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KS AU § 81   KS KF/2019:164 - 060 
 
 

Godkännande av "Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i 
Flädie, Lomma kommun" och "Medfinansieringsavtal – byggnation av 
station i Alnarp, Lomma kommun" mellan Lomma kommun och 
Trafikverket, samt bemyndigande till kommunstyrelsen om 
undertecknande av avtal 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till ”Medfinansieringsavtal – byggnation av station i Flädie, Lomma kommun” 
och ”Medfinansieringsavtal – byggnation av station i Alnarp, Lomma kommun” har 
upprättats mellan Trafikverket och Lomma kommun. 
 
Avtalens syfte är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
genomförandet (planering, projektering och byggnation) av nya stationer för 
resandeutbyte i Flädie respektive Alnarp. Avtalen har utformats i enlighet med 
”Medfinansierings- och samverkansavtal för Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2” 
mellan Trafikverket, Region Skåne och kommunerna Lomma, Malmö och Kävlinge 
(godkänt av kommunfullmäktige 2019-04-25), som anger att Lomma kommun ska 
bekosta genomförandet av nya stationer till 100 %. Detta innebär att kommunen 
bekostar såväl den statliga delen av stationen, såväl som omkringliggande 
stationsområde. 
 
”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Flädie, Lomma kommun” och 
”Medfinansieringsavtal – byggnation av station i Alnarp, Lomma kommun” reglerar de 
delar av stationerna som ska utgöra statlig järnvägsanläggning. Den statliga 
järnvägsanläggningen ska ägas av Trafikverket, och Trafikverket ska även bekosta dess 
framtida drift och underhåll. Den statliga järnvägsanläggningen i Flädie omfattar 
byggnation av två sidoplattformar om 170 meter inklusive plattformsutrustning, 
gångbro över väg 913, ramper och trappor till plattform. Den statliga 
järnvägsanläggningen i Alnarp omfattar byggnation av två sidoplattformar om 170 
meter, inklusive plattformsutrustning och en planskild plattformsförbindelse. 
 
Planering, projektering och byggnation av den statliga järnvägsanläggningen 
genomförs av Trafikverket samtidigt som arbetet med mötesspåren enligt 
”Medfinansierings- och samverkansavtalet för Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2”. 
Ambitionen är att planering och projektering ska genomföras under åren 2019-2024 
och byggnation under åren 2024-2026. 
 
Åtgärder utanför den statliga järnvägsanläggningen, såsom gång- och cykelbanor, 
cykel- och pendlarparkering, yta för ersättningsbuss, taxiangöring, grönytor, möblering 
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m.m. ska beslutas, utföras, bekostas och ägas av kommunen. Kostnaden för dessa 
åtgärder utanför den statliga järnvägsanläggningen regleras därför inte i föreliggande 
avtal.  
 
Den totala kostnaden för stationen i Flädie (statliga åtgärder enligt Trafikverkets 
grundutförande och kommunala åtgärder utanför den statliga anläggningen) bedöms 
enligt tidig underlagskalkyl uppgå till 117,4 miljoner kronor (prisnivå 2019-02). Av den 
totala kostnaden utgör åtgärder i den statliga järnvägsanläggningen 65,4 miljoner 
kronor och kommunala åtgärder 52,0 miljoner kronor. I avtalet med Trafikverket anges 
kostnaden för den statliga järnvägsanläggningen som ett spann om +/- 10 % av den 
bedömda kostnaden (dvs. 59-72 miljoner kronor).  
 
Den totala kostnaden för stationen i Alnarp (statliga åtgärder enligt Trafikverkets 
grundutförande och kommunala åtgärder utanför den statliga anläggningen) bedöms 
enligt tidig underlagskalkyl uppgå till 129,9 miljoner kronor (prisnivå 2019-02). Av den 
totala kostnaden utgör åtgärder i den statliga järnvägsanläggningen 91 miljoner kronor 
och kommunala åtgärder 38,9 miljoner kronor. I avtalet med Trafikverket anges 
kostnaden för den statliga järnvägsanläggningen som ett spann om +/- 10 % av den 
bedömda kostnaden (dvs. 82-100 miljoner kronor). 
 
De bedömda kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt och tidigt 
framtagna underlag och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför komma att 
förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i 
ett senare skede. Lomma kommun ansvarar enligt avtalen för de faktiska kostnaderna 
för genomförandet av projekten, vilket inkluderar samtliga kostnadsförändringar samt 
eventuella ändrings- och tilläggsarbeten. 
 
Genomförandet av stationen i Alnarp förutsätter att avtal ingås med Akademiska Hus 
och Sveriges Lantbruksuniversitet avseende finansieringen av stationen. Om sådant 
avtal inte ingås kommer stationen i Alnarp inte att genomföras. 
 
Avtalsförslag har tagits fram i samverkan mellan parterna och har stämts av i en intern 
tjänstemannagrupp inom kommunen. 
 
Samhällsbyggnadschefen och mark- och exploateringschefen föreslår i skrivelse 2019-
04-29 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta följande: 
 
‒ Föreliggande förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Flädie, 

Lomma kommun” godkännes. 
‒ Föreliggande förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, 

Lomma kommun” godkännes. Kommunens godkännande av detta avtal är villkorat 
av att ”Avtal om station i Alnarp” (dnr KS/KF 2019:165.060) ingås med Akademiska 
Hus AB och Sveriges Lantbruksuniversitet avseende bidrag till finansieringen av 
stationen i Alnarp. 

‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna föreliggande avtal. 
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Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2019-04-30 att kommunfullmäktige ska besluta 
följande: 
 
‒ En avsättning på 65,4 mnkr avseende den kommunala medfinansieringen av den 

statliga järnvägsanläggningen, stationen i Flädie, görs.  
‒ Det kommunala investeringsbehovet vid Flädie station på 52 mnkr ska behandlas i 

det kommande budgetarbetet.  
‒ En avsättning på 91 mnkr avseende den kommunala medfinansieringen av den 

statliga järnvägsanläggningen, stationen Alnarp, görs. 
‒ Det kommunala investeringsbehovet vid Alnarps station på 38,9 mnkr ska 

behandlas i det kommande budgetarbetet.  
‒ Tekniska nämnden beviljas ett ökat driftsanslag 2019 på 3,1 mnkr för att täcka ett 

halvårs upplösning av den kommunala medfinansieringen för stationerna i Alnarp 
och Flädie. Anslaget finansieras genom kommunstyrelsens förfogandemedel, 
övrigt oförutsett.  

‒ Det framtida behovet av driftskostnadsmedel beaktas i det kommande 
budgetarbetet. 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-04-30 från ekonomichefen 
‒ Skrivelse 2019-04-29 från samhällsbyggnadschefen och mark- och 

exploateringschefen 
‒ Förslag till "Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Flädie, 
‒ Lomma kommun" 
‒ Förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, Lomma 

kommun” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Föreliggande förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Flädie, 

Loma kommun” godkännes. 
‒ Föreliggande förslag till ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Alnarp, 

Lomma kommun” godkännes. Kommunens godkännande av detta avtal är villkorat 
av att ”Avtal om station i Alnarp” (dnr KS/KF 2019:165.060) ingås med Akademiska 
Hus AB och Sveriges Lantbruksuniversitet avseende bidrag till finansieringen av 
stationen i Alnarp.  

‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna föreliggande avtal.  
‒ En avsättning på 65,4 mnkr avseende den kommunala medfinansieringen av den 

statliga järnvägsanläggningen, stationen i Flädie, görs.  
‒ Det kommunala investeringsbehovet vid Flädie station på 52 mnkr ska behandlas i 

det kommande budgetarbetet.  
‒ En avsättning på 91 mnkr avseende den kommunala medfinansieringen av den 

statliga järnvägsanläggningen, stationen Alnarp, görs. 
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‒ Det kommunala investeringsbehovet vid Alnarps station på 38,9 mnkr ska 
behandlas i det kommande budgetarbetet.  

‒ Tekniska nämnden beviljas ett ökat driftsanslag 2019 på 3,1 mnkr för att täcka ett 
halvårs upplösning av den kommunala medfinansieringen för stationerna i Alnarp 
och Flädie. Anslaget finansieras genom kommunstyrelsens förfogandemedel, 
övrigt oförutsett.  

‒ Det framtida behovet av driftskostnadsmedel beaktas i det kommande 
budgetarbetet. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 82   KS KF/2019:165 - 060 
 
 

Godkännande av "Avtal avseende station i Alnarp" med Akademiska 
Hus och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), samt bemyndigande till 
kommunstyrelsen om undertecknande av avtal 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till ”Avtal avseende station i Alnarp” har nu upprättats mellan Lomma 
kommun, Akademiska Hus och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 
 
Avtalets syfte är att reglera respektive parts bidrag till finansieringen av 
genomförandet (planering, projektering och byggnation) av en ny station för 
resandeutbyte i Alnarp. Avtalet har sin utgångspunkt i ”Medfinansieringsavtal – 
Byggnation av ny station i Alnarp, Lomma kommun” som kommunen avser 
teckna med Trafikverket samtidigt som detta avtal tecknas. 
 
Den totala kostnaden för stationen i Alnarp, det vill säga åtgärder i den statliga 
infrastrukturen och sådana åtgärder utanför den statliga infrastrukturen som krävs för 
att skapa ett funktionsenligt stationsområde, bedöms uppgå till 129,9 miljoner kronor 
(prisnivå 2019-02). Den bedömda kostnaden bygger på erfarenhetssiffror från tidigare 
projekt och tidigt framtagna underlag och är preliminär. De faktiska kostnaderna kan 
därför komma att förändras på grund av till exempel rådande marknadsläge och 
platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. 
 
Enligt ”Avtal avseende station i Alnarp” åtar sig Akademiska Hus respektive SLU att 
vardera betala maximalt 43,3 miljoner kronor, motsvarande 1/3 vardera, av den 
bedömda totala kostnaden för stationen. Kostnader som överstiger detta belopp står 
kommunen för. Om de slutliga kostnaderna understiger ovanstående belopp ska 
Akademiska Hus och SLU endast utge en tredjedel (1/3) av den faktiska kostnaden 
vardera. 
 
Stationen i Alnarp genomförs samtidigt som byggnationen av mötesspår i Alnarp enligt 
”Medfinansierings- och samverkansavtalet för Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2”. 
Ambitionen är att planering och projektering ska genomföras under åren 2019-2024 
med byggnation under åren 2024-2026. 
 
Samhällsbyggnadschefen och mark- och exploateringschefen föreslår i skrivelse 2019-
04-29 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 
 
‒ Föreliggande förslag till ”Avtal avseende station i Alnarp” godkännes. 
‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna avtalet. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-04-30 från ekonomichefen 
‒ Skrivelse 2019-04-29 från samhällsbyggnadschefen och mark- och 

exploateringschefen 
‒ Förslag till ”Avtal avseende station i Alnarp” 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Föreliggande förslag till ”Avtal avseende station i Alnarp” godkännes. 
‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna avtalet. 
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (31) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-05-08 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 83   KS KF/2019:102 - 040 
 
 

Yttrande över "Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting" (SOU 2018:74) 
 
 
Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har översänt utredning avseende översyn av 
kostnadsutjämningen mellan kommuner och landsting "Lite mer lika" till bland annat 
samtliga kommuner och landsting för synpunkter. 
 
Föreligger förslag till yttrande från ekonomichef Marcus Nilsson. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichefen en redogörelse. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-05-02 från ekonomichefen 
‒ Remiss från Finansdepartementet, daterad 2019-02-08 
‒ ”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting”, 

betänkande från Kostnadsutjämningsutredningen, Statens offentliga utredningar, 
SOU 2018:74  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun yttrar sig i enlighet med bilaga. 
 

./.  Bilaga. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 84   KS KF/2019:197 - 060 
 
 

Fastställande av reviderad totalutgift för projektet ”Cirkulationsplats 
Malmövägen”, godkännande av ”Tilläggsavtal – kollektivtrafikåtgärder 
Lomma Södra, Lomma kommun” samt bemyndigande till 
kommunstyrelsen om undertecknande av avtal 
 
 
Ärendebeskrivning 
2013-04-10 respektive 2013-04-15 tecknade trafikverket och Lomma kommun ett  
genomförandeavtal avseende att anlägga endast bussramper vid trafikplats Lomma 
södra, även kallad projekt Cirkulationsplats Vinstorpsvägen-Malmövägen, E6 och 896 
vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder eller KF projekt 1512 Cirkulationsplats  
Malmövägen.  
 
Syftet med projektet är, förutom att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken 
mellan Lomma och Malmö, också att öka trafiksäkerheten i området. Regionbussarna 
kommer att kunna ansluta E6 via nya av- och påfarter från Hjärupsvägen vilket skapar 
förutsättningar för snabbare busstrafik till och från Malmö. Den andra delen i  
projektet inbegriper en clrkulationsplats som ersättning för den högt belastade  
vägkorsningen mellan Vinstorpsvägen och Malmövägen. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2019-04-15, § 34, att föreslå kommunstyrelsen att hos 
kommunfullmäktige begära att totalutgift för KF projekt 1512 Cirkulationsplats 
Malmövägen fastställs till 4.700 tkr och att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande 
att teckna tilläggsavtal med Trafikverket.  
 
lnvesteringsprojekt Cirkulationsplats Malmövägen fastställdes i 2015-års budget med 
totalutgift 2.300 tkr (beräkning enligt avtal 2.110 tkr plus indexuppräkning) baserat på 
Genomförandeavtal för anläggning av endast bussramper vid trafikplats Lomma Södra. 
Projektets utbetalningar var då planerade till åren 2015-2017 med driftstart år 2017.  
 
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-05-06 följande avseende 
Genomförandeavtalets § 6 som reglerar drift och underhåll: 
 
 

1. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter samt bekostar framtida drift- och 
underhåll samt eventuell förnyelse av de nya bussramperna (ekonomiavdelningen: Bussramperna 
finansieras till 100 % av Trafikverket och ingår därför inte i KF-projekt 1512} 

2. Kommunen sköter och bekostar framtida drift och underhåll av rondell (ytan i mitten av 
cirkulationsplatsen) 
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3. Trafikverket blir efter färdigställande av åtgärd 3.3 väghållare och sköter och bekostar framtida 
drift och underhåll samt eventuell förnyelse av cirkulationsplatsen. (ekonomiavdelningen: avtalets 
punkt 3.3 avser Utbyggnad av korsningen Vinstorpsvägen/Malmövägen till en cirkulationsplats. 
(finansiering 35 % Lomma kommun) 

 

Ytterligare information från samhällsbyggnadsförvaltningen avseende punkt 2:  

 

Rondellen är ytan i mitten av cirkulationsplatsen. Begreppet cirkulationsplats avser hela 
anläggningen det vill säga rondell, körbanor och anslutningar av vägar. Kommunen kommer inte 
att äga ytan, men kommer att ansvara för drift och underhåll av rondellytan som kommer att vara 
av gräs eller ängssådd, med lökväxter och som därför behöver städas, klippas, gödslas med mera.  

 
Tekniska nämnden föreslår att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna 
tilläggsavtal med trafikverket. Trafikverket har upprättat avtal, 2019/44768, 2019-04-
12, med benämningen "Tilläggsavtal- Kollektivtrafikåtgärder, Lomma Södra, Lomma 
kommun". Avtalet avser medfinansiering till statlig infrastruktur. 
 
Projektet har hittills hanterats som ett investeringsprojekt. Nedlagda utgifter till och 
med 2018-12-31 är 1,3 mnkr, varav drygt 1,0 mnkr avser hittills fakturerade utgifter 
och knappt 0,2 mnkr avser kommunens aktiverade kostnader för projektledning.  
Medelsbehovet för själva medfinansieringen är enligt avtalet ett fast belopp om 4.200 
tkr jämfört med 2.110 tkr i ursprunglig kalkyl, det vill säga 2.090 tkr mer. 
  
Eftersom det är ett medfinansieringsavtal i botten och kommunen således inte 
kommer att äga någon del av anläggningen konstaterar ekonomiavdelningen att 
projektet inte ska hanteras som en kommunal investering. Medfinansiering av statlig 
infrastruktur ska enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning redovisas i 
balansräkningen under benämningen "Bidrag till statlig infrastruktur" eller som en 
kostnad i resultaträkningen. Kommunen kan, i samband med att beslut om avtal tas 
och tecknas, välja mellan att redovisa hela medfinansieringskostnaden under 
beslutsåret eller välja att fördela/upplösa kostnaden med enhetliga belopp under 
högst 25 år.  
 
I det fall kommunfullmäktige ställer sig positiv till medfinansieringen förordar 
ekonomiavdelningen att kostnaden i sin helhet tas vid avtalets tecknande, i detta fall 
tilläggsavtalet, då beloppet i detta sammanhang får anses vara av mindre storlek.  
 
I det fall kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran om utökad 
finansiering av Cirkulationsplats Malmövägen, samt tecknande av ”Tilläggsavtal för 
medfinansiering av Kollektivtrafikåtgärder, Lomma Södra, Lomma kommun”, föreslår 
ekonomiavdelningen att kommunfullmäktige ska besluta följande: 
 
‒ Eventuell medfinansiering av Cirkulationsplats Malmövägen kostnadsförs i sin 

helhet vid avtalets tecknande, i detta fall Tilläggsavtalet . 
‒ Finansförvaltningens verksamhet för finansiella intäkter och kostnader utökas med 

4,2 mnkr för bidrag till statlig infrastruktur.  
‒ Tekniska nämndens driftbudget 2019 utökas med 500 tkr för kommunens egna 

kostnader kopplade till medfinansieringen.  
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‒ Finansiering sker genom att årets resultat minskas med 4,7 mnkr.  
‒ lnvesteringsprojektet för Cirkulationsplats Malmövägen upphör. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och teknisk 
chef Mattias Persson en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-05-06 från ekonomichefen och budgetekonomen 
‒ Av Trafikverket reviderat förslag till "Tilläggsavtal – Kollektivtrafikåtgärder, Lomma 

Södra, Lomma kommun", daterat 2019-04-12 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-04-14 § 34 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ "Tilläggsavtal – Kollektivtrafikåtgärder, Lomma Södra, Lomma kommun" 

godkännes. 
 
./. Bilaga. 
 

‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna avtalet. 
‒ Medfinansiering av Cirkulationsplats Malmövägen kostnadsförs i sin helhet vid 

avtalets tecknande.  
‒ Finansförvaltningens budget utökas med 4,2 mnkr för bidrag till statlig 

infrastruktur. 
‒ Tekniska nämndens driftbudget 2019 utökas med 300 tkr för kommunens egna 

kostnader kopplade till medfinansieringen. 
‒ Finansiering sker genom att årets budgeterade resultat minskas med 4,5 mnkr. 
‒ Investeringsprojektet för Cirkulationsplats Malmövägen upphör. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 85   KS KF/2019:194 - 291 
 
 

Frågan om senareläggning av ombyggnad för kök och matsal samt 
nybyggnad för slöjdsalar inom fastigheten Löddesnäs 8:2 
(Löddesnässkolan), samt förslag om utökning av byggnation med ny 
multiarena 
 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2019-03-18, § 20, att upphandla 
entreprenad avseende ombyggnad för kök och matsal, samt nybyggnad av slöjdsalar 
inom fastigheten Löddesnäs 8:2, Löddesnässkolan. Finansiering av projektet skulle ske 
genom ianspråktagande av kommunfullmäktige beslutade investeringsmedel om 13,5 
mnkr. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2019-04-15, § 35, föreslå kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige att senarelägga byggstarten av ombyggnad för 
kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar inom fastigheten Löddesnäs 8:2, 
Löddesnässkolan, med tre år, till hösten 2022. Projektet ska vara färdigt för inflyttning 
under sommaren 2023.  
 
Förslag till senareläggning berör två, KF-projekt, investeringsprojekt beslutade av 
kommunfullmäktige: 
 
‒ Utbyggnad Löddesnässkolan, totalutgift 12,0 mnkr med driftstart vårterminen 

2020 
‒ Löddesnässkolan, anpassning kök (volym), totalutgift 1,5 mnkr med driftstart 

höstterminen 2019 
 
I nyupprättad investeringskalkyl, inkluderande den lägsta anbudssumman för 
entreprenaden avseende de båda projekten, konstaterar nämnden att den nya 
totalutgiften beräknas till totalt 21 mnkr. Avvikelsen är alltså totalt 7,5 mnkr högre än 
fastställd budget. Efter avstämning med kommunens fastighetschef konstaterar 
ekonomichefen och budgetekonomen i skrivelse 2019-05-07 att 2,0 mnkr av 
avvikelsen inte beror på det "överhettade" marknadsläget utan beror på ändringar 
som uppstått under planering av projekten. Dels har ett kapprum inklusive toalett 
tillkommit till utbyggnaden och dels har köket behov av extra yta för frysrum.  
 
Under planering av projektet har verksamheten föreslagit en annorlunda lokalisering 
av utbyggnaden, än den ursprungligt planerade, som sedan orsakat att en del av 
befintlig bollplan tas i anspråk. Enligt tekniska nämnden ingår det därför i anbudet "i 
det fall en ny multiarena ska ingå i byggnationen tillkommer 1,5 mnkr som option".  
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I kommunfullmäktiges beslut om utbyggnad av Löddesnässkolan har inga särskilda 
åtgärder vad gäller utemiljön ingått, utan en multiarena är, enligt ekonomichefen och 
budgetekonomen, i så fall en ny verksamhetsinvestering som bör hanteras i ordinarie 
budgetprocess. 
 
Ekonomichefen och budgetekonomen föreslår i skrivelse 2019-05-07 följande:  
 
‒ För det fall att kommunfullmäktige inte väljer att senarelägga projekten 

Utbyggnad av Löddesnässkolan samt Löddesnässkolan, anpassning av kök krävs 
ytterligare 7,5 mnkr sammantaget för att finansiera projekten. Detta får i så fall 
göras inom ramen för nyupplåning av motsvarande belopp. 

‒ Då samma entreprenad hanterar de båda projekten föreslås att de slås samman 
till ett projekt Utbyggnad av Löddesnässkolan inklusive anpassning av kök med 
driftstart ht-19 vad gäller anpassning av kök och vt-20 vad gäller utbyggnaden. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-07, § 37, att översända yttrande 
över remiss avseende senareläggning av ombyggnad för kök och matsal samt 
nybyggnad för slöjdsalar – Löddesnässkolan till kommunstyrelsen. Barn- och 
utbildningen konstaterar i beslutet följande: 
 
‒ Barn- och utbildningsnämnden anser att ombyggnationen av Löddesnässkolan bör 

genomföras enligt ursprunglig tidtabell för att säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och 
likvärdighet.  

‒ Om beslutet i kommunfullmäktige, trots BUNs konsekvensbeskrivning, blir att 
ombyggnaden ska vänta bör fullmäktige ta i beaktande att mer kostpersonal kan 
komma att behöva anställas. Den pedagogiska personalen ska ägna sig åt 
undervisning fullt ut för att nå nämndens uppsatta mål "100% behörighet till 
gymnasiet". Detta är i särklass det viktigaste målet skolan har att uppfylla.   

 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och 
fastighetschef Göran Samuelsson en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-05-07 § 37 
‒ Skrivelse 2019-05-07 från ekonomiavdelningen 
‒ Skrivelse 2019-05-02 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-04-15 § 34 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen påtalar att projektets omfattning och innehåll inte följer 

kommunfullmäktiges ursprungliga beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Byggstarten av ombyggnad för kök och matsal samt nybyggnad för slöjdsalar inom 

fastigheten Löddesnäs 8:2, Löddesnässkolan, ska inte senareläggas. 
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‒ Byggnationen ska utökas med en ny multiarena. 
‒ Projekten Utbyggnad av Löddesnässkolan samt Löddesnässkolan, anpassning av 

kök,  beviljas ytterligare 7,5 mnkr sammantaget för projekten.  
‒ Projekten Utbyggnad av Löddesnässkolan samt Löddesnässkolan, anpassning av 

kök behandlas som ett projekt med driftstart ht-19 avseende anpassning av kök 
samt vt-20 avseende utbyggnaden. 

‒ Tekniska nämnden beviljas 1,5 mnkr år 2020 till ny multiarena vid 
Löddesnässkolan med driftstart vt-20.  

‒ Ytterligare investeringsanslag finansieras genom ökad upplåning. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 86   KS KF/2018:65 - 041 
 
 

Begäran från barn- och utbildningsnämnden om utökad budget för 
investeringar 2019 
 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar under § 26/19 att begära utökad budget för 
investeringar 2019 av följande anledning: "Vid en nyligen genomförd inventering av 
behov av iPads och datorer till elever och personaldatorer har konstaterats att datorer 
och iPads som idag leasas och nu istället ska köpas in, ej finns med i beslutat förslag till 
investeringsbudget 2019-2021 och plan för investeringar 2022-2025. Detta borde 
förvaltningen ha uppmärksammat i samband med budgetprocessen 2019."  
 
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-05-02 att kommunfullmäktige har 
fattat beslut om investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden 2019 på totalt 
6.471 tkr, men att det även finns ett fastställt projekt för kommande behov; 
Datorer/läsplattor till åk 4-6, reinvestering med totalutgift på 5.312 tkr och driftstart år 
2021. Denna budget för reinvestering fanns redan planerad i Budget 2018, men då till 
ett lägre belopp och med planerad driftstart år 2020. Ekonomiavdelningen utgår från 
att det är detta projekt nämnden vill tidigarelägga till 2019 med 1.535 tkr.  
 
Ekonomiavdelningen påtalar att det är angeläget att planering och anskaffning av 
datorer på kort och lång sikt är korrekt, och att det därför är viktigt att nämndens 
budgetförslag för 2020-2027 är tydligt, korrekt och väl genomarbetat.  
 
Vidare påtalar ekonomiavdelningen att det är viktigt att hålla isär vad som faller inom 
driftbudget respektive investeringsbudget. Inom investeringsbudgeten är utrymmet 
mindre flexibelt och det är inom anslaget för "Mindre investeringar" som nämnden 
själv kan omprioritera. Anslag för KS oförutsedda investeringar finns, utöver 
strategiska fastighetsförvärv, inte avsatta som möjlig finansiering. 
 
För det fall kommunfullmäktige önskar tillmötesgå barn- och utbildningsnämndens 
begäran kan beslutet enligt ekonomiavdelningen formuleras på följande sätt: 
 
‒ Kommunfullmäktige tidigarelägger 1.535 tkr från 2021 till 2019 vad gäller KF-

projekt "Datorer/läsplattor till årskurs 4-6, reinvestering".  
‒ Förslag till nytt KF-projekt, Personaldatorer 2019 med totalutgift 3.197 tkr 

godkännes.  
‒ Finansiering sker med en ökad belastning av rörelsekapitalet med totalt 4.732 tkr 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-05-02 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-04-09 § 26 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen påtalar att barn- och utbildningsnämndens planering av 

datoranskaffning fortsättningsvis ska behandlas i ordinarie budgetprocess. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar tidigarelägga 1.535 tkr från 2021 till 2019 vad gäller 

KF-projekt "Datorer/läsplattor till årskurs 4-6, reinvestering”. 
‒ Förslag till nytt KF-projekt, Personaldatorer 2019 med totalutgift 3.197 tkr 

godkännes. 
‒ Finansiering sker med en ökad belastning av rörelsekapitalet med totalt 4.732 tkr. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 87   KS KF/2018:319 - 214 
 
 

Beträffande beslut om planbesked avseende Lomma 25:18, del av 
Lomma 33:11 (restaurangen vid Tullhustorget, Lomma hamn) 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska behandlas vid ett av 

arbetsutskottets kommande sammanträden. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 88   KS KF/2019:130 - 042 
 
 

Motion avseende utformningen av budgetunderlaget 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kristina Thored, ledamot i kommunfullmäktige har som representant för Fokus Bjärred 
2019-03-12 12 inkommit med en motion avseende utformningen av 
budgetunderlaget. Enligt Kristina Thored saknar investeringsbudgeten den typ av 
kontext och beskrivning som finns som underlag till driftbudgeten. Denna brist på 
information försämrar, enligt Thored, såväl ledamöternas förutsättningar att ta 
kompetenta beslut som medborgarnas möjlighet till insyn i den politiska  
prioriteringen.  
 
Ekonomichefen och budgetekonomen lämnar i skrivelse 2019-05-02 följande  
yttrande: 
 

Lomma kommuns investeringsbudget har ökat i omfattning från 25 mnkr år 2003 till cirka 200 
mnkr årligen. Kraftig befolkningstillväxt har inneburit omfattande behov av både 
verksamhetsrelaterade investeringar och investeringar i infrastruktur som en konsekvens av 
utbyggnad av nya bostads- och verksamhetsområden.  
 
För de större projekten, 1,5 mnkr eller mer, finns det krav på drift- och investeringskalkyl och för 
investeringar på 5 mnkr eller mer ska ett så kallat objektkort upprättas med ett innehåll i enlighet 
med Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar. Det är ett omfattande 
men viktigt arbete att upprätta och uppdatera kalkyler och objektkort till ett stort antal projekt, 
med fokus på att förbättra och förfina dessa. Kalkyler och objektkort utgör viktiga beslutsunderlag 
och ska också vara utgångspunkt vid uppföljning och slutredovisning av projekten. 
 
Nämnderna ska i sitt förslag till investeringsbudget beskriva, motivera och prioritera projekten. 
Kommunstyrelsen föreslår den 27 mars en revidering av investeringsreglerna som särskilt anger 
att det även när det gäller investeringar i verksamhetslokaler är respektive nämnds eget ansvar 
att identifiera och beskriva investeringsbehovet för respektive verksamhet. Inledningsvis ska 
nämnden själv lägga fram förslag till budget. Tekniska nämnden ansvarar, efter godkännande av 
förslaget i kommunfullmäktige, för budget, genomförande och förvaltning av investeringen.  
 
Det är av största vikt att information och beslutsunderlag finns tillgängliga under hela 
budgetprocessen. Nämndernas kompletta förslag till investeringsbudget, det vill säga inklusive 
objektkort och eventuella förstudieofferter, beställningar eller dylikt ska ingå i handlingarna till 
kommunstyrelsen. För att tydliggöra informationen om investeringsbudgeten och göra den mer 
lättillgänglig föreslås att även budgetdokumentets verksamhetstexter kompletteras med 
kommentarer till investeringsförslagen. 
 
I de budgetinstruktioner "Bra att veta inför Budget 2020" som ges till förvaltningschefer, 
ekonomer, nämndsekreterare och eventuellt andra berörda har följande komplettering gjorts, för 
att ge en förbättrad information om investeringsförslagen: 
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• Kommentarer till investeringsförslag  
Beskriv kortfattat de investeringsprojekt 

 
- som är nya och överstiger 5 mnkr  
- som föreslås förändras med mer än 1 mnkr mot beslutad totalutgift. Beskriv orsak till 

förändringen samt konsekvens om förändringen inte godkänns.  
- som föreslås ett ändrat innehåll jämfört med ursprungligt beslut  
- blivit förskjutna i tid jämfört med ursprungligt beslut om driftstart 

 
Ovanstående förslag till förändringar bedöms vara i linje med synpunkterna i inlämnad motion 
och kommer att ge förbättrade beslutsunderlag och en större öppenhet och insyn i den politiska 
prioriteringen. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-05-02 från ekonomichefen och budgetekonomen 
‒ Motion (FB) avseende utformningen av budgetunderlaget, inkommen 2019-03-12 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Med hänvisning till ekonomiavdelningens yttrande beslutar kommunfullmäktige 

att motionen ska anses vara besvarad. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 89   KS KF/2019:199 - 009 
 
 

Beträffande Lomma kommuns årliga pensionärslunch 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan många år tillbaka har Lomma kommun årligen inviterat pensionerade 
medarbetare till en lunch. Det har bjudits på julmat och tal från kommunstyrelsens 
ordförande. Jullunchen har hållits på Dansrotundan i Lomma och maten har beställts 
från lokal matleverantör. Tillställningen har gästats av mellan 250-300 personer. 
Välkommen har den varit som arbetat i Lomma kommun vid pensionstidpunkten. 
 
Kommundirektör Jan Sohlmér och HR-chef Marie Härstedt lämnar i skrivelse 2019-05-
08 följande yttrande: 

 
I god tid innan inbjudningarna skickats, har ett komplext arbete med att identifiera vem som 
formellt sett är välkommen, påbörjats. KPA har fram till och med 2017 tillhandahållit listor på alla 
medarbetare som arbetat i Lomma kommun och som nu är pensionerade. Erhållen lista om cirka 1 
000 personer har därefter manuellt rensats på personer som till exempel inte arbetade i Lomma 
kommun vid pensionstidpunkten. Ytterligare manuellt arbete har krävts för att rensa listorna från 
dem som tagit temporärt uttag men fortfarande arbetar. Tilläggas bör att personer som valt att 
placera sin pension på annat sätt än i KPA aldrig kan identifieras. Sammanlagt bjuds ca 750 
personer in. 
 
Kostnaderna för lokal och förtäring har i genomsnitt uppgått till ca 100 000 kronor och 
sammanlagt har HR-avdelningen lagt ca 90 timmar på framför allt registerhantering och 
administration men också planering och genomförande. 
 
Förutsättningarna för genomförandet av jullunchen förändrades under 2018. Dels levererar KPA 
inte längre registerutdrag på pensionerade medarbetare till Lomma kommun och dels har en ny 
lagstiftning, GDPR, trätt i kraft. Lagstiftningen hindrar kommunen att spara personregister år från 
år vilket varit en förutsättning för att identifiera vilka personer som formellt sett är välkomna. 
Dessutom konstateras att en stor del av registerhanteringen kan genomföras på grund av specifik 
medarbetares personkännedom något som skulle få konsekvenser om personen slutade. Den 
manuella hanteringen innebär också en risk då det förutom att det är tidskrävande även ökar 
risken för fel. Sammantaget innebär detta att denna aktivitet inte längre kan genomföras.  
 
Framtiden 
Att vara en effektiv och kostnadsmedveten organisation innebär att kommunen regelbundet 
behöver se över mål och syfte med olika verksamheter och aktiviteter. I en tid med hög 
personalomsättning, stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och 
generationsväxling, behöver fokus ligga på att behålla nuvarande och attrahera morgondagens 
medarbetare. Den resurs som frigörs när pensionärslunchen inte längre kan genomföras skulle 
istället kunna användas för att stärka detta arbete. Här redovisas några möjliga alternativ: 
 
Låta fler ungdomar få feriearbete i kommunen  
Sedan flera år erbjuder Lomma kommun utifrån budgeterade medel minst 110 ungdomar 
feriearbete varje sommar. 2017 och 2018 medförde ett statsbidrag att ytterligare 25 personer fick 
sommarjobb. Under tre veckor får man möjlighet att arbeta inom någon av alla kommunens 
verksamheter. 2019 har intresset varit rekordstort och över 400 personer har sökt. Även 
verksamheterna visar stort intresse för att ta emot våra unga medborgare och det är relativt lätt 
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att hitta lämpliga arbetsuppgifter och arbetsplatser. Att få ett feriearbete för med sig mycket 
positivt t.ex. arbetslivserfarenhet, ansvarstagande, insyn och kännedom om kommunen. Troligen 
finns flera framtida medarbetare bland målgruppen. 
 
Kommunens ledning möter medarbetare  
En av kommunens vägledande principer avseende kommunikation är att ”en väl fungerande 
kommunikation är en förutsättning för en framgångsrik extern kommunikation”. En god intern 
dialog skapar mening, bidrar till utvecklande arbetsklimat och skapar delaktighet och 
ansvarskänsla. Som ett led i att stärka den interna kommunikationen mellan kommunens ledning, 
t ex i form av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och HR-chef, och medarbetare i 
kommunen välkomnas till dialogträffar utifrån olika teman. 
 
Dialogträffar med olika medborgargrupper  
Utifrån det övergripande målet att vara en kommunikativ kommun som genom dialog och 
öppenhet möter kommunens invånare planeras dialogträffar utifrån olika medborgargruppers 
intresse och behov t.ex. för kommunens pensionärer. 

 
Kommundirektören och HR-chefen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta följande: 
 
‒ Att upphöra med årlig jullunch för pensionerade medarbetare; samt  
‒ Att uppdra åt Kommundirektören att planera för dialogträffar mellan 

kommunledningen och kommunens medarbetare, med start hösten 2019. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar HR-chef Marie Härstedt en redogörelse. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-05-08 från kommundirektören och HR-chefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att upphöra med årlig jullunch för pensionerade 

medarbetare. 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att planera för dialogträffar 

mellan kommunledningen och kommunens medarbetare, med start hösten 2019. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 90   KS KF/2019:226 - 026 
 
 

Uppföljning av arbetet med aktiva åtgärder för likabehandling 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt diskrimineringslagen kap 3 (§ 5-7) ska Lomma kommun bedriva ett 
förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och verka för lika 
rättigheter och möjligheter, vilket betyder att arbetsgivarens arbete med aktiva 
åtgärder ska omfatta arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, 
rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling, samt möjligheter att 
förena förvärvsarbete med föräldraskap. Arbetsgivaren ska även ha riktlinjer och 
rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och 
sådana repressalier. Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner 
som är fastställda.  
 
Arbetet med aktiva åtgärder i Lomma kommun sker, efter en fastställd rutin, genom 
undersökning på verksamhet-, förvaltnings- och kommunövergripandenivå. Utifrån 
undersökningen genomförs analys av resultaten, och med utgångspunkt från dessa 
vidtas åtgärder som planeras och följs upp. Resultaten aggregeras från 
verksamhetsnivå till förvaltningsnivå och sammanställs slutligen i en 
kommunövergripande dokumentation. Arbetet sker i samverkan med 
arbetstagarorganisationer genom Lomma kommuns samverkansorganisation.  
 
Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas på ett antal olika områden och utifrån 
samtliga sju diskrimineringsgrunder. I ”Årlig uppföljning av likabehandling” redovisas 
det övergripande arbetet med aktiva åtgärder. I de fall förvaltningarna har identifierat 
brister har åtgärdsplaner upprättas. Planen har behandlats i kommuncentral 
samverkansgrupp 2019-04-23. 
 
HR-chef Marie Härstedt föreslår i skrivelse 2019-05-08 att kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen besluta följande: 
 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa årlig 

uppföljning av likabehandling inklusive kommunövergripande åtgärdsplan för 
2019. 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar HR-chef Marie Härstedt en redogörelse. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-05-08 från HR-chefen 
‒ Bilaga: Årlig uppföljning av likabehandling - kommunövergripande åtgärdsplan 

2019 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av arbetet med aktiva åtgärder för 

likabehandling.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 91   KS KF/2019:226 - 026 
 
 

Beträffande uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska behandlas vid ett av 

arbetsutskottets kommande sammanträden. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 92   KS KF/2019:187 - 706 
 
 
 

Fastställande av avgifter för tillstånd och kompletterande avgifter för 
tillsyn enligt tobakslagen samt bemyndigande till socialnämnden att 
revidera avgifterna 
 
Ärendebeskrivning 
Genom en lagändring, i huvudsak giltig från och med 2019-07-01, upphävs 
tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088).  
 
Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver lämnas 
ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal 
handel med tobak.  
 
Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med 
tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.  
 
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, 
nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som 
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den 
som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen 
avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. 
Rökförbudet utvidgas också till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller  
tobak.  
 
Socialnämnden är, enligt sitt reglemente, ansvarig för att fullgöra kommunens 
uppgifter enligt tobakslagen. 
 
Avgifter  
För närvarande tar kommunen, enligt gällande lagstiftning, ut en årlig tillsynsavgift, av 
den som i anmälningspliktig verksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter, om 2000 
kronor om säljaren inte betalar tillsynsavgift enligt alkohollagen och med 800 kronor 
om säljaren redan betalar tillsynsavgift enligt alkohollagen.  
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Kommunen får, enligt den nya lagstiftningen, ta ut såväl avgifter för prövning av 
ansökan om försäljningstillstånd, som avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning. 
  
Grunderna för avgiftsuttaget för försäljningstillstånd får bestämmas av 
kommunfullmäktige och ska följa de allmänna krav om självkostnadsprincipen som 
finns beträffande kommunala taxor. Avgifterna ska alltså spegla kommunernas 
faktiska kostnad för hanteringen av tillståndsansökningar. 
 
Med hänsyn till att det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara 
beröringspunkter med det förfarande som gäller vid tillståndsgivning enligt 
alkohollagen bör dessa kunna tjäna som riktmärke. Tillståndsgivningen för försäljning 
av tobak innehåller emellertid färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex. 
Regeringen har därför bedömt att kommunernas kostnad för att hantera ansökningar 
om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan komma att vara något lägre än 
motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.  
 
Tillståndsavgifterna får tas ut från och med 2019-07-01. Detaljhandlare som redan, 
enligt gällande lagstiftning har anmält tobaksförsäljning och partihandlare med 
tobaksvaror får ansöka om tillstånd senast 2019-11-01.  
 
Socialförvaltningen redogör i skrivelse 2019-03 -28 för gällande ansökningsavgifter för 
serveringstillstånd och för beräknade självkostnader.  
 
Socialnämnden föreslår under§ 31/19, att avgiften för prövning av ansökan om 
försäljning av tobak, samt kompletterande tillsynsavgift, ska fastställas enligt följande. 
 
 
Ärende Förslag till avgift 
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd 7 000 kr 
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd inklusive tillsyn 4 000 kr 
Anmälan om ändrade ägarförhållanden/ ändrad företagsform 4 000 kr 
Anmälan om enklare förändringar 1 000 kr 
 

 
Socialförvaltningen uppger att de föreslagna avgifterna motsvarar självkostnad. Enligt 
förvaltningen innebär förslaget avgifter i samma storleksordning som i kringliggande 
kommuner.  
 
Kanslichefen konstaterar i skrivelse 2019-05-02 att förvaltningen föreslagit att tidigare 
fastställda avgifterna för tillsyn ska vara oförändrade, för att ses över i samband med 
översyn av taxor och avgifter inför år 2021.  
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För det fall kommunstyrelsen tillstyrker socialnämndens förslag konstaterar 
kanslichefen att beslutet kan formuleras enligt följande: 
 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter för tillstånd och 

kompletterande avgift för tillsyn, enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter, i enlighet med socialnämndens förslag, att gälla från och med 2019-07-
01.  

‒ Socialnämnden bemyndigas att revidera avgifterna. 
‒ Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08, § 92. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-05-02 från kanslichefen 
‒ Protokoll från socialnämnden 2019-04-02 § 31 
‒ Skrivelse 2019-03-28 från socialförvaltningen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter för tillstånd och 

kompletterande avgift för tillsyn, enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter, i enlighet med socialnämndens förslag, att gälla från och med  
2019-07-01.  

‒ Socialnämnden bemyndigas att revidera avgifterna. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
taxebilaga 1 och 2 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter 
för kommunens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.  
 
Kommunfullmäktige har senast reviderat taxan under § 11/2018.  
 
Avgifterna enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen och lagen om foder 
och animaliska biprodukter sammanfördes, under år 2016, i en taxa, av 
kommunfullmäktige. 
 
Förslaget  
Miljö-och byggnadsnämnden föreslår under § 24/19 fullmäktige besluta att revidera 
taxebilaga 1 och taxebilaga 2 i miljöbalkstaxan. Revideringarna är orsakade av 
erforderliga justeringar av korrekt handläggningstid och i ett par fall av en 
tillkommande föreskrift.  
 
Förvaltningen redogör i skrivelse 2019-02-01 för förslaget.  

 
För det fall kommunfullmäktige fattar beslut om revidering av taxan 2019-05-23 kan 
denna träda i kraft 2019-07-01.  
 
Kanslichefen konstaterar i skrivelse 2019-05-02 att för det fall kommunstyrelsen 
tillstyrker miljö-och byggnadsnämndens förslag kan beslutet formuleras enligt 
följande: 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
besluta följande.  
 
‒ Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, taxebilaga 1 och 2, revideras i 

enligt med miljö- och byggnadsnämndens förslag. 
‒ De reviderade taxebilagorna träder i kraft 2019-07-01, varvid nu gällande 

taxebilaagor upphör att gälla. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-05-03 från kanslichefen 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2019-02-26 § 24 
‒ Skrivelse 2019-02-01 från miljöenheten 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, taxebilaga 1 och 2, revideras i 

enligt med miljö- och byggnadsnämndens förslag. 
 
./. Bilaga. 
 

‒ Den reviderade taxan träder i kraft 2019-07-01, varvid nu gällande taxebilaagor 
upphör att gälla. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
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Uppdrag till ombud vid förestående årsstämma i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till årsstämma den 9 maj 2019. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-04-24 från redovisningschefen 
‒ Kallelse till årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
‒ Årsredovisning 2018 Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
‒ Förtydligande i samband med utskick av utredning "Obligatorium", daterat 2019-

05-03 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
Uppdrages åt kommunens ombud vid årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB att rösta och verka för att: 
 
‒ Framlagd förvaltningsberättelse, resultat-och balansräkning per 2018-12-31 

fastställes 
‒ Bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen 
‒ Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid 

årsredovisningen omfattar 
 
Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för: 
 
‒ Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor, lekmannarevisor med suppleanter 
‒ Beslut om antalet styrelseledamöter 
‒ Val av ordförande och vice ordförande till styrelsen 
‒ Val av försäkringssakkunnig 
‒ Val av övriga ledamöter i styrelsen 
‒ Val av suppleanter i styrelsen 
‒ Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i 

styrelsen 
‒ Val av revisor och revisorssuppleant 
‒ Val av lekmannarevisorer och suppleanter 
‒ Val av valberedningen 
‒ Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare och besluta om nyemission 

 
______________________ 
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