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Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen och delegat på kansliavdelningen
nr 81-84/20 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser
och beslut om
överlämnande för handläggning
nr 1-2/21
Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser
och beslut om
överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
nr 18/20
Beslut avseende yttrande angående ekonomiskt stöd för Alnarpsparken
KS/KF 2020:249.048
nr 19/20
Beslut avseende yttrande angående ansökan om utfyllnad i Malmö
hamn, mål nr
M 778-20
KS/KF 2019:185.407
Delegationsbeslut fattade av kommundirektören
nr 5/20
Beslut om antagande av anbud avseende smycken vilka ska ges som
minnesgåvor år 2020
KS/KF 2020:283:028
nr 6/20
Beslut om antagande av anbud avseende guldur vilka ska ges som
minnesgåvor år 2020
KS/KF 2020:283:028
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
nr 20-23/20 Beslut om avskrivning av kundfodringar
KS/KF 2020:6.045
nr 1-4/21
Beslut om avskrivning av kundfodringar
KS/KF 2021:14.045
Delegationsbeslut fattade av HR-chefen
nr 1/21
Lönerevision 2020 för timavlönade exkl sjuksköterskor, fysioterapeuter
och arbetsterapeuter
KS/KF 2021:20.002

Utdragsbestyrkande
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Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. –
LOK 20
KS/KF 2021:20.002
Överläggning inför lönerevision 2020, kommunal
KS/KF 2021:20.002
Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor fär
personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 20
KS/KF 2021:20.002
Lokalt kollektivavtal om BEA
KS/KF 2021:20.002
Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.
LOK 20
KS/KF 2021:20.002
Avstämning löneöversyn 2020 för Akademikerförbundet SSR
KS/KF 2021:20.002

Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschefen
nr 11/20
Beslut avseende avtal om överenskommelse avseende
fastighetsreglering, Önnerup 1:2
KS/KF 2020:215.241
nr 12/20
Beslut avseende avtal om överenskommelse avseende
fastighetsreglering, Önnerup 12:20
KS/KF 2020:215.241
nr 13/20
Beslut avseende avtal om överenskommelse avseende
fastighetsreglering, Önnerup 10:14
KS/KF 2020:215.241
nr 14/20
Beslut avseende avtal om överenskommelse avseende
fastighetsreglering, Önnerup 10:15
KS/KF 2020:215.241
Protokoll från sammanträde 2020-12-02 och 2020-12-09 med kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll från sammanträde 2020-12-02 med planledningsgruppen
Protokoll från sammanträde 2020-12-03 och 2021-01-21 med kommunfullmäktige
Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokollsutdrag från TN § 73/2020-12-07 avseende antagande av nämndsplan år
2021 för tekniska nämnden för perioden 2020-2023
Protokollsutdrag från BUN § 99/2020-12-08 avseende beslut om nämndsplan för barnoch utbildningsnämnden 2021
Protokollsutdrag från MBN § 168/2020-12-08 avseende nämndsplan för Miljö- och
byggnadsnämnden – Revidering inför år 2021
Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag från KFN § 79/2020-12-14 avseende beslut om fastställande av
nämndsplan 2021
Protokollsutdrag från SN § 106/2020-12-15 avseende antagande av reviderad
nämndsplan för socialnämnden år 2021
Protokoll från VA SYD:s förbundsstyrelse 2020-12-03
Öppet brev från Vårdförbundet
Skrivelse angående kulturhus i Bjärred
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse från kansliavdelningen
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
______________________
Sändlista
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Bemyndigande att hantera bankmedel på kommunens bank- och
plusgiroräkningar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-17, § 79 om vilka personer och befattningar som
två i förening får utfärda anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar. Med
anledning av personalförändringar är det aktuellt att revidera beslutet.
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen beslutar att från och med 2021-01-07
och tillsvidare uppdra åt ekonomichef Samuel Sköld, redovisningschef Kristian
Fridqvist, ekonom Johanna Nilsson, redovisningsassistent Sara Lorentz, budgetekonom
Elisabet Andersson, ekonom Annica Walker samt ekonom Peter Johansson, att två i
förening hantera bankmedel på kommunens bank- och plusgiroräkningar samt att lösa
in utbetalningsavier ställda till Lomma kommun.
Ärendet har hanterats på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13, § 5.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13 § 5
‒ Skrivelse 2020-12-09 från ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen beslutar att, från och med 2021-01-07 och tillsvidare, uppdra åt
ekonomichef Samuel Sköld, redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Johanna
Nilsson, redovisningsassistent Sara Lorentz, budgetekonom Elisabet Andersson,
ekonom Annica Walker samt ekonom Peter Johansson, att två i förening hantera
bankmedel på kommunens bank- och plusgiroräkningar samt att lösa in
utbetalningsavier ställda till Lomma kommun.
______________________
Sändlista:
Ekonomiavdelningen
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Uppföljning av energieffektiviseringsuppdraget
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2009-02-11, § 32, att uppdra år tekniska nämnden att
efter varje kalenderår redovisa åtgärder och uppnådda resultat i arbetet med
energieffektivisering.
Tekniska nämnden har 2020-02-24, § 14, överlämnat en rapport avseende
energiförbrukning 2020 inom kommunala fastigheter och fastigheter inom Lomma
Service Bostäder AB, samt gatubelysning.
Rapporten redovisar en total minskning av den normalårskorrigerade
energiförbrukningen (el och värme) inom kommunala fastigheter under år 2019 med
3,41 %. För fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB har den normalårskorrigerade
energiförbrukningen ökat med 1,6 %. Rapporten redovisar vidare en total minskning
av energiförbrukningen avseende gatubelysning med 2,82 %.
Kommunstyrelsen arbetsutskott återremitterade 2020-03-18, § 45, ärendet till
tekniska nämnden för klargörande om varför värmeförbrukningen har ökat inom
Lomma Servicebostäder AB.
Tekniska nämnden har 2020-11-16, § 66, överlämnat ett yttrande och klargörande.
I yttrandet redogör tekniska nämnden för att samhällsbyggnadsförvaltningen har
implementerat ett nytt uppföljningssystem. När 2018 års mätvärde migrerades erhölls
ett felaktigt värde vilket nu är åtgärdat.
För åren 2018-2019 minskade förbrukningen med 8,4 %.
Ärendet har hanterats på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13, § 2.
Överläggning
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att först efter 2020 års
redovisning överlåta hanteringen av ärendet till tekniska nämnden.
Robert Wenglén (M) yrkar avslag på Per Bengtssons yrkande.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13 § 2
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-11-16 § 66
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
‒
‒

s. 8 (19)

2021-01-27

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 45
Protokoll från tekniska nämnden 2020-02-24 § 14

Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen
‒ Kommunstyrelsen överlåter åt tekniska nämnden att framöver hantera detta
ärende.
Reservation
Per reserverar sig till förmån till sitt eget yrkande.
______________________
Sändlista:
Tekniska nämnden
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Angående förlängning av färdigställandetiden för byggnation inom del
av fastigheten Bjärred 12:1 m.fl. (Bjärreds torg)
Ärende
Midroc Property Development AB har inkommit med en begäran om förlängning av
färdigställandetiden för bostadsbyggnationen vid Bjärreds torg.
Bakgrund/analys
MPD Jade Grund 2 AB (dotterbolag till Midroc Property Development AB) har, enligt
köpeavtal 2019‐05‐28, av Lomma kommun förvärvat del av fastigheterna Bjärred 12:1
och 33:1 (”Centrumfastigheten”) vid Bjärreds torg för att uppföra ett flerbostadshus. I
enlighet med tillhörande och samtidigt undertecknade ”Genomförandeavtal avseende
del av Bjärred 12:1 m.fl. (Bjärreds centrum)” begär Midroc förlängning av den avtalade
färdigställandetiden för den planerade byggnationen.
Färdigställandetiden är enligt genomförandeavtalet angiven till 2023‐06‐30.
Genomförandeavtalet medger Midroc rätt till förlängning av färdigställandetiden om
MPD Jade Grund 2 AB inte erhållit tillträde till Centrumfastigheten senast 2020‐12‐01.
Mark- och exploateringsenheten redogör i skrivelse 2020-12-16 att tillträde till
Centrumfastigheten kan ske så snart pågående lantmäteriförrättning avseende berörd
mark avslutats och vunnit laga kraft. På grund av att lantmäteriförrättningen har
försenats med anledning av den pågående covid‐19‐pandemin, beräknas tillträdet,
enligt mark- och exploateringsenheten, kunna ske omkring 2021‐02‐01.
Ärendet har hanterats på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13, § 4.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13 § 4
‒ Skrivelse 2020-12-16 från mark och exploateringsenheten
‒ Underrättelse och begäran om tidsförlängning av färdigställandetiden avseende
genomförande av del av Bjärred 12:1 m.fl. (Bjärreds centrum), Midroc Property
Development AB
‒ Genomförandeavtal avseende del av Bjärred 12:1 m.fl. (Bjärreds centrum) mellan
Lomma kommun och Midroc Property Development AB
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen beslutar att medge Midroc Property Development AB
förlängning av färdigställandetiden för bostadsbyggnationen vid Bjärreds torg med
motsvarande tid som löper från 2020‐12‐01 till dess att MPD Jade Grund 2 AB
tillträder Centrumfastigheten. Tidsförlängningen gäller under förutsättning att
angivet hinder även fortsatt utgör ett av Midroc ej vållat förhållande.
______________________
Sändlista:
Mark- och exploateringsenheten
Midroc Property Development AB
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Angående godkännande av markbytesavtal, nyttjanderättsavtal,
lokalhyresavtal, överenskommelse om återbetalning samt avtal om
verksamhetsstöd mellan Lomma kommun och Lomma Ridklubb
Ärendebeskrivning
Rubricerade avtal föreslås tecknas mellan Lomma kommun och Lomma Ridklubb för
att ersätta gällande äldre, otydliga avtal samt ge tydliga förutsättningar för
Ridklubbens fortsatta verksamhet. Markbytet medför att kommunen kommer att äga
ett större sammanhängande markområde i Habo fritidsområde, mellan Fritidsvägen
och Södra Västkustvägen, och möjliggör samtidigt en mer samlad och funktionell
verksamhet för Ridklubben. Samtliga avtal föreslås för godkännande av
kommunfullmäktige och kräver för sin giltighet även att erforderlig fastighetsbildning
och beslut om bygglov för nytt ridhus inom av ridklubben förvärvad mark vinner laga
kraft.
Mark och exploateringsenheten redogör i skrivelse 2020-11-16 för de olika avtalen.
Ekonomiavdelningen yttrar sig i skrivelse 2021-01-05 över finansieringen av de
kostnader som väntas uppstå.
Ärendet har hanterats på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20, § 11.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 § 11
‒ Skrivelse 2021-01-05 från ekonomiavdelningen
‒ Skrivelse 2020-11-16 från mark- och exploateringsenheten
‒ Markbytesavtal mellan Lomma kommun och Lomma Ridklubb avseende
fastigheten Lilla Habo 3:9 och del av fastigheten Lilla Habo 1:6
‒ Nyttjanderättsavtal mellan Lomma kommun och Lomma Ridklubb avseende
fastigheten Lilla Habo 3:9
‒ Lokalhyresavtal mellan Lomma kommun och Lomma Ridklubb avseende befintlig
ridanläggning på fastigheten Lilla Habo 1:7
‒ Överenskommelse om återbetalning mellan Lomma kommun och Lomma Ridklubb
‒ Avtal om verksamhetsstöd mellan Lomma kommun och Lomma Ridklubb
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till avtal mellan Lomma
kommun och Lomma Ridklubb: markbytesavtal, nyttjanderättsavtal,
lokalhyresavtal samt avtal om verksamhetsstöd.
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Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till överenskommelse om
återbetalning om 1 400 tkr mellan Lomma kommun och Lomma Ridklubb.
Beloppet ska belasta tekniska nämndens fastighetsverksamhet.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
samtliga ovannämnda avtal mellan parterna.
För att finansiera rivningskostnaden för byggnaden på Lilla Habo 3:9 omdisponeras
1 200 tnkr från Kommunstyrelsens förfogande, övrigt, till kommunstyrelsens
budget för markförvaltning

______________________
Sändlista:
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 6

s. 13 (19)

2021-01-27

KS KF/2020:185 - 231

Angående riktlinjer för bostadsförsörjning
Ärendebeskrivning
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod enligt Lag 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Uppdrag om att ta fram nya riktlinjer gavs 2020-06-26 av Kommunstyrelsen i §104.
Riktlinjerna för bostadsförsörjning är en del av kommunens översiktliga planering.
Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2021-01-19 att i lagstiftningen föreskrivs att
kommuner som tar fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen ska samråda med
berörda kommuner och ge länsstyrelsen, regionen och eventuella andra berörda
regionala organ tillfälle att yttra sig över planeringen för bostadsförsörjningen. När och
hur detta ska ske finns, enligt planeringsavdelningen, ej föreskrivet.
Lomma kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och riktlinjerna för
bostadsförsörjningen är ett underlag som, enligt planeringsavdelningen, bör vara på
plats när beslut om utställning av översiktsplanen fattas.
Ärendet har hanterats på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20, § 12.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 § 12
‒ Skrivelse 2021-01-19 från planeringsavdelningen
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen beslutar uppdra till planledningsgruppen att vid sammanträdet
2021-02-03 fatta beslut om samråd gällande riktlinjerna för bostadsförsörjning.
______________________
Sändlista:
Planeringsavdelningen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 7

s. 14 (19)

2021-01-27

KS KF/2021:21 - 191

Uppsägning och eventuell omförhandling av samarbetsavtal om
tillhandahållande av tjänster avseende överförmyndarhandläggning
Ärendebeskrivning
År 2014 ingicks samarbetsavtal med Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner om
tillhandahållande av tjänster avseende överförmyndarhandläggning att börja gälla
2015-01-01.
På grund av förändrad lagstiftning och ökat antal ärenden behövs en
resursförstärkning om två medarbetare. Nuvarande avtal ger inte den möjligheten
varför avtalet måste sägas upp och eventuellt omförhandlas.
Bakgrund/analys
Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet. Överförmyndaren utövar tillsyn
över gode män och förvaltare som i sin tur enligt särskilt förordnande sköter enskilda
individers ekonomi. Överförmyndaren utövar även tillsyn över vissa förmyndare.
Tillsynen syftar till att vara ett skydd för den enskilde. Kommunens överförmyndare
står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen.
År 2014 ingicks samarbetsavtal med Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner att
börja gälla 2015-01-01. Lomma kommun tog på sig uppdraget att vara värdkommun
och tillhandahålla tjänster till samarbetskommunerna.
Kommundirektör Katarina Pelin konstaterar i skrivelse 2020-12-06 att under
avtalsperioden har antalet ärenden ökat och en ny lagstiftning ställer högre krav på
tillsynsverksamheten. Verksamheten har idag 4,45 årsarbetare totalt varav 4,2 är
handläggare och 0,25 är samordnare. Enligt Katarina Pelin innebär det en belastning i
handläggarorganisationen på 251 ärenden per årsarbetare. Genomsnittet i Sverige är,
enligt kommundirektören, 132,94 ärenden per årsarbetare och genomsnittet i Skåne
är 174,29 ärenden per årsarbetare. Det innebär, enligt kommundirektören, att
belastningen är ca 45 % högre än genomsnittet i Skåne och närmare dubbelt så hög
som genomsnittet i Sverige.
Kommundirektören konstaterar vidare att då verksamheten inte hunnit med de
arbetsuppgifter som lag, praxis och riktlinjer från Länsstyrelsen och JO åligger
överförmyndaren, har extrapersonal under perioder anställts. Trots detta har inte
lagkraven kunnat uppfyllas. Detta medför, enligt kommundirektören, risk att
rättssäkerheten sätts ur spel.
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För att komma tillrätta med situationen krävs, enligt kommundirektören, två
heltidstjänster. Belastningen på organisationen blir då, enligt kommundirektören, 173
ärenden per årsarbetare och ytterligare något om samordnartjänsten ska vara 50 % av
en tjänst.
Kommundirektören redogör vidare att under året har med utgångspunkt i
ovanstående förts diskussioner med samarbetskommunerna för att inom nuvarande
avtal få till stånd nödvändig utökning. Diskussionen har inkluderat olika metoder för
kostnadsfördelning.
Efter samtalen med samarbetskommunerna har, enligt kommundirektören, Burlövs
kommun och Kävlinge kommun muntligen godkänt en utökning med en årsarbetare.
Staffanstorps kommun har meddelat att frågan kommer att behandlas politiskt.
Eftersom förvaltningen bedömer att en årsarbetare inte räcker föreslår
kommundirektören att nuvarande samarbetsavtal sägs upp. Uppsägningstiden för
avtalet är, enligt kommundirektören, 18 månader. Det innebär att Lomma kommun
enligt nuvarande avtal har kvar ansvaret till och med 2022-12-31.
Därefter finns enligt kommundirektören två möjligheter:
1) Lomma kommun handlägger endast den egna kommunens ärenden.
2) Kommunstyrelsen gör en formell framställan till Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps
kommuner med förslag till nytt avtal som inkluderar en med två heltidstjänster.
Ärendet har hanterats på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13, § 6.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13 § 6
‒ Skrivelse 2020-12-16 från kommundirektören
‒ Utkast till samverkansavtal för överförmyndarverksamheten i Lomma, Kävlinge,
Burlöv och Staffanstorps kommuner
‒ Nuvarande samarbetsavtal om tillhandahållande av tjänster avseende
överförmyndarhandläggning
‒ Skrivelse 2014-09-01 från kommundirektören
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att säga upp nuvarande
samarbetsavtal om tillhandahållande av tjänster avseende
överförmyndarhandläggning.
‒ Kommunstyrelsen gör en formell framställan till kommunstyrelsen i Burlöv,
Kävlinge och Staffanstorps kommuner med förslag till nytt avtal som inkluderar en
utökning med två heltidstjänster.
______________________
Sändlista:
Kommunledningskontoret
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Motion (S) om inrättande av en fritidsbank i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Per Bengtsson (S) har, 2020-04-21, inkommit med en motion om inrättande av en
fritidsbank i Lomma kommun. I motionen yrkar Per Bengtsson att kommunfullmäktige
ska besluta ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att inrätta en fritidsbank.
Enligt den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige kan en fritidsbank beskrivas som
ett bibliotek för sport- och fritidsutrustning. Fritidsbankskonceptet bygger enligt
föreningen på tre regler: alla får låna, allt är gratis och utrustningen är återbrukad.
Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-09-28, § 60, att föreslå kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till följande
yttrande från förvaltningen:
Konceptet Fritidsbank finns i flertalet kommuner i Sverige. I Skåne finns det en
fritidsbanken i Broby, Eslöv, Lund, Malmö och Trelleborg. Landskrona öppnar en
fritidsbank under våren.
En fritidsbank samlar ihop begagnad sport- och fritidsutrustning som allmänheten
skänker. Denna utrustning lånas sedan gratis ut till invånare. Fördelen är att invånare
kan prova nya idrotter och fritidssysselsättningar utan att behöva köpa dyr utrustning.
Konceptet är viktigt ur en hållbarhetssynpunkt då begagnad utrustning återanvänds.
Fritidsbanken Sverige är en ideell förening som stöttar fritidsbanker runt om i Sverige
och har ett koncept. Det finns villkor för att ta del av konceptet, bland annat måste man
följa villkor för utlån av utrustning. Fritidsbanken Sverige hjälper till att starta upp
verksamheten, marknadsföra och stöttar med erfarenhet och kunskap.
Öppettiderna varierar från en dag i veckan till öppet varje dag. En del fritidsbanker är
flexibla och flyttar ut verksamhet under sommaren. I Lund är fritidsbanken centralt
placerad på Bankgatan med under sommaren är verksamheten förlagd till skateparken
vid Söderlyckan.
Fritidsbank i Lomma kommun
För att en fritidsbank ska fungera krävs en kontinuitet i öppettid och att den är placerad
i ett läge som är lättillgängligt och synligt för spontanbesök. Öppettiderna måste vara
kontinuerliga och öppet minst en gång i veckan på eftermiddag/kväll. Fritidsbanken i
Lomma kommun skulle kunna vara öppen torsdagar mellan 16 och 19.
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Budget
En fritidsbank kan bemannas med timanställd personal i kombination med volontärer
och en ansvarig person från förvaltningen. Personalkostnaden skulle bli runt 30 tkr per
år med en öppettid 3 timmar/vecka 50 veckor om året. Volontärer kan vara nyanlända,
föreningsaktiva eller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Det tillkommer kostnader för administration och marknadsföring. Förvaltningen
bedömer denna kostnad till ca 20 tkr årligen.
Lokal
För att få en fritidsbank som används och som fyller sitt syfte så krävs det en lokal som
är tillgänglig och har ett centralt läge. Socialförvaltningen har verksamhet i Trivselhuset
på Strandvägen. Denna lokal skulle kunna fungera som fritidsbank i tillsammans med de
verksamheter som socialförvaltningen redan har i Trivselhuset.
Förvaltningen föreslår att motionen ska bifallas.

Bakgrund/analys
Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse 2020-12-13 i likhet med motionären
och kultur- och fritidsnämnden att en fritidsbank skulle skapa förutsättningar för
kommuninvånare att prova nya sport- och fritidsaktiviteter utan att köpa dyr
utrustning. Att kommuninvånare kan låna begagnad sport- och fritidsutrustning istället
för att köpa ny utrustning har enligt kommunledningskontoret så väl ekonomiska som
miljömässiga fördelar.
Efter samråd med förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid kan
kommunledningskontoret konstatera att kostnaderna för drift, administration och
marknadsföring av en fritidsbank ryms inom kultur- och fritidsnämndens budget.
Ärendet har hanterats på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20, § 14.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 § 14
‒ Skrivelse 2020-12-13 från kommunledningskontoret
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 60
‒ Motion från Per Bengtsson (S) om inrättande av en fritidsbank i Lomma kommun,
inkommen 2020-04-21
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till kultur- och fritidsnämnden
att inrätta en fritidsbank i Lomma kommun.
______________________
Sändlista:
Kommunfullmäktige
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Näringslivsstrategi 2021-2023 för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Näringslivsstrategin utgör Lomma kommuns politiska viljeinriktning och beskriver hur
kommunen ska tillämpa och utveckla sitt näringslivsorienterade arbete. Strategin tar
sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges vision och övergripande mål och tydliggör
kommunens roll i relation till näringslivet och näringslivsfrämjande verksamheter.
Näringslivsstrategin ses över årligen och revideras vid behov.
Bakgrund/analys
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-03, § 82, att återremittera ärendet för
ytterligare beredning. Därefter har kommunledningskontoret reviderat förslaget till
näringslivsstrategi 2021-2023 för Lomma kommun.
Ärendet har hanterats på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20, § 15.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 § 15
‒ Skrivelse 2021-01-14 från kommunledningskontoret
‒ Näringslivsstrategi 2021-2023 för Lomma kommun
‒ Protokoll från kommunfullmäktige 2020-12-03 § 82
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Att efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet givna direktiv anta
Näringslivsstrategi 2021-2023 för Lomma kommun.
______________________
Sändlista:
Kommunfullmäktige
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Nämndsplan för kommunstyrelsen 2021
Ärendebeskrivning
Lomma kommuns styrning och ledning grundar sig i ett styrsystem som omfattar alla
anställda och förtroendevalda i organisationen. Styrsystemet är ett sätt att säkerställa
att den politiska viljeinriktningen – såsom den uttrycks genom de mål som de
förtroendevalda beslutar om i de politiska organen – blir praktisk verklighet. Det utgör
en modell, ett verktyg och ett arbetssätt för att formulera och följa upp mål för
verksamheten på ett enhetligt och strukturerat sätt. Styrsystemet syftar till att
verksamheten ska utvecklas genom att ge en riktning framåt såväl som goda
förutsättningar för uppföljning.
Nämndsplanen utgör grunden för förvaltningens verksamhetsplan där verksamheten
beskriver vilka aktiviteter och åtgärder som ska genomföras under året för att uppfylla
de politiska målen.
Bakgrund/analys
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-02, § 195, att återremittera
ärendet för ytterligare behandling. Därefter har kommunledningskontoret reviderat
förslaget till Nämndsplan för kommunstyrelsen – revidering inför år 2021.
Ärendet har hanterats på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20, § 16.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 § 16
‒ Skrivelse 2021-01-14 från kommunledningskontoret
‒ Nämndsplan för kommunstyrelsen – revidering inför år 2021
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-02 § 195
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Att efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet givna direktiv anta
Nämndsplan för kommunstyrelsen – revidering inför år 2021
______________________
Sändlista:
Kommunfullmäktige
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