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KS § 155   KS KF/2019:19 - 101 
 
 

Meddelanden och delegationsbeslut 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 
 
Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande 
nr 26/18 Yttrande över ansökan om förlängt förordnande som borgerlig 

vigselförrättare i Lomma kommun 
 KS/KF 2018:183.112 
 
Delegationsbeslut fattade av kommundirektören 
nr 1/18 Antagande av anbud avseende guldur vilka ska ges som minnesgåvor år 

2018 
 KS/KF 2018:246.028 
nr 2/18 Antagande av anbud avseende smycken vilka ska ges som minnesgåvor 

år 2018 
 KS/KF 2018:246.028 
 
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen 
nr 85-87/18 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och 
               styrelser och beslut om överlämnande för handläggning 
nr 97-99/18 Beslut med anledning av begäran om utfående av allmän handling 
 KS/KF 2017:26.219 
nr 100-105/18 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och 
               styrelser och beslut om överlämnande för handläggning 
 
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen 
nr 23/18 Upptagande av lån hos Kommuninvest 
 KS/KF 2016:224.045 
 
Delegationsbeslut fattade av HR-chefen 
nr 49-52/18 Kommunal tjänstepension 
 KS/KF 2018:8.002 
nr 53-59/18 Lokalt kollektivavtal gällande extra ledighet i utbyte mot 

semesterdagstillägg 
 KS/KF 2018:8.002 
nr 60/18 Avstämning löneöversyn 2018 för Lärarnas Riksförbund 
 KS/KF 2018:8.002 
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Protokoll från sammanträde 2018-10-10, 2018-10-17, 2018-10-24 och 2018-11-07 med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Protokoll från sammanträde 2018-10-03 och 2018-11-07 med planledningsgruppen. 
 
Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
Protokoll från sammanträde 2018-10-15 med kommunfullmäktige. 
 
Protokoll från Länsstyrelsen Skåne 2018-10-08 över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet. 
 
Minnesanteckningar från sammanträde 2018-10-04 med Trafiksäkerhetsrådet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-12 från kansliavdelningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 156   KS KF/2018:63 -042 
 
 

Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-oktober 
2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger månadsrapport för kommunövergripande verksamhet för perioden januari-
oktober 2018. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-21, § 179. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet (januari-oktober) 2018 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-21 § 179 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger med godkännande månadsrapporten för 

kommunövergripande verksamhet för perioden januari-oktober 2018 till 
handlingarna. 

 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 157   KS KF/2018:63 -042 
 
 

Ekonomisk rapport för Lomma kommun januari-oktober 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger månadsrapport för Lomma kommun för perioden januari-oktober 2018, 
inklusive helårsprognos 2018. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelses arbetsutskott 2018-11-21, § 180. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsuppföljning 2018-10-31 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-21 § 180 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger med godkännande månadsrapporten för Lomma 

kommun för perioden januari-oktober 2018 till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 158   KS KF/2018:269 - 012 
 
 

Förslag om utvecklade former för dialog mellan kommunstyrelsen och 
nämnderna inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och dessutom ha uppsikt över såväl 
övriga nämnders verksamhet som verksamheten i kommunala bolag (10 kap 2-6 §§) 
och de kommunalförbund där kommunen är medlem. 
 
Av kommunstyrelsens reglemente 1 § framgår att uppsiktsplikten är att hänföra till 
kommunstyrelsens ledningsfunktion och av 2 § samma reglemente framgår 
kommunstyrelsens skyldighet att med uppmärksamhet följa: 
 
‒ arbetet med de obligatoriska miljöfrågorna och i övrigt verka för en god miljö i 

kommunen, 
‒ socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas, 
‒ den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och 

sjukvård, 
‒ skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas samt 
‒ fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet 

i kommunen. 
 
Skyldigheten omfattar en löpande tillsyn, även om det inte föreligger någon konkret 
anledning till granskning. Den är begränsad till allmänna råd och anvisningar, 
påpekanden, och får inte innebära beslut i annan nämnds ställe. Kommunstyrelsen 
bestämmer själv formerna för utövandet av uppsiktsplikten. 
 
Kommunallagen är en ramlag och anger därmed inte detaljerade anvisningar för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Det innebär att kommunen själv har möjlighet att 
utforma på vilket sätt uppsikten ska utövas. Kommunstyrelsen i Lomma kommun har 
hittills framförallt utövat uppsikt genom löpande uppföljning av mål och ekonomi 
under året. Det har till exempel inbegripit att nämndernas verksamhet rapporteras till 
kommunfullmäktige genom delårsrapport, årsredovisning och intern kontroll. 
Styrelsen har dessutom informerat sig om aktuella frågeställningar och resultaten i 
verksamheten vid vissa tillfällen, såsom vid kommun- och budgetdialogen. 
Kommunstyrelsen har vid behov träffat en enskild nämnd eller begärt in upplysningar 
och yttranden från kommunens förvaltningar. 
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Utvecklingsavdelningen har i skrivelse 2018-09-26 lämnat ett förslag till utvecklade 
former för dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna inom ramen för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Förslaget innebär att nuvarande former för utövande 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt utvecklas genom införandet av särskilda 
dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och respektive nämnds 
presidium. Vid dessa dialogträffar föreslås fokus läggas vid analys av verksamhetens 
resultat i relation till de mål som fastställts på olika nivåer och varför resultatet ser ut 
som det gör. Därtill föreslås uppmärksamhet ägnas åt nämndens möjligheter och 
utmaningar utifrån dess uppdrag och förutsättningar. Dialogträffar med respektive 
nämnds presidium föreslås anordnas två gånger om året. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17, § 158. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-09-26 från utvecklingsavdelningen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 § 158 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till utvecklade former för 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt genom införande av regelbundna dialogträffar 
med respektive nämnd med start under år 2019.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 159   KS KF/2018:259 - 219 
 
 

Motion avseende Fokus Bjärreds deltagande i juryn för framtagande av 
vinnande förslag för "Framtidens Bjärred" 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kristina Thored (FB) har i motion, inkommen 2018-10-15, föreslagit att partiet Fokus 
Bjärred omedelbart ska beredas en plats i juryn för projektet "Framtidens Bjärred".  
 
Planledningsgruppen uppdrog 2017-10-11, § 32, till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
arbeta vidare med utvecklingen av området mellan Bjärred och Borgeby inom ramen 
för ny detaljplanering och att som en del av detta arbete utlysa en arkitekttävling.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07, § 11, att bemyndiga kommunstyrelsens 
arbetsutskott att godkänna tävlingsprogram och att utse jury för arkitekttävlingen. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare att arbetsutskottet ska utgöra politisk styrgrupp 
för tävlingen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-04-25, § 71, godkänt ett förslag till 
tävlingsprogram för allmän projekttävling om "Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i 
Lomma kommun". Tävlingen beslöts genomföras som en allmän projekttävling enligt 
18 kap. i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Tävlingstekniska bestämmelser 
framgår av det godkända tävlingsprogrammet. 
  
Arbetsutskottet har beslutat att tävlingsförslagen ska bedömas av en jury bestående 
av 9 personer, dels 5 representanter för dåvarande kommunstyrelsens arbetsutskott, 
nämligen Anders Berngarn, Robert Wenglén, Christian ldström, Remco Andersson och 
Lisa bäck, dels 2 representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen, nämligen Lovisa 
Liljenberg och Linnea Qvarnström, och två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter 
(SAR), Åsa von Malortie och Jens Arnfred. 
 
För det fall samtliga partier representerade i kommunfullmäktige skulle erbjudas plats 
i jurygruppen skulle denna, med hänvisning till LOU 18:4, behöva utökas med en 
arkitektkompetens och därmed komma att uppgå till 15 personer. Det är en 
rekommendation från Sveriges Arkitekters Riksförbund (SAR) att juryn ska bestå av 5-7 
ledamöter och uppgå till ett ojämnt antal. Förbundet menar dock att det är möjligt 
också med en jury bestående av nio ledamöter.  
 
Såväl SAR som t.f. planeringschef Lovisa Liljenberg och planarkitekt Linnea Qvarnström 
har sett möjligheten att kommunstyrelsens arbetsutskott inrättar en politisk 
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referensgrupp som kan informeras om inkomna förslag och också ges möjlighet att 
inkomma med synpunkter till juryn på dessa.  
 
Tävlingen startade 2018-05-02. Sista dag för frågor i samband med tävlingen var 2018-
08-16 och sista dag för inlämning av tävlingsförslag var 2018-09-13. Juryn påbörjade 
därefter sitt arbete 2018-10-24. 
  
Av tävlingsprogrammet framgår att kommunen ska förhandla med förslagsställarna av 
vinnande förslag om uppdraget att ta fram planeringsunderlag för ett kommande 
planarbete, till exempel planprogram alternativt detaljplan och/eller fortsatta 
strukturskisser. I den fortsatta planprocessen kommer samtliga politiska partier i 
kommunfullmäktige att kunna deltaga. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-24, § 164, att inrätta en politisk 
referensgrupp för arkitekttävlingen "Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma 
kommun" bestående av en ledamot per politiskt parti som är representerat i 
kommunfullmäktige. Utöver dessa ledamöter beslutade arbetsutskottet att 
kommunstyrelsens ordförande ska ingå i referensgruppen som 
ordförande/sammankallande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-10-22 från kansliavdelningen 
‒ Motion från Fokus Bjärred, inkommen 2018-10-15 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 § 164 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Med hänvisning till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om inrättande av en 

referensgrupp för arkitekttävlingen "Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma 
kommun" konstateras att motionen är besvarad. 

 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 160   KS KF/2018:270 - 060 
 
 

Förslag till bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun är medlem i Kommuninvest sedan 1995. Kommuninvest är en 
medlemsorganisation som företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen, vilken bidrar till att 
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för investerare och finansiella 
institutioner. Kommuninvest har inget eget vinstsyfte utan ändamålet är att bereda 
medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsolidering tillförs medlemmarna 
resultatet. Lomma kommuns låneskuld hos Kommuninvest uppgår för närvarande till 
570 mnkr. Det helägda kommunala bolaget Lomma Servicebostäder AB har 120 mnkr i 
lån hos Kommuninvest. 
  
För att Kommuninvest ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i 
föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar ska ansvara 
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga 
medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Lomma kommun har utfärdat 
borgensförbindelse vid två tillfällen, först 1995-02-02 och sedan genom bekräftelse 
genom beslut av kommunfullmäktige 2009-10-22. Ett borgensåtagande är enligt lag 
giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks eller från den dag då borgensåtagandet 
bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för kommunens 
borgensåtagande kommer således att löpa ut under 2019 och det är nödvändigt att 
borgensåtagandet förlängs ytterligare en tioårsperiod.  
 
Samtliga medlemmar i Kommuninvest har också tecknat ett separat regressavtal samt 
ett garantiavtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat. Lomma kommun undertecknade regressavtalet och garantiavtalet 
2011-06-09. Giltigheten för dessa avtal är också tio år. För att underlätta förfarandet 
har Kommuninvest beslutat att tillämpa ett gemensamt förfarande samtidigt för 
samtliga bekräftelser.  
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Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 2018-10-31 att kommunfullmäktige 
ska besluta följande: 
 
‒ Att Lomma kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 2 februari 

1995 (”Borgensförbindelsen”), vari Lomma kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Lomma kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.  

 
‒ Att Lomma kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Lomma kommun 

den 9 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 
gäller. 

 
‒ Att Lomma kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Lomma kommun 

den 9 juni 2011, vari Lomma kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

 
‒ Att utse kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén och kommundirektör Jan 

Sohlmér att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning 
av detta beslut. 

 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07, § 167. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-10-31 från ekonomichefen 
‒ Bilaga: Avtal om regress mm, daterat 2011-06-09 
‒ Bilaga: Garantiavtal, kommunernas ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponering avseende derivat, daterad 2011-06-09 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 § 167 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Lomma kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 2 februari 

1995 (”Borgensförbindelsen”), vari Lomma kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Lomma kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.  
 

‒ Lomma kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Lomma kommun 
den 9 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (33) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2018-11-21 

 

 

 
Utdragsbestyrkande 

 
 

gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 
gäller. 
 

‒ Lomma kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Lomma kommun 
den 9 juni 2011, vari Lomma kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  
 

‒ Att utse kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén och kommundirektör Jan 
Sohlmér att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning 
av detta beslut. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 161   KS KF/2018:195 - 149 
 
 

Beträffande förslag om digital skyltning från Centrumföreningen för 
Lommastråket 

 
 

Ärendebeskrivning 
Centrumföreningen Lommastråket har inkommit med en skrivelse gällande digital 
skyltning i Lomma kommun. Föreningen önskar att Lomma kommun bekostar, 
installerar och sköter driften för digitala skyltar vid infarterna till kommunens två 
huvudorter Lomma och Bjärred. Syftet skulle vara att marknadsföra idrotts- och 
föreningslivets olika arrangemang i kommunen. 
 
Enligt det förslag som inkommit skulle de digitala skyltarna nyttjas av kommunens 
föreningar, andra aktörer (såsom till exempel Örestads golfklubb och Friskis & Svettis), 
samt av kommunen själv. Den beräknade kostnaden för inköp per skylt uppgår till ca 
350 000 kr. Centrumföreningens förslag innebär att minst två skyltar placeras vid 
infarten till Lomma respektive Bjärred, vilket innebär en investeringskostnad på ca  
700 000 kr. 
 
Därtill tillkommer kostnader för bygglov och årlig drift såsom energi, övervakning, 
mjukvara, städning och administration i form av hantering och kvalitetssäkring av den 
information som läggs upp på skärmarna. Den årliga driftskostnaden beräknas till  
70 000 kr för två skyltar. Centrumföreningen Lommastråket föreslår att Lomma 
kommun finansierar både investering i skyltarna och själva driften, inklusive de 
kostnader som är förknippade med administrationen av skyltarna (vilket ej är angivet 
som en del av driftskostnaderna). 
 
Utvecklingschef Tove Dannestam och näringslivsutvecklare Kristina Johansson lämnar i 
skrivelse 2018-10-30 följande synpunkter: 
 

Evenemang marknadsförs redan idag från kommunens sida via särskilda nyheter och en 
evenemangskalender på kommunens hemsida, en egenproducerad evenemangskalender för 
arrangemang som sker under sommarmånaderna, bibliotekens anslagsutrymmen och även 
genom kultur- och fritidsverksamheten. 
 
Kommunledningskontoret bedömer i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid att behovet inte matchas av den kostnad som 
uppsättning och drift av dylika skyltar skulle innebära. Skrivelsen från Centrumföreningen 
Lommastråket visar inte på hur den förhållandevis höga kostnaden skulle ge ett tydligt mervärde 
och störst effekt för föreningslivets behov av marknadsföring jämfört med andra möjliga 
satsningar. Digitala skyltar är inte nödvändigtvis det bästa verktyget för att nå ut med småskaliga 
arrangemang av engångskaraktär – den typ av arrangemang som kultur- och fritidslivet i 
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kommunen präglas av. De större evenemang som årligen anordnas – till exempel Lommafesten – 
är redan välkända och etablerade.  
 
Som ägare till skyltarna bör Lomma kommun ha rådighet över den information som publiceras på 
skyltarna. Det skulle för Lomma kommun innebära att en administratör skulle behöva hantera och 
kvalitetssäkra all information innan den publiceras på de digitala skyltarna, och frågan om ett 
rättvist urval av arrangemang aktualiseras. Till driftskostnaderna skulle därmed även 
personalkostnader tillkomma.  
 
Uppsättning av digitala skyltar vid infarterna kan öppna upp för fler förfrågningar från privata 
aktörer som anordnar evenemang i kommunen. Digital skylning innebär att kommunen skulle 
finansiera föreningarnas reklam för sin verksamhet, inklusive kommersiella arrangemang. Även 
privata aktörer skulle därmed kunna ha önskemål om att kommunen marknadsför deras 
evenemang och därmed aktualiseras frågan om det ligger inom ramen för kommunens 
huvudsakliga uppdrag att ägna sig åt marknadsföring av detta slag.  
 
Frågan kring digital skyltning bör istället ingå i en större diskussion kring destinationsutveckling 
och platsmarknadsföring för Lomma kommun för att stärka och profilera kommunens varumärke. 
Det lokala kultur- och föreningslivets behov av marknadsföringsinsatser bör därtill undersökas 
närmare innan särskilda och kostsamma insatser – såsom exempelvis digital skyltning – 
genomförs. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår utvecklingschefen och näringslivsutvecklaren 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta avslå Centrumföreningen 
Lommastråkets förfrågan om uppsättning och drift av digitala skyltar vid infarten till 
Lomma och Bjärred. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07, § 168. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-10-30 från utvecklingschefen och näringslivsutvecklaren 
‒ Skrivelse från Lommastråket, inkommen 2018-07-02 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 § 168 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen avslår Centrumföreningen Lommastråkets förfrågan om 

uppsättning och drift av digitala skyltar vid infarten till Lomma och Bjärred. 
 

‒ Kommunstyrelsen konstaterar att en fortsatt dialog bör föras med 
Centrumföreningen Lommastråket om föreningens synlighet. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag till begränsat öppethållande av förvaltningarna i kommunhuset 
2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt förvaltningslagen 7 § ska en myndighet vara tillgänglig för kontakter med 
enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas. 
 
I Lomma kommun har förvaltningarna i kommunhuset öppet måndag, onsdag, torsdag 
08.00-16.30, tisdag 08.00-18.00 och fredag 08.00-15.00.  
 
Under år 2018 har öppethållandet av förvaltningarna i kommunhuset begränsats till 
09.00-11.00 klämdagar och 08.00-12.00 dagar före röd dag. 
 
Under dessa öppettider kan förvaltningarna ta emot och registrera allmänna 
handlingar och hantera framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som 
förvaras hos förvaltningarna.  
 
Information om öppettider finns på kommunens hemsida och kommunhusets entré. 
Begränsat öppethållande annonseras även i dagstidningar. 
 
År 2019 infaller så kallade klämdagar den 31 maj, 7 juni, 23 december, 27 december 
och 30 december. Öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset föreslås dessa 
dagar begränsas till kl. 09.00-11.00.  
 
Vidare föreslås öppethållandet för förvaltningarna begränsas till kl. 08.00-12.00 dag 
före röd dag, det vill säga den 18 april, 30 april, 29 maj, 5 juni och 1 november. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07, § 169. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-10-31 från kommunsekreteraren 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 § 169 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset 

begränsas till kl. 09.00-11.00 den 31 maj, 7 juni, 23 december, 27 december och 
30 december. 
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‒ Kommunstyrelsen beslutar att öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset 
begränsas till kl. 08.00-12.00 den 18 april, 29 maj, 5 juni, 20 juni och 1 november. 
 

‒ Midsommarafton, julafton och nyårsafton år 2019 är förvaltningarna i 
kommunhuset stängda. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till sammanträdestider kommunstyrelsen år 2019. Förslaget 
innehåller även information om sammanträdestider för kommunfullmäktige, samt 
information om preliminär ekonomisk planering. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen arbetsutskott 2018-11-07, § 170. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-10-31 från kommunsekreteraren 
‒ Bilaga: Förslag till tidsplan för kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen 2019 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 § 170 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2019 

enligt följande: 9/1, 6/2, 27/2, 27/3, 24/4, 22/5, 19/6, 21/8, 2/10, 20/11 och 
11/12. Sammanträdena börjar kl. 19.00. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag till fastställande av ny finanspolicy för Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Den gällande finanspolicyn antogs av kommunfullmäktige 2014-09-11, § 45. En 
genomgående omarbetning av finanspolicyn har genomförts. Förslaget till ny policy 
innehåller avsnitten organisation och ansvarsfördelning, rapportering och uppföljning, 
skuldförvaltning/upplåning, likviditetsförvaltning, utlåning och borgen till kommunal-
ägda bolag samt förvaltning av pensionsmedel. Avsnittet kring förvaltning av 
pensionsmedel är gemensamt framtaget av G8-gruppen, som är ett finansiellt 
samarbete mellan kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Markaryd, Sjöbo, Svedala, 
Vellinge och Örkelljunga. Förslaget till reviderad finanspolicy är i sin helhet avstämt 
med finansrådgivare på Agenta.  
 
Syftet med finanspolicyn är att det ska vara ett styrinstrument och ett hjälpmedel för 
de personer, inom och utanför kommunen, som dagligen arbetar med den finansiella 
verksamheten. Genom att ansvar, befogenheter, avkastningskrav och regler definieras 
och klarläggs skapas förutsättningar för ett snabbt och korrekt beslutsfattande.  
 
De övergripande målsättningarna för finansverksamheten inom kommunen är att 
medverka till god ekonomisk hushållning och hantera olika åtaganden samtidigt som 
de finansiella kostnaderna hålls så låga som möjligt genom nedanstående: 
 
‒ Målet för kassa- och likviditetsförvaltningen är att främst säkra tillgången på 

kapital och sekundärt att få en så god avkastning på de likvida medlen som möjligt.  
‒ Det övergripande målet för övrig långsiktig medelsförvaltningen är att avsatta 

medel ska bidra till att primärt hantera kommunens pensionsåtagande. Långsiktigt 
eftersträvas en real avkastning om 3 procent per år sett över rullande 
femårsperioder. 

‒ Målet med skuldförvaltningen är att långsiktigt eftersträva bästa möjliga 
finansnetto och samtidigt minimera räntekostnaderna.  

‒ Inom kommunkoncernen utnyttja stordriftsfördelar och effektivisera finansiering, 
kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster. 

 
Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet med på 
området gällande lagstiftning samt EU-rättsliga principer. Verksamheten ska 
kännetecknas av god riskkontroll.  
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Finanspolicy fastställs av Lomma kommuns fullmäktige och gäller tillsvidare. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram förslag till uppdateringar då detta krävs för 
att anpassa policyn till aktuella förhållanden inom kommunen eller till utvecklingen på 
de finansiella marknaderna. Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av 
behovet att uppdatera finanspolicyn.  
 
Samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område som 
behandlas i den reviderade finanspolicyn upphävs.  
 
Kommunfullmäktiges tidigare utfästelser rörande borgensåtagande, upplåning, 
utlåning eller motsvarande och som genom avtal gäller i förhållande till annan part, 
förändras ej så länge nu gällande åtagande kvarstår. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 2018-11-07 att kommunfullmäktige 
ska besluta fastställa ny finanspolicy för Lomma kommun i enlighet med föreliggande 
förslag. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14, § 172.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-07 från ekonomichefen 
‒ Bilaga: Förslag till ny finanspolicy 
‒ Gällande finanspolicy 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 § 172 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer ny finanspolicy för Lomma kommun i enlighet med 

bilaga. 
 

./.  Bilaga. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 165   KS KF/2015:193 - 009 
 
 

Förslag till antagande av förbundsordning för kommunalförbundet 
Sydarkivera 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades år 2015 med syftet att skapa och förvalta en 
digital bevarandeplattform, ett så kallat e-arkiv, för ett flertal kommuner. Förbundets 
uppdrag innefattar konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade 
verksamhetssystem till en digital bevarandeplattform, leveranser till bevarande-
plattformen och förberedelserna för dessa, teknisk drift av slutarkivet, rådgivning, 
information, utbildning och gemensam arkivmyndighetsfunktion. År 2019 kommer 
kommunalförbundet ha 27 medlemmar, varav 26 kommuner och en region. Ytterligare 
åtta kommuner förväntas bli medlemmar de närmaste två åren. 
 
Kommunstyrelsen i Lomma kommun beslutade 2017-12-06, § 173, att avge en 
avsiktsförklaring innebärande att kommunstyrelsen ställt sig positiv till att föreslå 
kommunfullmäktige att inträda i kommunalförbundet Sydarkivera, och därvid 
godkänna förbundets förbundsordning. 
 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har 2018-04-06 ,§ 8, antagit en ny förbundsordning 
att gälla från och med 2019-01-01. Förbundsfullmäktige har vidare, samma datum, 
godkänt bland annat Lomma kommun som ny förbundsmedlem. 
 
Kommundirektör Jan Sohlmér och kanslichef Eva Elfborg föreslår i skrivelse 2018-11-06 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att anta förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera. 
 
Kostnaden för medlemskapet, som baseras på invånarantalet för respektive medlem 
per 31 december året före avgiftsåret, är budgeterad till 655 128 kr år 2019. Till detta 
kommer en anslutningsavgift, vilken betalas under år 2018, med 4 kronor per 
invånare, totalt 97 056 kronor. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14, § 174. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-06 från kommundirektören och kanslichefen 
‒ Bilaga: Sydarkivera, Årsredovisning 2017 
‒ Bilaga: PWC, Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2017, 

Kommunalförbundet Sydarkivera 
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‒ Bilaga: Sydarkivera, Ekonomisk budget med verksamhetsmål 2019-01-01 – 2019-
12-31 med plan för 2020-2021 

‒ Bilaga: Förbundsordning Sydarkivera 2019-01-01, antagen av förbundsfullmäktige 
2018-06-06 

‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2081-11-14 § 174 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera, daterad 2019-01-01, 

antages. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 166   KS KF/2018:315 - 003 
 
 

Förslag till fastställande av reviderat arkivreglemente för Lomma 
kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) reglerar de arkiv-
bestämmelser som gäller för den kommunala arkivvården. Kommunfullmäktige har 
dessutom, med stöd av arkivlagen 16 §, fastställt och vid ett flertal tillfällen reviderat 
arkivreglemente för Lomma kommun.  
 
I egenskap av arkivmyndighet utövar kommunstyrelsen tillsyn över att kommunens 
myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften, 
såväl som över arkivvården i kommunen.  
 
Hos arkivmyndigheten ska det finnas ett kommunarkiv. Kommunarkivet ska vårda hos 
sig förvarat arkivbestånd, samt befrämja arkivens tillgänglighet och användning i 
kulturell verksamhet och forskning. Kommunarkivet fungerar tillika som lokalhistoriskt 
arkiv. Enskilda arkiv med stark anknytning till kommunen kan efter prövning av 
arkivmyndigheten överlämnas som gåva eller deposition. Arkivmyndigheten ger övriga 
myndigheter råd i arkivfrågor. 
  
Med anledning av förslaget om inträde i kommunalförbundet Sydarkivera har ett 
förslag till reviderat arkivreglemente utarbetats, där kommunalförbundets ansvar som 
arkivmyndighet och dess arkivfunktion fastställs. Förslaget innehåller dessutom 
förtydligande texter avseende andra ansvarsfrågor och begrepp.  
 
Kanslichefen föreslår i skrivelse 2018-11-07 att kommunstyrelsen, under förutsättning 
av kommunfullmäktiges beslut om inträde i kommunalförbundet Sydarkivera, ska 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderat arkivreglemente för Lomma 
kommun i enlighet med föreliggande förslag. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14, § 175. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-07 från kanslichefen 
‒ Förslag till reviderat arkivreglemente för Lomma kommun 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 § 175 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 

om inträde i kommunalförbundet Sydarkivera, reviderat arkivreglemente för 
Lomma kommun i enlighet med bilaga.  

 
./.  Bilaga. 

 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun är en av de 23 kommuner i Skåne som har överlåtit färdtjänst- och 
riksfärdtjänstverksamheten till Region Skåne. Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-
10, § 33, att godkänna avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och 
riksfärdtjänst mellan Lomma kommun och Region Skåne.  
 
2014-06-12, § 36, beslutade kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om 
fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag, med 
giltighet från och med 2015-01-01. Utöver finansieringsmodell, reglerar 
överenskommelsen bland annat ansvarsfördelning och samarbete mellan kommunen 
och Region Skåne/Skånetrafiken.   
 
Överenskommelsen innebar en finansieringsmodell där de 23 kommunerna som  
överlåtit verksamheten till Region Skåne/Skånetrafiken, utgav ett bidrag till Region 
Skåne motsvarande respektive kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället, med en årlig 
indexuppräkning.   
 
Parterna var, som en del i överenskommelsen från och med 2015-01-01, överens om 
att såväl finansieringsmodell som -nivåer borde ses över för att säkerställa grunderna 
för finansieringen på längre sikt. Översynen påbörjades omgående och målsättningen 
var att den skulle vara klar senast 36 månader från avtalsstart, det vill säga före 
utgången av 2017. Då parterna under år 2017 inte kunde enas om något förslag till 
långsiktig finansiering av färdtjänstkostnaderna gjordes en tillfällig överenskommelse 
mellan respektive kommun och Region Skåne/Skånetrafiken avseende finansieringen 
för år 2018. Överenskommelserna innebär, liksom tidigare år, en total ersättning till 
Skånetrafiken motsvarande kommunernas indexuppräknade kostnad vid 
överlåtelsetillfället, men med en inbördes kostnadsfördelning mellan kommunerna 
som bättre matchar respektive kommuns andel av totalkostnaderna. 
Överenskommelsen godkändes av kommunfullmäktige 2017-12-07, § 79.   
 
För Lommas del innebar överenskommelsen för år 2018 en kostnadsminskning om 
cirka 300 000 kronor, från cirka 2 900 000 kronor till cirka 2 600 000 kronor. I mars 
2018 översände Region Skåne ett remissunderlag till ny överenskommelse om fortsatt 
finansiering från och med 2019-01-01 för yttrande. Lomma kommuns yttrande 
fastställdes av socialnämnden 2018-05-08, § 31.  
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Region Skåne har nu tagit fram ett slutligt förslag till ny överenskommelse om fortsatt 
finansiering från och med 2019-01-01. Jämfört med den överenskommelse som gäller 
idag, innehåller underlaget framför allt en ny modell för finansiering, men också ett 
förtydligande av syfte och mål, kommunikation och dialog. Förslaget innehåller därtill 
en möjlighet för kommunen att välja längden på uppsägningstiden för 
överenskommelsen.   
 
Den nya finansieringsmodellen innebär en beräknad genomsnittlig kostnadsökning för 
kommunerna om 16 %. Kostnadsökningarna har sin grund i ett antal kvalitetshöjande 
åtgärder inom färdtjänstverksamheten, där en del redan vidtagits och som idag 
finansieras helt av Skånetrafiken. Modellen innebär också att varje kommun från och 
med år 2019 kommer att betala ett bidrag som motsvarar de faktiska kostnaderna för 
färdtjänstverksamheten i den egna kommunen.   
 
För Lomma kommun innebär den nya modellen för finansiering en beräknad kostnad 
för år 2019 om cirka 3 000 000 kronor, det vill säga en kostnadsökning om cirka 400 
000 kronor. Kostnaden kommer således att ligga på ungefär samma nivå som gällde 
före år 2018. Region Skåne har tillsammans med förslaget till ny överenskommelse 
översänt ett brev med uppsägning av den idag gällande överenskommelsen.   
 
Enligt anvisningarna från Region Skåne ska undertecknad överenskommelse vara 
Regionen tillhanda senast 2018-11-30. Lomma kommun har medgivits anstånd, så att 
undertecknad handling får skickas in efter planerad behandling i kommunfullmäktige 
2018-12-31 och lagakraftvunnet beslut. I avvaktan på kommunfullmäktiges behandling 
kommer Skånetrafiken att delges socialnämndens respektive kommunstyrelsens 
ställningstaganden.   
 
Socialnämnden beslutade 2018-11-06, § 74, att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
godkänna förslag till ”Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019” mellan Region Skåne och 
Lomma kommun. Vidare beslutade socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta bemyndiga socialnämnden att teckna överenskommelsen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14, § 176. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från socialnämnden 2018-11-06 § 74 
‒ Skrivelse från Skånetrafiken, daterad 2018-11-05 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-10-25 § 172 
‒ Skrivelse 2018-10-23 från socialförvaltningen 
‒ Skrivelse från Skånetrafiken, Ny överenskommelse om finansiering av färdtjänst, 

inkommen 2018-09-28 
‒ Skrivelse från Skånetrafiken, Uppsägning av överenskommelse gällande 

finansiering av färdtjänst, inkommen 2018-09-28 
‒ Skrivelse från Skånetrafiken, Ny överenskommelse, inkommen 2018-09-28 
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‒ Förslag till ”Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter 
enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019” 

‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 § 176 
 

Överläggning 
Lars Carlén (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige att 
"Överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- 
och riksfärdtjänstlag 2019” mellan Region Skåne och Lomma kommun ska finansieras 
inom fastställd budget för socialnämnden 2019. 
 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att uppsägningstiden för överenskommelsen ska vara 24 
månader. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige godkänner ”Överenskommelse om fortsatt finansiering av 

överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019” mellan Region 
Skåne och Lomma kommun. Uppsägningstiden för överenskommelsen ska vara 24 
månader. 
 

‒ "Överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt 
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019” mellan Region Skåne och Lomma kommun 
ska finansieras inom fastställd budget för socialnämnden 2019. 

 
‒ Kommunfullmäktige bemyndigar socialnämnden att teckna avtalet. 

 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 168   KS KF/2015:371 - 410 
 
 

Förslag till bildande av de marina naturreservaten "Flädierev" och 
"Strandhusens revlar", fastställande av skötselplaner och 
bemyndigande till kommunstyrelsen 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ett av målen i kommunstyrelsens nämndsplan för år 2018 är att andelen skyddade 
naturområden ska öka i kommunen. Med naturområden avses naturreservat enligt 
kap 7 Miljöbalken. Ambitionen är att andelen skyddad naturareal ska dubblas fram till 
slutet av 2018 i jämförelse med december 2012. 
 
Planeringsavdelningen har utarbetat ett förslag till bildande av de marina 
naturreservaten ”Flädierev” och ”Strandhusens revlar”. Syftet med bildandet av de 
marina naturreservaten är att, i enlighet med art- och habitatdirektivet, skydda 
värdefulla marina naturtyper såsom blottade ler-/sandbottnar, biotoper såsom 
ålgräsängar, samt att bevara och förbättra förutsättningarna för fågellivet och för 
annan biologisk mångfald. För att säkra och utveckla områdets biologiska mångfald 
föreslås uppföljning ske enligt en skötselplan. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2018-11-07, § 53. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-10-30 från planeringsavdelningen 
‒ Marint naturreservat Flädierev, Lomma kommun, Förslag på beslut och 

föreskrifter, daterat 2018-11-14 
‒ Marint naturreservat Flädierev, Skötselplan 2018-11-14 
‒ Förslag på gränsdragning, Marint naturreservat Flädierev, daterat 2018-10-19 
‒ Marint naturreservat Strandhusens revlar, Lomma kommun, Förslag på beslut och 

föreskrifter, daterat 2018-11-14 
‒ Marint naturreservat Strandhusens revlar, Skötselplan 2018-11-14 
‒ Förslag på gränsdragning, Marint naturreservat Strandhusens revlar, daterat 2018-

10-23 
‒ Samrådsredogörelse för marina naturreservat, daterad 2018-10-19 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2018-11-07 § 53 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för internremissen med 

kommunens nämnder samt det externa samrådet med myndigheter, sakägare och 
övriga. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) de 

områden som avgränsats på karta i ”Förslag på beslut och föreskrifter för Marint 
naturreservat Flädierev” som naturreservat och att naturreservatet inrättas i 
enlighet med beslutet. För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla 
som anges i förslaget. 
 

‒ Kommunfullmäktige fastställer skötselplanen för Marint naturreservat Flädierev. 
 

‒ Kommunfullmäktige förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) de 
områden som avgränsats på karta i ”Förslag på beslut och föreskrifter för Marint 
naturreservat Strandhusens revlar” som naturreservat och att naturreservatet 
inrättas i enlighet med beslutet. För att trygga syftet med reservatet ska de 
föreskrifter gälla som anges i förslaget. 

 
‒ Kommunfullmäktige fastställer skötselplanen för Marint naturreservat 

Strandhusens revlar. 
 

‒ Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att framgent 
revidera skötselplanerna om det behövs för att syftet med de marina områdenas 
skydd ska upprätthållas. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 169   KS KF/2018:320 - 109 
 
 

Förslag till utseende av ansvarig utgivare för direktsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden över Internet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Från och med kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2006 har direktsändning 
skett av sammanträdena över Lomma kommuns hemsida. Sådana direktsändningar på 
webben som riktar sig till allmänheten omfattas automatiskt av grundlagsskyddet i 
yttrandefrihetsgrundlagen. Kommunen är därför skyldig att anmäla en utgivare till 
Myndigheten för press, radio och tv. Utgivaren skall utses av den som driver 
verksamheten.  
 
Kommunfullmäktige har senast 2014-11-20, § 68, beslutat att tillsvidare utse 
dåvarande kommunfullmäktiges ordförande, eller den som ersätter honom, 
kommunfullmäktiges förste vice ordförande eller kommunfullmäktiges andre vice 
ordförande, som ansvarig utgivare för sändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden från och med den 27 november 2014 och tills vidare.  
 
Utgivaren är i grunden juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott begås, till exempel 
hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning. I kommunfullmäktiges direktsända 
program har emellertid tidigare de medverkande i kommunfullmäktige själva ansvarat 
för eventuella yttrandefrihetsbrott istället för utgivaren. 
 
Justitiekanslern har emellertid sedan dess, i beslut, bedömt att en direktsändning av 
en debatt i kommunfullmäktige får anses vara en sådan dagshändelse för vilken det 
finns särskilda regler i yttrandefrihetsgrundlagen 1 kap 8 §. Av dessa regler följer att 
grundlagens bestämmelser om ansvarighet, tillsyn och åtal inte är tillämpliga när det 
gäller uttalanden som har gjorts i sändningen. Inget särskilt beslut behöver därför 
numera fattas om att var och en som framträder i programmet själv ska ansvara för 
det de säger, eftersom detta ansvar redan följer av vanlig lag. 
 
Det är förstås fortfarande angeläget att var och en som yttrar sig i kommunfullmäktige 
är medveten om att han/hon själv ansvarar för eventuella brott han/hon begår i sina 
framföranden, såsom hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning. 
 
Med anledning av att nyval ägt rum till kommunfullmäktiges presidium och 
justitiekanslerns beslut föreslår kanslichef Eva Elfborg i skrivelse 2018-11-15 att 
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
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‒ Kommunfullmäktiges ordförande, Anders Berngarn, eller den som ersätter honom, 

förste vice ordförande, Sofia Forsgren-Böhmer, eller andre vice ordförande, Karl-
Gustav Nilsson, utses som ansvarig utgivare för sändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden från och med den 13 december 2018 och tills vidare. 

 
‒ Kommunfullmäktige noterar att var och en ansvarar för eventuella brott i sina 

framföranden vid direktsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden över 
Internet. 

 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-21, § 182. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-15 från kanslichefen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-21 § 182 
 
Överläggning 
Lars Carlén (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige att 
besluta i enlighet med föreliggande förslag, med tillägget att ålderspresidenten ska 
utses till ansvarig utgivare om ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice 
ordföranden är förhindrade att fullgöra uppdraget. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktiges ordförande, Anders Berngarn, eller den som ersätter honom, 

förste vice ordförande, Sofia Forsgren-Böhmer, eller andre vice ordförande, Karl-
Gustav Nilsson, eller ålderspresidenten, utses som ansvarig utgivare för sändning 
av kommunfullmäktiges sammanträden från och med den 13 december 2018 och 
tills vidare. 
 

‒ Kommunfullmäktige noterar att var och en ansvarar för eventuella brott i sina 
framföranden vid direktsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden över 
Internet. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 170   KS KF/2017:26 - 219 
 
 

Förslag till bemyndigande avseende tilldelningsbeslut för "Framtidens 
Bjärred - en ny stadsdel i Lomma kommun" 

 
 

Ärendebeskrivning 
Planledningsgruppen uppdrog 2017-10-11, § 32, till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
arbeta vidare med utvecklingen av området mellan Bjärred och Borgeby inom ramen 
för ny detaljplanering och att som en del av detta arbete utlysa en arkitekttävling.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07, § 11, att bemyndiga kommunstyrelsens 
arbetsutskott att godkänna tävlingsprogram och att utse jury för arkitekttävlingen. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare att arbetsutskottet ska utgöra politisk styrgrupp 
för tävlingen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-25, § 71, att godkänna förslag till 
tävlingsprogram för allmän projekttävling om "Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i 
Lomma kommun". Tävlingen ska genomföras som en allmän projekttävling enligt 18 
kap. i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Tävlingstekniska bestämmelser 
framgår av det godkända tävlingsprogrammet. 
  
Arbetsutskottet har beslutat att tävlingsförslagen ska bedömas av en jury bestående 
av 9 personer, dels 5 representanter för dåvarande kommunstyrelsens arbetsutskott, 
nämligen Anders Berngarn, Robert Wenglén, Christian ldström, Remco Andersson och 
Lisa bäck, dels 2 representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen, nämligen Lovisa 
Liljenberg och Linnea Qvarnström, och två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter 
(SAR), Åsa von Malortie och Jens Arnfred. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-24, § 164,  att inrätta en politisk 
referensgrupp för arkitekttävlingen "Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma 
kommun" bestående av en ledamot per politiskt parti som är representerat i 
kommunfullmäktige. Utöver dessa ledamöter beslutade arbetsutskottet att 
kommunstyrelsens ordförande ska ingå i referensgruppen som 
ordförande/sammankallande. 
 
Den allmänna projekttävlingen startade 2018-05-02 och sista dag för inlämning av 
tävlingsförslag var 2018-09-13. När tiden för tävlingen avslutats hade 61 förslag 
inkommit. Dessa finns tillgängliga i sin helhet på Sveriges arkitekters hemsida och 
Lomma kommuns hemsida. Projekttävlingen är planerad att avgöras under år 2018.  
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Tf. planeringschef Lovisa Liljenberg och planarkitekt Linnea Qvarnström föreslår i 
skrivelse 2018-11-14 att kommunstyrelsen ska bemyndiga kommunstyrelsens 
arbetsutskott, som är politisk styrgrupp för den allmänna projekttävlingen, att besluta 
om tilldelning i ärendet gällande allmän projekttävling för "Framtidens Bjärred – en ny 
stadsdel i Lomma kommun" i enlighet med det framtagna tävlingsprogrammet. 
 
Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-21, § 181. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-14 från planeringsavdelningen 
‒ Inbjuden till allmän projekttävling om Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i 

Lomma kommun 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-21 § 181 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut 

om tilldelning i ärendet gällande allmän projekttävling för "Framtidens Bjärred - en 
ny stadsdel i Lomma kommun". 

 
______________________ 
 
Sändlista  

 

 

 
 
 


