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KS AU § 117   KS KF/2019:34 – 001 
 
 

Uppföljning av socialnämnden 
 

 

Ärendebeskrivning 

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ordföranden i socialnämnden, Susanne 
Borgelius, 2:e vice ordföranden i socialnämnden, Pia Johnson, tf. förvaltningschef 
Lennart Eriksson, avdelningschef Maria Heinesson Grynge, avdelningschef Frida 
Kristensson, avdelningschef Felicia Mellgren och tf. avdelningschef Anette Björk en 
redogörelse avseende socialförvaltningens verksamheter, budgetutmaningar och 
åtgärder för en budget i balans år 2019. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
 

______________________ 

 

Sändlista 
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KS AU § 118   KS KF/2019: 
 
 

Uppdrag avseende utveckling av den norra kommundelen 
 

 

Ärendebeskrivning 

Under många år har kommunen främst vuxit i de södra delarna, framförallt i  
utbyggnadsområdet Lomma hamn. Befolkningen i Lomma kommun har de senaste tio 
åren ökat med i genomsnitt cirka 2 procent per år och uppgår idag till nästan 24 800 
invånare. Det är framförallt Lomma tätort som vuxit de senaste decennierna bland 
annat i form av utbyggnaden av Lomma Hamn. Då utbyggnaden främst bestått av 
flerfamiljshus och radhus, har en flyttkedja kommit igång där par med utflugna barn 
lämnat villan och flyttat till lägenhet i attraktivt läge. Bebyggelsetrycket i kommunen 
är fortsatt stort och sedan en tid tillbaka har fokus riktats mot norra kommundelen 
som nu står inför de största utvecklingsprojekten sedan 1970-talet.  

 

Utvecklingen av Bjärreds centrum och Framtidens Bjärred är två stora aktuella projekt 
i norra kommundelen. Samtidigt pågår ett stort antal andra projekt av varierande 
storlek till exempel upprustning av gamla stationen med omnejd, eventuell förtätning 
med bostäder på Bjärehovsområdet, omdaning av området kring 
medborgarhuset/gamla centrum och översyn av Bojkområdet med mera. Något som 
också påverkar utvecklingen av den norra kommundelen är den kommande 
tågstationen i Flädie med planerad trafikstart 2026. Stationen väcker frågor om hur 
såväl Flädie som orterna runt Flädie ska utvecklas i framtiden.  

 

Utöver dessa projekt pågår ett arbete med en ny översiktsplan för hela kommunen. 
Planledningsgruppen har under våren arbetat med en vision för hur kommunen och 
dess olika delar ska utvecklas i framtiden. Inriktningsbeslut för översiktsplanen tas i 
juni 2019, sedan kommer översiktsplanen under 2020 skickas ut på samråd.  

 

En viktig aspekt att väga in i planeringen är att det, när Lomma hamn är färdigutbyggt, 
finns begränsat med möjligheter för Lomma tätort att växa. Detta beror på ortens 
geografiska läge, med bland annat motorvägen och Alnarpsområdet som begränsar 
ortens utbredning tillsammans med det faktum att oexploaterade delar av Lomma 
tätort ligger lågt i förhållande till havsytan. På väldigt lång sikt, utanför den kommande 
översiktsplanens planperiod (2040) kan man därför tänka sig en utveckling där Bjärred, 
åtminstone tillsammans med Flädie, blir Lommas största ort. Därutöver påverkas 
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Bjärred av tillskapandet av Framtidens Bjärred och stationen i Flädie på så vis så att 
ortens naturliga centrum förskjuts norrut, och på sikt kanske även österut.  

 

Planeringschef/stadsarkitekt Lovisa Liljenberg och samordnare ÖP/DP Linnea 
Qvarnström konstaterar i skrivelse 2019-06-05 följande: 

 
Ambitionsnivån för utvecklingen av den norra kommundelen är hög och det är av stor vikt att 
samtliga förändringar görs med ett helhetsperspektiv så att Bjärred och övriga orter utvecklas på 
ett välavvägt och genomtänkt sätt, för att vara fortsatt attraktiva och långsiktigt hållbara. En 
förstudie som utmynnar i en strategi för den fortsatta utvecklingen av norra kommundelen 
behöver tas fram som ger riktlinjer för hur orterna ska kunna växa och utvecklas med respekt för 
dess befintliga attraktivitet och karaktär. För att fortsatt kunna arbeta med ett helhetsperspektiv 
behöver några centrala ställningstagande tas innan specifika projekt detaljprojekteras. Viktiga 
frågor som behöver utredas är till exempel hur mycket och i vilken riktning orterna i norra 
kommundelen kan komma att växa i framtiden, hur mycket kommersiell och kommunal service 
som ska finnas och var den ska vara belägen. Därutöver behövs en översyn kring var ett framtida 
resecentrum bör vara beläget.  

 

Process 

Ett samlat grepp behöver tas kring hela den norra kommundelen och detta bör ske inom ramen 
för en förstudie som drivs av planeringsavdelningen med stöd av kompetens från övriga nämnder.   

 

Förstudien ska ligga till grund för inriktningsbeslut gällande lokalisering av centrum, resecentrum 
samt övriga övergripande samhällsfunktioner. Tidplan för leverans av förstudie planeras till vinter 
2019.  

 

Planeringschefen/stadsarkitekten och samordnaren ÖP/DP föreslår att 
kommunstyrelsen ska besluta ge planeringsavdelningen i uppdrag att ta fram en 
förstudie för utvecklingen av den norra kommundelen. 

 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-06-05 från planeringsavdelningen 
‒ Bilaga: Lokalisering av pågående projekt i norra kommundelen 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till planeringsavdelningen att ta fram en förstudie för 

utvecklingen av den norra kommundelen. 

 

______________________ 

 

Sändlista 
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KS AU § 119   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Uppföljning av pågående projekt 
 

 

Ärendebeskrivning 

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson, 
planeringschef/stadsarkitekt Lovisa Liljenberg och mark- och exploateringschef Helena 
Sääf en redogörelse avseende pågående exploateringsprojekt. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 

______________________ 

 

Sändlista 
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KS AU § 120   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Uppföljning av avtalssituationen med anledning av VA-situationen 
 

Ärendebeskrivning 

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf en 
redogörelse avseende VA-situationen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

______________________ 

 

Sändlista 
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KS AU § 121   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Yttrande över remiss från Boverket angående förslag till Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att ärendet utgår. 

 

 

______________________ 

 

Sändlista 
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KS AU § 122   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Diskussion om arvodesreglerna 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska behandlas vid ett av 

arbetsutskottets kommande sammanträden. 
 

______________________ 

 

Sändlista 
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KS AU § 123   KS KF/2018:345 - 005 
 
 

Beviljande av medel för digitalisering och innovation 

 
 

Ärendebeskrivning 
I budgeten för 2019 finns 5 mnkr budgeterat för digitalisering/innovation inom 
kommunstyrelsens förfogandemedel (drift) och i budget 2020 finns 2 mnkr. För 
planåret 2021 finns däremot ett effektiviseringsbeting på 2 mnkr som ska realiseras 
med hjälp av effekterna av gjorda satsningar inom digitalisering. Effekterna av 
digitalisering ska leda till lägre kostnader eller till en lägre kostnadsutveckling 
framöver. Huvudmålet med digitaliseringen är att effektivisera verksamheterna, men 
också att frigöra tid till värdeskapande processer, möjliggöra kvalitetsförbättringar, 
öka IT-mognaden samt minska sårbarheten.  
 
Kommunstyrelsen har 2018-12-12, § 181, fastställt anvisning för ansökan om medel 
för digitalisering och innovation. Enligt anvisningen är det respektive förvaltningschef 
som ska sammanställa verksamheternas behov av ytterligare digitalisering. 
Utgångspunkten ska vara verksamhetsdriven IT. Bedömningskriterierna utgörs av 
ekonomiska vinster av satsningen, kvalitetsmässiga förbättringar och genomförbarhet 
(verksamhetsmässigt och tidsmässigt). Förvaltningarna inkom under vintern med 29 
ansökningar. Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-27, § 71 att bevilja 9 projekt 
medel; 
 
Kommunstyrelsen beviljades medel för: 
Översyn e-tjänstplattform    400 tkr 
Förstudie beslutsstödsystem    320 tkr 
HR-process     500 tkr 
Förstudie automatiserade processer, RPA   300 tkr 
 
Socialnämnden beviljades medel för: 
E-tillsyn inom hemtjänsten    126 tkr 
Modernt larmsystem på särskilda boendet Vega  348 tkr 
Förstudie läkemedels- resp matningsrobot, HVO och LSS  292 tkr 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljades medel för: 
Digital hantering av uthyrning   420 tkr 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljades medel för: 
Digital ärendehantering av byggenheten   350 tkr 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 11 (16) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-06-12 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Sammanlagt beviljades medel på 3 056 tkr från kommunstyrelsens förfogandemedel. 
Av det budgeterade anslaget för digitalisering och innovation återstår 1 944 tkr. I 
samband vid beviljande av medel i mars diskuterades möjligheterna att före 
sommaren behandla ytterligare en ansökningsomgång. Förvaltningarna har fått 
chansen att revidera tidigare ansökningar eller inkomma med nya.  

 
På ledningsgruppen den 3 juni diskuterades nyinkomna ansökningar. Under 
kommundirektörens ledning enades gruppen om att följande projekt är prioriterade:  
 
Retroaktiv avgiftskontroll och sambokontroll 400 tkr 
UKF önskar implementera en retroaktiv avgiftskontroll och en sambokontroll för 
uttagande av barnomsorgsavgifter. Genom att jämföra årsinkomsterna från SCB med 
årsinkomster lämnade för beräkning av barnomsorgsavgifter kan skillnader identifieras 
och resultera i en kompletteringsfaktura eller återbetalning. Sambokontrollen innebär 
att vid varje månadsfakturering görs en kontroll om det finns någon folkbokförd på 
samma adress som är över 18 år och vars inkomst inte är medräknad vid fakturering. 
Omvänt görs även en kontroll i de fall det fall det finns två inkomsttagare som är 
folkbokförda på samma adress.  
 
Målet är att öka likvärdigheten och stärka rättssäkerheten för medborgaren för att 
säkerställa att rätt avgift faktureras.  
 
Hemtagningseffekt: enligt UKF kan kontrollerna resultera i ökade intäkter. Vid en 
jämförelse med andra kommuner som infört kontrollerna kan intäkterna möjligen öka 
med cirka 1 mnkr per år för Lomma kommun (400 000 kr per 10 000 invånare).  
 
Tidplan för genomförande: förstudie genomförs fram till 2019-12-31 och 
implementering sker under våren 2020 så att kontrollerna kan vara igång till 
barnomsorgfaktureringen i augusti 2020.  
 
Erhållande av medel förutsätter att projektkostnaderna belastar år 2019 i sin helhet. 
 
Digital ärendehantering av byggenheten   1 250 tkr 
Miljö- och byggnadsnämnden hanterar årligen ca 340 bygglovsansökningar. Det finns 
en tydlig önskan och uppdrag från nämnden att digitalisera bygglovsprocessen i de 
delar den kan processoptimeras. Genom att få en helt digital ärendehantering skapas 
bättre förutsättningar för medarbetarna att hålla handläggningstiderna samt en ökad 
service och tillgänglighet för kommuninvånarna. Det som saknas för att få en helt 
digital bygglovsprocess är att nämndens arkiv behöver digitaliseras.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljades 2019-03-27 350 000 kr för att påbörja arbetet 
under 2019 genom arkivassistentresurs under ett halvår för att kunna göra en 
ordentlig genomgång av arkivet (gallring och rensning av akter).  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband med påbörjande av arbetet fått in 
offerter som visar på att hela arkivet kan hanteras inklusive överföring till systemet 
Comprima för sammanlagt 1 600 tkr och därför har den tidigare ansökan 
kompletterats. För att genomföra projektet under 2019 krävs det två scanners, två 
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datorer och fyra personer som arbetar med scanningen. Då 350 tkr beviljats tidigare är 
det endast 1 250 tkr som behövs ytterligare.  
 
Hemtagningseffekt: effektivare handläggning samt ökad service och kvalitet 

 
Ovanstående projekt föreslås erhålla medel för genomförande. Beviljande av 
projekten ovan förutsätter att berörd nämnd täcker löpande och framtida 
driftkostnader.  
 
Kommundirektör Jan Sohlmér och ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 
2019-06-07 att kommunstyrelsen ska besluta följande: 
 
Barn- och utbildningsnämnden beviljas medel för: 
Retroaktiv avgiftskontroll och sambokontroll 400 tkr 
 
Miljö- och Byggnadsnämnden beviljas medel för: 
Digital ärendehantering av byggenheten  1 250 tkr 

 
Sammanlagt beviljas medel på 1 650 tkr från kommunstyrelsens förfogandemedel.   
 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-06-07 från kommundirektören och ekonomichefen 
‒ Bilaga: Prioriterade ansökningar för medel avseende digitalisering och innovation 

(ansökningsomgång 2) 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden beviljas 400 tkr för retroaktiv avgiftskontroll och 

sambokontroll. 
‒ Miljö- och Byggnadsnämnden beviljas 1 250 tkr för digital ärendehantering av 

byggenheten. 
‒ Sammanlagt beviljas medel på 1 650 tkr från kommunstyrelsens förfogandemedel.   
 

 

______________________ 

 

Sändlista 
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KS AU § 124   KS KF/2017:182 - 214 
 
 

Beslut om samråd avseende detaljplan för Karstorp 13:100 och del av 
Lomma 33:11, i Lomma, Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till detaljplan för Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11, i Lomma, 
Lomma kommun (Strandvägen-Karstorpsvägen). 
 
Detaljplanens syfte är att inom planområdet pröva lämpligheten för uppförande av 
bostäder (flerbostadshus).  
 
Planförslaget innefattar kvartersmark för bostadsändamål.  
 
Planprocessen sker med utökat förfarande. 
 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2019-06-07 att kommunstyrelsen ska besluta 
att detaljplaneförslag för Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11, i Lomma, 
upprättad 2019-06-07, godkänns för att sändas ut på samråd. 

 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-06-07 från planeringsavdelningen 
‒ Plankarta, Detaljplan för Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11, Lomma 

kommun, Samrådshandling, Upprättad 2019-06-07 
‒ Plan- och genomförandebeskrivning, Detaljplan för Karstorp 13:100 och del av 

Lomma 33:11, Lomma kommun (Strandvägen-Karstorpsvägen), Samrådshandling, 
Upprättad 2019-06-07 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att förslag till detaljplan för Karstorp 13:100 och del av 

Lomma 33:11, i Lomma, Lomma kommun, godkänns för att sändas ut på samråd 
efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet givna direktiv. 

 
‒ Kommunstyrelsen delar tjänstemännens bedömning att föreliggande planförslag 

inte medför betydande miljöpåverkan. 

______________________ 

 

Sändlista 
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KS AU § 125   KS KF/2019:247 - 012 
 
 

Förslag till preliminär nämndsplan för kommunstyrelsen 2020-2023 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställde 2018-06-07, § 40,  ett nytt styrsystem för Lomma 
kommun: ”Så här styrs Lomma kommun – Styrsystem för att leda, utveckla och följa 
upp verksamheten genom mål”. Enligt styrsystemet ska varje nämnd formulera mål 
för sin verksamhet genom en nämndsplan. Målen beskriver vilket resultat som 
nämnden ska åstadkomma och ska vara få till sitt antal för att möjliggöra en tydlig 
styrning och förankring.  

 

En nyhet i styrsystemet är att kommunfullmäktige kan rikta särskilda mål till 
nämnderna. Nämndens mål utgörs därmed dels av de egna målen och dels av de 
riktade målen. Därtill gäller nämndsmålen under fyra år med revidering varje år. 
Förvaltningen utvecklar sedan en årlig verksamhetsplan som beskriver vilka åtgärder 
och aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen. 

 

Enligt årshjulet för styrsystemet antas preliminära nämndsplaner av respektive nämnd 
under juni månad. Kommunfullmäktige fastställer sedan nämndsmålen i enlighet med 
sin grundläggande roll och överordnade ställning i kommunen. Syftet är att säkerställa 
att nämndsmålen ligger i linje med kommunfullmäktiges viljeinriktning, såsom den 
uttrycks genom visionen, de övergripande målen och de riktade målen. Nämnden 
beslutar sedan slutgiltigt om sin nämndsplan senast i november månad. 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2019-05-22 diskuterat förslag till preliminär 
nämndsplan för kommunstyrelsen 2020-2023. 

 

Föreligger förslag till preliminär nämndsplan för kommunstyrelsen 2020-2023. 
Utvecklingschef Tove Dannestam och verksamhetsutvecklare Madeleine Tham 
redogör i skrivelse 2019-06-03 för förslaget till preliminär nämndsplan. 

 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-06-03 från utvecklingschefen och verksamhetsutvecklaren 
‒ Bilaga: Preliminär nämndsplan för kommunstyrelsen 2020-2023 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner förslag till preliminär nämndsplan för 

kommunstyrelsen 2020-2023 i enlighet med bilaga. 

 

./. Bilaga. 

 

______________________ 

 

Sändlista 
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KS AU § 126   KS KF/2019: 34 - 001 
 
 

Information kring ägande av äldreboendena 
 

 

Ärendebeskrivning 

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse avseende ägande av äldreboendena.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

______________________ 

 

Sändlista  
 


