-03-08 från samhällsbyggnadschefen och mark- och 

exploateringschefen 
‒ Bilaga 1: Genomförandeavtal avseende del av Bjärred 12:1 m.fl. (Bjärred centrum) 
‒ Bilaga 2: Köpeavtal avseende del av Bjärred 20:2 och 33:1 (”Radhusfastigheten”) 
‒ Bilaga 3: Köpeavtal avseende del av Bjärred 12:1 och 33:1 (”Centrumfastigheten”) 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-20 § 62 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Föreliggande förslag till Genomförandeavtal mellan Lomma kommun och Midroc 

Property Development AB, samt tillhörande köpeavtal mellan Lomma kommun 
och de två av Midroc Property Development ägda bolagen MPD Jade Grund 1 AB 
respektive MPD Jade Grund 2 AB, godkännes.   

‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna avtalen. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 74   KS KF/2019:28 - 370 
 
 

Yttrande över Energiplan för Lunds kommun med åtgärder 2019-2026 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lunds kommun har remitterat ”Energiplan för Lunds kommun med åtgärder 2019–
2026”. Energiplanen ska förutom att uppfylla lagen om kommunal energiplanering 
även bidra till att nå klimatmålet i miljöprogrammet LundaEko och uppfylla 
kommunens åtaganden enligt Borgmästaravtalet. Målen för energiplanen kommer 
från LundaEko, och är redan beslutade av kommunfullmäktige i Lunds kommun. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2019-03-13, § 9. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2019-03-04. 
‒ Följebrev från Lunds kommun, 2019-01-15.  
‒ Energiplan för Lunds kommun med åtgärder 2019-2026. 2018-12-17. 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2019-03-13 § 9 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Elproduktionen borde inkluderas i åtgärd 4.7 ”Livscykelperspektiv”. 
 
I åtgärd 1.13 ”Tillräcklig effektkapacitet” borde även säkring av effektkapaciteten i hela 
E.ONs och Kraftringens nät läggas till. (Under hösten har larmrapporter från EON och 
Svenska Kraftnät uppmärksammat den risk som bristande effektkapacitet utgör. Detta 
beror delvis på ökad elektrifiering av transporter, men elanvändandet ökar även med 
befolkningen och i förslaget på energiplanen, s. 14, anges att ESS-anläggningen 
kommer resultera i att hela Lunds kommuns elförbrukning ökar med 20-30 %.)  
 
Ansvarsfördelning för åtgärder 
Inga synpunkter 
 
Allmänt övergripande om innehållet 
I energiplanen nämns att en viktig utgångspunkt för energiplanen är att ha ett 
primärenergiperspektiv som inkluderar hela livscykeln för energiframställningen (sista 
meningen i stycket Bakgrund s.7). Detta är bra, men ett helhetsperspektiv borde även 
användas när man beräknar klimatpåverkan från förnybar elproduktion. I stycket 
”Elektricitet” (s. 9) anges det att el producerad från vindkraft och solceller beräknas ge 
nollutsläpp av växthusgaser. Det är naturligtvis positivt att förnyelsebar energi 
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premieras men beräkningarna bör baseras på de faktiska utsläpp som hela 
produktionslivcykeln genererar och även beakta framställning och återvinning av 
solceller och vindkraftverk.   
 
Flera av åtgärderna innefattar Kraftringens verksamhet och delaktighet, därför är det 
bra att det på sida 7 nämns att ”Kraftringens verksamhet omfattar ett större 
geografiskt område, bland annat har de ett sammankopplat fjärrvärmenät med andra 
kommuner, där de själva äger nätet i Lomma och Eslöv. Lunds kommun som 
geografiskt område fungerar därför inte fullt ut som systemgräns då Kraftringen driver 
fjärrvärmenätet som en enhet. De åtgärder som genomförs har till syfte att uppnå 
optimal nytta i nätet som helhet, inte med fokus på en specifik kommun.”.  
 
Efter ovanstående mening bör det nämnas att åtgärder som har omfattande inverkan 
på Kraftringens verksamhet ska enbart genomföras i samråd med övriga 
ägarkommuner. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 75   KS KF/2019:121 - 060 
 
 

Yttrande över förfrågan om tillköp av trafik samt synpunkter på 
kollektivtrafiken inför 2020 

 
Ärendebeskrivning 
Skånetrafiken har inkommit med en förfrågan om tillköp av kollektivtrafik inför 
kommande trafikår. Linje 135 är Lommas kompletteringstrafik via Lomma kyrka. Under 
trafikåret 2018 var den totala kostnaden för tillköp 530 kronor. Att resa med linje 135 
liknar färdtjänst, det är en taxi som går vissa avgångar per dag och som resenären 
ringer minst två timmar i för-väg för att boka. Från och med tidtabellsskiftet i 
december 2018 är det Nobina som är Skånetrafikens entreprenör och det nya avtalet 
kan komma att innebära en viss ökning av kostnaderna för tillköpstrafiken. 
Skånetrafiken kommer från 2019 att införa en ny beräkningsmodell för 
beställningstrafiken. Istället för att som tidigare betala utifrån det antal resor som görs 
under ett år vill Skånetrafiken istället komma överens om en totalsumma per trafikår. 
Bytet av beräkningsmodell beror 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 ingår) i det nya avtalet som började gälla i februari 
förra året. På så sätt får alla kommuner en enhetlig prismodell. Detta gör att en 
närtrafikresa kostar lika mycket i hela Skåne. Kostnaden för Lomma kommun blir 940 
kronor för 2019. I samband med detta brukar Lomma kommun lämna generella 
synpunkter på kollektivtrafiken. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2019-03-13, § 10. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2019-03-04. 
‒ Följebrev från Skånetrafiken, 2019-03-06.  
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2019-03-13 § 10 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Linje 135 Lomma busstation - Lomma kyrka (tillköpt trafik) 
Lomma kommun vill fortsätta med tillköpt kompletteringstrafik. Skånetrafiken får 
gärna se över hur beställningen av trafiken kan förenklas. 
 
Linje 132 Löddeköpinge - Bjärred - Lomma - Malmö 
Om den uppgraderade linje 132 kommer igång i december 2019 så som planerat, är 
det viktigt att det redan från start blir en högkvalitativ busslinje med moderna och 
bekväma bussar samt tätt med avgångar framförallt i rusningstid. Det bör helst vara 
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tiominuterstrafik på morgnar och eftermiddagar och som lägst halvtimmestrafik övrig 
tid. Med tanke på att kommunen byggt om Vinstorpsvägen i Lomma med nya 
hållplatser samt att en ny rondell vid Vinstorpsvägen/Malmövägen och busspåfart på 
E6:an har anlagts, måste busstrafiken från och med december 2019 svara upp mot 
dessa investeringar. 
 
Skånetrafiken behöver också se över kopplingen mellan linje 132 och 137 i Bjärred, så 
att inte linje 137 kör innan linje 132 har inkommit till Bjärreds Centrum och på så sätt 
omöjliggör ett byte.  

 
Linje 133 Lomma - Alnarp - Malmö 
Den ökade turtätheten i riktning Malmö – Lomma på morgonen och omvänt på 
eftermiddagen är uppskattad av både lommabor och från SLU Alnarps sida. Önskvärt 
är att man fortsätter bygga ut linjen för att stärka pendlingsmöjligheterna till och från 
Malmö och skapa ett bra resandeunderlag inför starten av tågtrafiken år 2020.  
 
Det är vidare önskvärt att hållplatsen Kungsgårdsvägen byter namn till Campus Alnarp. 
 
Linje 134 Löddeköpinge - Bjärred – Malmö  
Linjen utgör en viktig arbetspendlingsmöjlighet mellan Bjärred och Malmö och en ökad 
tur-täthet och taktfasta avgångar är av stor betydelse. Linjen har idag halvtimmestrafik 
på eftermiddagar men skulle behöva gå i minst 20-minuterstrafik i riktning Malmö-
Bjärred. För kommunens del är det viktigt att linje 134 Bjärred – Flädie – E6 – Malmö 
fortsätter att trafikeras även när 132 förstärks och dras via Lomma samhälle. Så länge 
det inte finns någon tågstation i Flädie är linje 134 viktig för resandet mellan Bjärred 
och Malmö.  
 
Linje 137 
Lomma kommun vill understryka vikten av slingan som linje 137 kör i Bjärred. Den är 
av stor betydelse ur ett samhällsperspektiv då den har ett stort upptagningsområde 
och används bland annat av resenärer som kan ha svårigheter att ta sig till Bjärreds 
centrum för att stiga på bussen. Det är i högsta grad angeläget att slingan finns kvar 
för att möjliggöra pendling med kollektivtrafik för boende i mellersta och norra 
Bjärred. Utan slingan skulle större delen av orten stå utan kollektivtrafik, vilket 
försvårar mycket för de som väljer bussen framför bilen. Turtätheten är betydelsefull 
men tillgängligheten är av största vikt för att boende i Bjärred inte ska välja bort 
kollektivresandet.  
 
Linje 139 
För resenärer som kommer med bussen till Lund är det viktigt att linjen efter 
spårvägens införande inte får Lund C som slutstation utan att resenärer som åker både 
linje 137 och 139 kan åka vidare och stiga av vid universitetssjukhuset. Detta är extra 
viktigt för äldre resenärer som av olika anledningar är hänvisade till bussen för olika 
besök på sjukhuset. Ett extra byte vid Lund C kan göra resan svår eller rent av omöjlig 
för den som är äldre eller har svårt att gå.  
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Lomma centrum  
Kommunen arbetar nu för att planera omdaningen av Lommas norra centrum och 
uppskattar den dialog som vi har inlett med Skånetrafiken kring möjliga vändplatser 
för bussarna. Ur centrumutvecklingssynpunkt vore det värdefullt om bussarna kunde 
vända vid ”pumpstationen” vid Tånggatan samtidigt som justertid för vändande bussar 
också förläggs där. Det är även att föredra om de nya centrumhållplatserna kan 
anläggas längs gatan istället för som idag med en stor vändplats mitt på torgytan. Det 
är mycket viktigt att Lomma centrum inte blir utan kollektivtrafik, speciellt som 
kommunen vill stärka och utveckla handeln och servicen i centrum.  

 
Bjärred-Borgeby  
Lomma kommun har sedan en tid tillbaka arbetat med området mellan Bjärred och 
Borgeby. Under 2018 hölls en allmän projekttävling för området där Arkitema 
architects vann med förslaget Bjärreds vångar. Kring infrastrukturen tänker 
kommunen att den ska vara välplanerad och kommunikationerna hållbara. Framöver 
önskar därför Lomma kommun en regelbunden dialog med Skånetrafiken.  
 
Lomma kommun planerar tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket för en 
tågstation i Flädie och när den stationen är på plats behöver en pendelbuss införas 
som trafikerar Bjärred – Flädie station. Om bjärredsborna ska vilja välja att åka buss till 
stationen behövs en bra busskoppling från Bjärred som passar med tågets tider. Ett 
annat alternativ är att justera linje 137 så att dess avgångar passar med tåget. Med en 
sådan lösning är det oerhört viktigt att linje 137 fortsätter att köra slingan i Bjärred så 
att stora delar av bjärredsborna har möjlighet att resa kollektivt till tågstationen.  
 
Angöring i Malmö 
En övrig synpunkt som Lomma kommun vill framföra är var i Malmö som bussarna 
från Lomma kommun angör. Både linje 132 och 134 kör in i Malmö via 
Värnhemstorget. Kommunen skulle vilja att bussarna istället trafikerade Malmö 
central. Detta för att resenärerna på ett enkelt sätt skulle kunna byta till tåg eller ta sig 
vidare ut i Dockan och Västra Hamnen där många stora arbetsplatser finns.   
 
 
______________________ 
 
Sändlista 






