KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lomma kommun sammanträder i kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamngatan 3, Lomma, torsdagen den 11 februari 2021, kl. 19.00 varvid följande ärenden kommer att
behandlas.
OBS! Sammanträdet kommer att genomföras digitalt via Microsoft Teams. Närmare instruktioner kommer
att skickas ut separat.
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Ärende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 5

s. 11 (19)

2021-01-27

KS KF/2018:335 - 210

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.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
‒
‒
‒

s. 12 (19)

2021-01-27

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

Utdragsbestyrkande

1(3)

TJÄNSTESKRIVELSE

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Mark- och exploateringsenheten
Vår referens:
Helena Sääf
Direkttel:
040-641 12 02
E-post:
helena.saaf@lomma.se
Diarienr:
KS/KF 2018:335.210

2020-11-16
Kommunstyrelsen

Er referens:

Godkännande av markbytesavtal, nyttjanderättsavtal, lokalhyresavtal, överenskommelse
om återbetalning samt avtal om verksamhetsstöd mellan Lomma kommun och Lomma
Ridklubb
Ärende
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.
Markbytesavtal
Ett förslag till markbytesavtal har upprättats, se Bilaga 1. Ingen köpeskilling utgår för överlåtelserna.
Ridklubben äger fastigheten Lilla Habo 3:9, som föreslås överlåtas till kommunen. Lilla Habo 3:9 är
belägen utmed Fritidsvägen, omfattar 2,8 ha mark och är bebyggd med ett ridhus samt några mindre
komplementbyggnader. Inom fastigheten finns även ridbanor och hagar med betesmark och buskage.
Marken är i samrådsförslag till översiktsplan 2020 utpekad som idrottsplats och förbättringskompensation. I samrådsförslaget anges att förutsättningarna för att utveckla Haboområdet för fritidsoch rekreationsändamål ska fortsatt utredas. Lilla Habo 3:9 är inte detaljplanelagd och berörs i sydöstra
delen av strandskydd.
Kommunen avser efter markbytet att riva ridhuset då det vid besiktning konstaterats att byggnaden inte
kan användas utan omfattande åtgärder, vilka inte är ekonomiskt försvarbara att genomföra. Kostnaden
för rivning, beräknad till 1 200 tkr, föreslås belasta kommunstyrelsens verksamhet för markförvaltning
men är inte planerad i verksamhetens budget 2021.
Inom Lilla Habo 3:9 består marken huvudsakligen av täckmassor ovanpå en före detta deponi. Enligt
miljöteknisk markundersökning (Miljöfirman Konsult Sverige AB 2011, på uppdrag av Lomma kommun)
framgår att samtliga analyserade jordprover har halter under riktvärdet för mindre känslig
markanvändning och området bedöms sammantaget inte vara särskilt förorenat. Eftersom området är
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en före detta deponi kan dock lokala föroreningar finnas. Markundersökningen tyder också på en
inhomogen fyllning och ej tät sluttäckning av deponin, vilken bör kompletteras för att undvika risker för
människor att komma i kontakt med materialet. Ojämna sättningsrörelser kan förväntas genom den
nedbrytning som pågår av det organiska materialet. Hänsyn till detta måste tas vid byggnation av nya
anläggningar såsom t.ex. idrottsplaner. Eventuellt bildande av metangas har ej undersökts.
Samtidigt som Lilla Habo 3:9 överlåts till kommunen föreslås motsvarande areal av del av nuvarande
fastigheten Lilla Habo 1:6, som förvärvats från Lunds kommun (lantmäteriförrättning pågår), överlåtas
till Ridklubben. Marken som överlåts är belägen öster om Habo gård, utgörs av åkermark (åkerklass 5)
och omfattas inte av detaljplan. För överlåtelsen krävs fastighetsbildning (avstyckning). Förhandsbesked
för byggnation av nytt ridhus och dispens från landskapsbildsskyddet för detta är beviljat. I
samrådsförslag till översiktsplan 2020 är området utpekat som förbättringskompensation.
Nyttjanderättsavtal
Genom ett nyttjanderättsavtal, Bilaga 2, medges Ridklubben att utan ersättning nyttja fastigheten Lilla
Habo 3:9 (exklusive byggnader) under maximalt två år för att få möjlighet att iordningsställa marken och
uppföra nytt ridhus på förvärvad del av Lilla Habo 1:6.
Lokalhyresavtal
Ett nytt lokalhyresavtal gällande Ridklubbens förhyrning av befintlig kommunägd ridanläggning med
tillhörande mark på fastigheten Lilla Habo 1:7 föreslås tecknas, Bilaga 3. Genom lokalhyresavtalet
klargörs regler och villkor på ett tydligare sätt än genom nu gällande avtal. Hyran uppgår till 515 tkr per
år (uppräknas med KPI) och kontraktsperioden är 10 år med förlängning om 5 år i taget. Ridklubben ska
utföra och bekosta drift, skötsel och underhåll av anläggningen, undantaget underhåll av väg, parkering
samt el- värme- och ventilationssystem.
Överenskommelse om återbetalning
Enligt förslag till överenskommelse om återbetalning, Bilaga 4, ska kommunen återbetala en summa om
1 400 tkr som avser av Ridklubben gjorda investeringar i den förhyrda ridanläggningen och som kommit
kommunen såsom fastighetsägare tillgodo. Beloppet föreslås belasta tekniska nämndens
fastighetsverksamhet men är inte planerad i verksamhetens budget 2021.
Avtal om verksamhetsstöd
Som stöd till lokalhyran, i enligt hyresavtalet ovan, föreslås Ridklubben under en period om 10 år,
erhålla ett verksamhetsstöd om 475 tkr per år, se avtal om verksamhetsstöd Bilaga 5. Stödet förutsätter
att de villkor som finns stadgade i avtalet är uppfyllda.
Beslutsunderlag
- Markbytesavtal mellan Lomma kommun och Lomma Ridklubb avseende fastigheten Lilla Habo
3:9 och del av fastigheten Lilla Habo 1:6, Bilaga 1.
- Nyttjanderättsavtal mellan Lomma kommun och Lomma Ridklubb avseende fastigheten Lilla
Habo 3:9, Bilaga 2.
- Lokalhyresavtal mellan Lomma kommun och Lomma Ridklubb avseende befintlig ridanläggning
på fastigheten Lilla Habo 1:7, Bilaga 3.
- Överenskommelse om återbetalning mellan Lomma kommun och Lomma Ridklubb, Bilaga 4.
- Avtal om verksamhetsstöd mellan Lomma kommun och Lomma Ridklubb, bilaga 5.
Samråd
Samråd har skett med kultur- och fritidschef, kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, t.f.
fastighetschef och t.f. kommunjurist.

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
- Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till avtal mellan Lomma kommun och
Lomma Ridklubb: markbytesavtal, nyttjanderättsavtal, lokalhyresavtal samt avtal om
verksamhetsstöd.
- 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.
- Vid rivning av byggnaden på Lilla Habo 3:9 ska kostnaden om 1 200 tkr belasta
kommunstyrelsens verksamhet för markförvaltning.

För samhällsbyggnadsförvaltningen

Helena Sääf
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Fastighetschef
Mark- och exploateringschef
Ekonomiavdelningen
Lomma Ridklubb
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Ärende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 9

s. 18 (19)

2021-01-27

KS KF/2020:214 - 140

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

Utdragsbestyrkande

s. 1 (1)

TJÄNSTESKRIVELSE

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kansliavdelningen
Vår referens:
Direkttel:

2021-01-21

Katarina Pelin
040-641 10 00

E-post:
Diarienr:

KS KF/2020:214

Er referens:

Tjänsteskrivelse Näringslivsstrategi 2021-2023 för Lomma kommun
Förslag till beslut:
‐ Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige att anta 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.
Beslutsunderlag
‐ Näringslivsstrategi 2021-2023 för Lomma kommun
‐ Protokoll från kommunfullmäktige 2020-12-03 § 82
Samråd
Samråd har skett internt på kommunledningskontoret.

Katarina Pelin
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
‐ Alla nämnder
‐ Förvaltningscheferna
‐ Näringslivsfrämjande organisationer i Lomma kommun
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Näringslivsstrategi 2021 - 2023
Lomma kommun
Förord
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.

Inledning
Ett starkt näringsliv, med god tillgång till arbetstillfällen, är grunden i ett välmående samhälle. Det
bidrar till en god service i lokalsamhället och det gör kommunen levande stora delar av dygnets
timmar. Som kommun är det viktigt att skapa goda förutsättningar för att företag ska vilja etablera
sig och utvecklas i kommunen. Framgångsfaktorer för en kommuns näringslivsfrämjande arbete är
främst att det finns ett starkt politiskt stöd, att det är närvarande i organisationens alla delar och att
den kommunala förvaltningen upplevs som tillgänglig, transparent och smidig avseende regelverken.
Övergripande syftar näringslivsstrategin till att stärka vårt lokala samhälle genom att peka ut en väg
för hur vi med gemensamma krafter kan skapa bättre förutsättningar för företag att etablera och
utveckla näringsverksamhet i kommunen. Det handlar om att kommunens alla delar agerar på ett
sätt som bidrar till att företag växer och blir framgångsrika, att fler startar företag och att nya företag
lockas till kommunen.

Kort fakta om näringslivet och arbetslivet i kommunen
Merparten av kommunens företag är en- eller fåmansbolag. Nio av tio företag klassas som
mikroföretag med färre än tio anställda. De dominerande branscherna är företags- och
konsulttjänster inom bland annat juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. I ett nationellt perspektiv är
nyföretagandet stort och under de senaste åren har det legat bland det högsta i landet. I genomsnitt
startas 170 nya företag per år i kommunen.
Av kommunens ca 25 000 invånare är lite mindre än hälften i arbetsför ålder. Merparten av dessa
pendlar till ett arbete i en annan kommun, medan den dagliga inpendlingen till kommunen är ca 4
000 personer. I kommunen finns ca 6 000 arbetstillfällen, ungefär hälften av dessa återfinns i
småföretag där tjänstesektorn dominerar stort (ca 70%). På andra plats ligger handel, trafik och
kommunikationer som sysselsätter ca 16%, följt av tillverkningsindustrin som står för ca 5% av
sysselsättningen i kommunen. De största arbetsgivarna är Lomma kommun och SLU Alnarp med över
2 000 arbetstillfällen. Största privata arbetsgivarna är KåKå och Nolato Medevo.

Många branscher står inför stora utmaningar och förändringar. På ett övergripande plan är de
dominerande megatrenderna urbanisering, klimatförändring, digitalisering och demografisk
utveckling, vilka ökar kraven på företagens omställningsförmåga. Att bidra till FN:s 17 globala
hållbarhetsmål har blivit alltmer självklart för företag som vill nå framgång. Ett exempel är satsningar
på cirkulär ekonomi som hjälper till att minska resursanvändningen och förlänga biologiska och
teknologiska livscykler. Vinnare är i stor utsträckning de som lyckas ta tillvara teknikens möjligheter
och skapa nya affärsmodeller. Distansarbete blir alltmer omfattande och kommer att öka behovet av
satellitkontor.

Nuläge och omvärld
Lomma kommun blev 2020 utsedd till landets bästa kommun att leva i av tidningen Fokus.
Framgångsfaktorerna för kommunen är många, inte minst en stor andel kreativt kapital bland
medborgarna. Det attraktiva läget i Öresundsregionen ger tillgång till ett växande, mångfacetterat
och tätbefolkat område inom en liten radie. I regionen finns flera spännande kunskaps- och
innovationsmiljöer som skapar möjligheter att attrahera ett kunskapsintensivt näringsliv till
kommunen.
Lomma kommuns strategiska läge
Skånes utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030” har som ett av sina visionsmål att Skåne ska vara
en stark hållbar tillväxtmotor genom att öka sin innovativa förmåga. Detta ska bland annat ske
genom en kraftsamling på sex specialiseringsområden: tech, livsmedel, life science och hälsa, smarta
hållbara städer, avancerat material och tillverkning.
I samma utvecklingsstrategi pekas Malmö, Lund och Helsingborg ut som tillväxtmotorer. Tack vare
kommunens geografiska läge finns goda förutsättningar, utifrån utbildningsnivå och SLU:s
lokalisering i kommunen, att bidra mer till regionens vision om att vara en stark hållbar tillväxtmotor.
På nära håll ligger Lund med ett universitet i världsklass, ett antal framstående cluster och två unika
världsanläggningar; ESS och MAX IV vilket ger affärsmöjligheter och internationella kontakter.
På i princip samma avstånd ligger Malmö som bland annat fungerar som en nod för kreativa och
digitala näringar. Här finns även en rad kända innovationsplattformar. Med starten av pågatågstrafik
på Lommabanan öppnar sig nya möjligheter för nära samarbete mellan näringslivet i Helsingborg och
Lomma. På andra sidan Öresund ligger Köpenhamn som erbjuder möjligheter till samverkan och
utveckling av företag.
Axplock av satsningar i Lomma kommun
Alnarp står inför omfattande utvecklingsmöjligheter där nya kunskapsmiljöer för forskning och
näringsliv håller på att etableras. Campusområdet är tänkt att utvecklas och Alnarpsparken ska bli en
än mer attraktiv besöksdestination. Kommunen planerar för en ny stadsdel i området med hållbarhet
som förtecken, liksom etablering av en tågstation. Intill E6:an, ett stenkast från Alnarp, har
kommunen förvärvat mark för att möjliggöra för nyetableringar och annan spännande utveckling
med fokus på kunskapsintensiva företag.
Stora satsningar är också på gång i de centrala delarna av de två tätorterna Lomma och Bjärred.
Lomma centrum norra är planerat att inkludera rikligt med verksamhetslokaler. Detsamma gäller
Bjärreds torg. I Översiktsplan 2030 pekas även en ny central stadsdel ut i norra kommundelen och
inom kort blir gamla stationshuset i Bjärred restaurang kombinerat med en mötesplats för företag.
Från 2026 öppnar även persontrafik från Flädie station, vilket skapar spännande förutsättningar för
nya företag att etablera sig i ett kollektivtrafiknära läge.

Stark miljöprofil
Kommunen har ett stark miljödriv. Bland annat utsågs Lomma kommun till den kommun som var
bäst i Skåne på att uppnå länets miljömål 2019. Få platser i Sverige kan stoltsera med Sveriges bästa
klimatzon i kombination med tillgång till toppforskning och utbildningar koncentrerade på
landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Sammantaget är
detta framgångsfaktorer som ger unika utvecklingsmöjligheter i kommunens näringslivsfrämjande
arbete.

Värdeskapande nyttor
Näringslivsstrategins mål är att skapa mervärde och generera nyttor som ger avtryck i kommunen
och regionen och för alla som verkar och bor i Lomma kommun. Ambitionen är att främja satsningar
som bidrar till att utveckla kontexten för företag som vill etablera sig och för de som redan är
verksamma i kommunen. Förutsättningarna är unika tack vare läget i en innovativ och
kunskapsintensiv region - med närhet till internationella miljöer, universitet, engagerade invånare,
attraktiva boendemiljöer, havet, bästa skolorna, inkubatorer, världsanläggningar, naturvärden,
kreativitet och mycket annat.
De nyttor som näringslivsstrategin är tänkt att bidra till är många.
Stärker den lokala ekonomin

Blir en 24/7 kommun – liv och
rörelse alla dagar i veckan

Ger fler arbetstillfällen inom
kommunens gränser

Skapar delaktighet och
samspel i samhällsbygget

Odla och utvecklas
kontexten för
näringslivet

Bidrar till delningsekonomin

Stärker kommunens varumärke som
en framtidsinriktad kommunen

Bättre resursutnyttjande av den infrastruktur som finns
(butiker, faciliteter, utemiljö, kollektivtrafik mm

Fokusområden
Strategin innefattar sex fokusområden som tillsammans och var för sig ska stärka förutsättningarna
för näringslivet i kommunen. Samtliga nämnder har ansvar att bidra till fokusområdena.

1. Etablera mötesplatser för företagare
En del företagare saknar en mötesplats där de kan utväxla erfarenheter och idéer. En del
företagare ser även möjligheter att dela vissa funktioner. Mot denna bakgrund vill kommunen
skapa förutsättningar för att nya mötesplatser för företagare etableras och utvecklas. Detta
fokusområde innefattar fysiska miljöer som exempelvis Green Innovation Park Alnarp och
stationshuset i Bjärred. Det innefattar även att utveckla och stärka samarbetet med andra cluster
i regionen.

Mål för Lomma kommun:
 Att fler kollektivtrafiknära mötesplatser för företagare etableras.
 Att verksamhetslokaler integreras i alla större detaljplaner.
 Att fler innovationsdrivna företag, framför allt de som verkar för en hållbar utveckling,
etablerar sig i kommunen.
2. Verka för strategiska företagsetableringar
Lomma kommun har god potential att bli en tillväxtmotor i regionen. Genom att skapa mer
kontorsytor, även i centrala lägen, möjliggörs för medelstora kunskapsintensiva företag att
etablera sig i kommunen. Detta kräver i sin tur ett utåtvänt och uppsökande arbete och
strategiskt relationsbygge.
Mål för Lomma kommun:
 Att främja etablering av medelstora företag som anställer.
 Att arbeta för att öka utbudet av verksamhetslokaler och verksamhetsmark.

3. Stärka samarbetet med det lokala lantbruket
Sveriges, och därmed även Lomma kommuns, lantbrukare sitter på en del av framtidens
lösningar. Genom att bruka för klimatet binds koldioxid och på nästan alla områden kan den
fossila oljan ersättas av den gröna cellen. Det lokala jordbruket har potential att i ännu högre
grad bidra till en konsumtion som inte påverkar klimatet eller den biologiska mångfalden.
Mål för Lomma kommun:
 Att främja samarbetet med det lokala lantbruket
 Att värna tillgången till jordbruksmark
 Att verka för en ökad efterfrågan på lokalproducerade livsmedel
4. Förbättrad service till företag
Det ska vara lätt att göra rätt. Hög servicenivå, kundanpassat bemötande och ett samlat
agerande när det gäller tillstånd, tillsyn, bygglov och annan myndighetsutövning är viktigt för
företagen. Idag har vi funktionen “Företagslots” som ger företag en snabb väg in i kommunen.
Den ska fortsätta att utvecklas parallellt med att samtliga av kommunens verksamheter agerar
utifrån en förståelse av och kunskap om företagens villkor och förutsättningar.
Mål för Lomma kommun:
 Att all kommunal verksamhet arbetar näringslivsfrämjande genom att ha tydliga regelverk
samt vara tillgänglig, transparent och smidig gentemot näringslivet.

5. Utveckling av stadslivet
Utvecklingen av stadslivet är ett ständigt pågående arbete som medför behov av nära dialog med
företag, fastighetsägare, invånare och andra aktörer i kommunen. Det gäller att skapa flöden
som gynnar rörelser på platsen, som stärker närvaro, ökar tryggheten och som lockar besökare.
Det handlar om ett långsiktigt utvecklingsarbete för att tillsammans med nyckelintressenter
skapa lösningar som gynnar både stadslivet, kunderna och affärerna.

Mål för Lomma kommun:
 Att den fysiska planeringen och företagens placering bidrar till fler människor i rörelse i
centrumhandeln.
 Att kreativa plattformar för dialog med näringslivet etableras.

6. God samverkan med näringslivsfrämjande organisationer
I kommunen verkar en rad näringslivsfrämjande organisationer. Dessa är bl a Centrumföreningen
Lommastråket, Företagarna Öresund, Lomma Företagsgrupp, Nyföretagarcentrum Öresund,
Nyföretagarcentrum Syd och Nätverket Närodlat Företagande. Dessa organisationer fyller en
viktig funktion. Kommunens roll är att stötta och samverka med dessa organisationer.
Mål för Lomma kommun:
 Att kommunens näringslivsfrämjande arbete sker i nära samverkan med
näringslivsorganisationer
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KS KF/2019:309.210

Er referens:

Beträffande motion om utredningsuppdrag avseende möjligheten att skapa en park
med förskola och äldreboende i Bjärred
Ärende
Jimmy Ringström (SD), Oscar Sedira (SD), Jeanette Larson (SD) och Anders Bergström (SD) har i
motion, inkommen 2019-09-05, föreslagit att ansvarig nämnd ska få i uppdrag att utreda möjligheten
att skapa en park med förskola och äldreboende mellan Södra Västkustvägen och Carl Olssons väg i
Bjärred och ta fram ett kostnadsförslag för det samma.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra
sig över motionen.
Socialnämnden beslutade 2020-02-25, § 18, att överlämna följande yttrande till kommunstyrelsen:
För att möta kommande behov av platser på särskilt boende har socialnämnden genom sin bostads- och
lokalförsörjningsplan identifierat behovet av ny- eller ombyggnation. Socialförvaltningen kommer dessutom under
2020 påbörja utredningsarbete kring eventuellt biståndsbedömt trygghetsboende. Socialnämnden ser idag inte
behov av en utredning i enlighet med motionens förslag varför motionen bör avslås.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade därefter 2020-03-31, § 24, att tillstyrka förvaltningen för
utbildning, kost, kultur och fritids yrkande, i vilket förvaltningen anför följande:
Motionärerna önskar bygga en park mellan Södra Västkustvägen och Carl Olssons väg i Bjärred. I parken ser
motionärerna möjlighet att etablera en lekplats med en förskola och ett kombinerat äldre- och trygghetsboende.
Parken är tänkt att vara en mötesplats för alla åldrar.
Att bygga en ny förskola i rådande läge hade upplevts positivt ur verksamhetssynvinkel, inte minst tanken där äldre
kommunmedborgare naturligt möter de allra yngsta. Barn- och utbildningsnämnden noterar dock en vikande
efterfrågan på förskoleplatser de närmaste åren. Lite längre fram i tid noteras en viss ökning av barnantalet.
Nämnden planerar därför att återlämna paviljonger och/eller lokaler som bedöms sårbara ur verksamhetssynpunkt.
När aktuella lokaler återlämnats och barnantalet ökar igen planeras en ny förskola i norra kommundelen att tas i
drift.
Barn- och utbildningsnämnden planerar därför en förskola med 8 avdelningar på den tomt där Majas förskola
tidigare legat. Enligt planeringen ska denna förskola stå klar 2024.
Ytterligare en ny förskola hade medfört ett överskott på förskoleplatser i norra kommundelen. Förvaltningen
föreslår därför att motionen ska avslås.

Vidare beslutade tekniska nämnden 2020-06-15, § 45, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige att avslå motionen angående utredningsuppdrag gällande möjligheten att
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genomföra park med förskola och äldreboende i Bjärred med hänvisning till följande yttrande från
samhällsbyggnadsförvaltning:
Tekniska nämnden som utförarnämnd uppför byggnader och platser vars lokalisering och utformning tas fram i
samarbete med andra avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen samt andra berörda förvaltningar. Alla
lokaliseringsfrågor är således inte fullt ut en fråga för tekniska nämnden. Följande kan dock noteras.
Ett särskilt boende ska erbjuda en egen bostad, ett socialt sammanhang och tillgång till vård och omsorg. Miljön i
ett äldreboende ska vara hemlik och inkluderande. Den boende ska kunna leva självständigt så långt det är möjligt,
utan hjälp av andra. Boendemiljön ska främja normalisering för att motverka separering från samhälle eller sitt
tidigare liv. Fastighetsavdelningen anser att äldreboendet bör vara integrerat i det ordinarie bostadsbeståndet.
Närhet till samhällsservice liksom kommersiell och kulturell service är viktigt och ska vara lätt för den boende att
självständigt ta del av.
Lokalisering av förskolor i närheten av allmän park, naturområde och/eller lekplats är eftersträvansvärt då detta
utgör ett positivt komplement till förskolans utemiljö. Att samlokalisera förskola och äldreboende är också god
samhällsbyggnad. Samordning kan ske med till exempel vissa gemensamma funktioner såsom matlagning. Det
innebär också att det blir liv och rörelse på dagen och att platsen är befolkad dygnet runt med boende och personal.
Både förskolor och äldreboende bör dock ligga i strategiska lägen, nära god kollektivtrafik, så att både de som
arbetar där och de som lämnar barn kan resa klimatsmart. Den aktuella platsen ligger på en plats i Bjärred som
enligt gällande och pågående planeringsunderlag utgör en relativt perifer plats i orten. Den bedöms därför inte vara
lämplig för ändamålet då befintlig och planerad service ligger i andra änden av byn, endast relativt få bostäder ligger
nära, samt kollektivtrafikförsörjning är bättre i andra delar av samhället. När man planlägger för ny kommunal
service så bör dessutom finnas mer än en lämplig framtida användning av byggnaden för att kunna säkra framtida
flexibilitet. Detta bedöms svårt att uppfylla i ett så pass solitärt och perifert läge. Fastigheten ligger därutöver lågt
och är inte heller i kommunal ägo.

Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till de yttranden som socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden ställt sig bakom att det för närvarande inte finns något behov av fler
förskolor eller äldreboenden i Bjärred utöver de som redan är planerade. Med hänvisning till det
yttrande som tekniska nämnden ställt sig bakom konstaterar kommunledningskontoret vidare att
även om det hade funnits ett sådant behov är området mellan Södra Västkustvägen och Carl Olssons
väg inte en ändamålsenlig placering för varken en förskola eller ett äldreboende. Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunfullmäktige ska besluta avslå motionen med hänvisning till
socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens och tekniska nämndens yttranden.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden 2020-06-15 § 45
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-03-31 § 24
- Protokoll från socialnämnden 2020-02-25 § 18
- Motion från Jimmy Ringström (SD), Oscar Sedira (SD), Jeanette Larson (SD) och Anders
Bergström (SD), inkommen 2019-09-05
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
-

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till socialnämndens, barn- och
utbildningsnämndens och tekniska nämndens yttranden att motionen avslås.

Katarina Pelin
Kommundirektör

Maria Franzén
Kommunsekreterare/utredare
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Beslutet expedieras till:
Ange mottagare av beslutet när det slutgiltiga beslutet är fattat. Detta innefattar både externa och
interna parter, både för åtgärd och kännedom.
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Beträffande motion om främjande av solceller
Ärende
Lena Svensson (C), Lars-Göran Svensson (C) och Martha Henriksson Witt (C) har 2019-08-21
inkommit med en motion om främjande av solceller. I motionen framför motionärerna följande
yrkanden:
1) Inom ramen för det nya kulturmiljöprogrammet ge möjlighet till avsteg i skyddet av
kulturmiljö till förmån för solceller.
2) Slopa bygglovsavgiften för solenergianläggningar även i de fall de är bygglovpliktiga.
3) Vid nybyggnation i kommunal regi ska en utredning göras för att fastställa huruvida
byggnaden är lämplig för solceller.
4) Lomma kommun ska utreda möjligheten att installera solpaneler på samtliga kommunalt
ägda fastigheter, därtill ställa liknande krav på de externa fastighetsägare som kommunen
hyr byggnader och lokaler av.
5) Miljö-och byggnadsnämnden ges i uppdrag att införa avgiftsfri förhandsgranskning vid
installation av solceller.
6) Miljö-och byggnadsnämnden får i uppdrag att utreda på vilka fler sätt förvaltningen kan
förenkla bygglovsprocessen för installation av solceller.
7) Undersöka möjligheten att införa tillfälliga tillstånd för att få nyttja jordbruksmark som inte
används till tillfälliga solcellsanläggningar.
8) Miljö-och byggnadsnämnden tillsammans med Tekniska nämnden ska ges i uppdrag att
undersöka möjligheten att ställa krav på att upprätta en elförbrukningsplan vid framtagande
av nya detaljplaner.
Miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
motionen och miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-11-19, § 170, att överlämna följande
yttrande till kommunstyrelsen:
Miljö- och byggavdelningen ser positivt på att undersöka möjligheterna att främja användandet av solceller.
Från och med den 1 augusti 2018 inträdde nya regler i plan- och bygglagen om solcellspaneler och solfångare.
Reglerna säger att det inte krävs bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer
byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.
Bygglov kan behövas om solcellspanelerna eller solfångarna inte följer byggnadens form. Det kan då beroende på
utformningen räknas som en utvändig ändring. Bygglovsbefrielsen gäller inte heller om solcellspanelerna eller
solfångarna ska placeras på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt ur historiskt,
kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt avseende. Det kan också krävas bygglov om kommunen bestämt
detta i detaljplanen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar
omfattas inte heller av bygglovsbefrielsen.
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Nedan följer svar på punkterna 2, 5, 6 och 7 som omfattas av Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde och
kompetens. Punkterna 1, 3, 4 och 8 är frågor som annan nämnd ansvarar för.
2. Det är enligt lag inte är möjligt att styra avgifter för enskilda typer av åtgärder.
Enligt 2 kap 3 kommunallagen (2017:725) ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte
finns sakliga skäl för något annat.
Enligt 2 kap 5 § kommunallagen får kommuner och landsting ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om
det följer av lag eller annan författning.
Ovan nämnda innebär bland annat att en kommun inte får sänka eller höja kostnaden för enskilda åtgärder. Det är
dock Kommunfullmäktige som beslutar om taxan i kommunen.
5. Förhandsgranskning av installation av solceller sker redan idag i ett tidigt skede. Det ingår i Miljö- och
byggavdelningens uppgifter att ge service till medborgare och företag i olika spörsmål. Om någon ringer, mailar,
skickar brev eller kommer in på möte (exempelvis på öppet hus) så ger avdelningen råd och vägleder. Detta rör vilka
frågor som helst inom avdelningens ansvarsområde, däribland frågor om solceller. Detta sker alltid avgiftsfritt.
6. Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med att förbättra och förenkla bygglovsprocessen för alla typer av ärenden
och åtgärder. Det finns idag inget riktat beslut i Miljö- och byggnadsnämnden specifikt gällande solceller.
7. Solcellsanläggningar på mark är redan idag ej förenade med bygglovsplikt.
Den absolut största andelen av jordbruksmark i kommunen är idag placerat utanför detaljplanerat område. Den
idag gällande översiktsplanen säger att "exploatering av den högvärdiga jordbruksmarken ska i möjligast mån
undvikas [ ... ] Ny bebyggelse på landsbygden, för annat än jordbrukets ändamål, bör undvikas såvida inte mycket
särskilds skäl finns [ ... ] Översiktsplanen är mycket restriktiv mot ny bebyggelse på landsbygden om det inte finne
en direkt koppling till jordbruksnäringen". Planeringsavdelningen arbetar i dag med att ta fram en ny översiktsplan.
Lomma kommun har idag en av Sveriges högst värderade jordbruksmark. Att nyttja jordbruksmark för
solcellsanläggningar temporärt kan vara problematiskt. Att uppföra en sådan anläggning innebär stora ingrepp i
närområdet såsom grävningar av kabel och ledning till fördelningscentraler med mera, förankring av anläggningen i
marken, grävning under asfaltsvägar etc. Man bör också överväga att det rör sig om två för samhället viktiga
resurser. Å enda sidan elförsörjning och å andra sidan matproduktion.
Miljö- och byggavdelningen vill också informera om att solcellsanläggningar i vissa fall skulle kunna utgöra en fara
för vissa fåglar. Om de misstar de glänsande anläggningarna för vatten kan de skada sig (själva anläggningen skulle
också kunna ta skada av detta).

Tekniska nämnden beslutade 2020-06-15, § 44, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige ”att bifalla motionen angående utredningsuppdrag över att undersöka
möjligheten att installera solcellsanläggningar i det befintliga kommunala fastighetsbeståndet genom
LCC-kalkyler (livscykelkostnader), i undersökningen ska även Ingå en miljövärdering, med hänvisning
till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande”.
Då det är kommunstyrelsen som ansvarar för den strategiska planeringen och detaljplaneringen har
samråd även skett med planeringschef Lovisa Liljenberg. Enligt lagen om kommunal energiplanering
ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i
kommunen. I en sådan plan skall finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna
verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser.
Lomma kommun har sedan tidigare en sådan plan och en ny uppdaterad plan är under upprättade
och ska gälla år 2021-2025. Energi- och klimatplanen styr kommunens arbete med att på kort och
lång sikt trygga en säker och hållbar energiförsörjning samt att minska påverkan på klimatet. Planen
innefattar politiska ställningstaganden i form av mål och åtgärder som ska genomföras inom
planperioden, dels på övergripande nivå dels inom sektorerna: Transporter, Konsumtion,
Energianvändning, Säkerhet och tillgång samt Balansering och kompensation. Åtgärderna är
fördelade på olika politiska nämnder som ansvarar för att genomförandet sker inom avsatt tid.
Arbetet kommer att följas upp årligen i samband med kommunens redovisning av arbetet med
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miljökvalitetsmålen. I planen finns en mängd förslag på åtgärder som rör energiförbrukning. Bland de
åtgärder som specifikt rör solceller kan nämnas att kommunen ska verka för att anlägga minst en
större anläggning för produktion av förnybar energi (exempelvis solcellspark). Kommunen ska även
tillhandahålla en solkarta till kommuninvånarna för bedömning av solceller. Ytterligare en åtgärd är
att en rutin för bedömning av detaljplaners energi- och klimatpåverkan ska tas fram och inkorporeras
i verksamheten. Ett krav på elförbrukningsplan vid framtagande av nya detaljplaner bedöms inte
möjligt, då det är lagreglerat vilka krav som kan ställas inom ramen för detaljplanearbetet. Inom
ramen för detaljplanearbete ska det säkerställas att det finns erforderlig teknisk försörjning, men det
går inte att ställa krav på nivån på den tekniska försörjningen.
I det nu gällande kulturmiljöprogrammet finns i vissa områden höga krav på byggnadernas
utformning mot det allmänna rummet. Dessa krav är utformade så att de framförallt gäller mot det
allmänna rummet, gatan. Detta innebär att solceller oftast får finnas på baksidan, alternativt på
uthus, eller i annan fristående lösning. Det bedöms därför inte lämpligt att ta bort de högre
hänsynskraven mot gatan, då detta riskerar att förvanska våra kulturmiljöer.
Analys
Kommunledningskontoret konstaterar att miljö- och byggnadsnämnden i sitt yttrande besvarar
motionen vad det gäller yrkandena om slopad bygglovsavgift för solenergiläggningar, avgiftsfri
förhandsgranskning vid installation av solceller, utredning av förenklad bygglovsprocess vid
installation av solceller, såväl som införande av tillfälliga tillstånd för att få nyttja jordbruksmark som
inte används till tillfälliga solcellsanläggningar.
Vidare konstaterar kommunledningskontoret att samhällsbyggnadsförvaltningen i det yttrande som
utgör underlag för tekniska nämndens beslut besvarar motionen vad det gäller yrkandet om att vid
nybyggnation i kommunal regi utreda om byggnaden är lämplig för solceller. I sitt yttrande redogör
samhällsbyggnadsförvaltningen för de krav på nybyggnationer som ställs i såväl nu gällande som
kommande energi- och klimatplan. Vidare redogör samhällsbyggnadsförvaltningen för hur dessa krav
har tillämpats vid ett flertal nybyggnadsprojekt.
Slutligen konstaterar kommunledningskontoret att planeringschefens yttrande besvarar motionen
vad det gäller yrkandet om krav på att upprätta en elförbrukningsplan vid framtagande av nya
detaljplaner och yrkandet om att inom ramen för kulturmiljöprogrammet ge möjlighet till avsteg i
skyddet av kulturmiljö till förmån för solceller.
Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunfullmäktige ska besluta att motionen med
hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens och samhällsbyggnadsförvaltningens yttranden är
besvarad vad det gäller yrkandena om slopad bygglovsavgift för solenergiläggningar, avgiftsfri
förhandsgranskning vid installation av solceller, utredning av förenklad bygglovsprocess vid
installation av solceller, införande av tillfälliga tillstånd för att få nyttja jordbruksmark som inte
används till tillfälliga solcellsanläggningar och att vid nybyggnation i kommunal regi utreda om
byggnaden är lämplig för solceller.
Vidare föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige, med hänvisning till
planeringschefens yttrande, ska besluta att motionen är besvarad vad det gäller yrkandet om krav på
att upprätta en elförbrukningsplan vid framtagande av nya detaljplaner och yrkandet om att inom
ramen för kulturmiljöprogrammet ge möjlighet till avsteg i skyddet av kulturmiljö till förmån för
solceller.
Med hänvisning till tekniska nämndens yttrande föreslår kommunledningskontoret vidare att
kommunfullmäktige ska besluta att motionen bifalls vad det gäller yrkandet om att utreda
möjligheten att installera solpaneler på samtliga kommunalt ägda fastigheter. Slutligen föreslår
kommunledningskontoret att kommunfullmäktige ska besluta uppdra till tekniska nämnden att
undersöka möjligheten att installera solcellsanläggningar i det befintliga kommunala
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fastighetsbeståndet genom LCC-kalkyler (livscykelkostnader). Undersökningen föreslås, i enlighet
med tekniska nämndens beslut, innefatta en miljövärdering.
Beslutsunderlag
− Protokoll från tekniska nämnden 2020-06-15 § 44
− Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-19 § 170
− Motion från Lena Svensson (C), Lars-Göran Svensson (C) och Martha Henriksson Witt (C),
inkommen 2019-08-21
Förslag till beslut:
Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
− Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens,
samhällsbyggnadsförvaltningens och planeringschefens yttranden att motionen är besvarad
vad det gäller yrkandena om slopad bygglovsavgift för solenergiläggningar, avgiftsfri
förhandsgranskning vid installation av solceller, utredning av förenklad bygglovsprocess vid
installation av solceller, införande av tillfälliga tillstånd för att få nyttja jordbruksmark som
inte används till tillfälliga solcellsanläggningar, såväl som yrkandet om att vid nybyggnation i
kommunal regi utreda om byggnaden är lämplig för solceller.
− Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till planeringschefens yttrande att motionen är
besvarad vad det gäller yrkandet om krav på att upprätta en elförbrukningsplan vid
framtagande av nya detaljplaner och yrkandet om att inom ramen för
kulturmiljöprogrammet ge möjlighet till avsteg i skyddet av kulturmiljö till förmån för
solceller.
− Kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalls vad det gäller yrkandet om att utreda
möjligheten att installera solpaneler på samtliga kommunalt ägda fastigheter.
− Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att undersöka möjligheten att installera
solcellsanläggningar i det befintliga kommunala fastighetsbeståndet genom LCC-kalkyler
(livscykelkostnader). Undersökningen ska innefatta en miljövärdering.

Katarina Pelin
Kommundirektör

Maria Franzén
Kommunsekreterare/utredare

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Planeringsavdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kansliavdelningen
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

Maria Franzén
040-641 16 45
maria.franzen@lomma.se
KS KF/2019:140

2020-10-07
Kommunstyrelsen

Er referens:

Beträffande motion om kartläggning av måltidernas klimatpåverkan
Ärende
Martha Henriksson Witt (C), Lars-Göran Svensson (C) och Lena Svensson (C) har 2019-03-14
inkommit med en motion om kartläggning av kostenhetens måltider. I motionen yrkar motionärerna
att Lomma kommun ska undersöka vilken klimatpåverkan kostenhetens måltider har och redovisa
detta för kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för kostverksamheten har beretts möjlighet att yttra sig
över motionen. Nämnden beslutade 2019-12-17, § 105, att överlämna ett yttrande över motionen till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-17, § 76, att återremittera ärendet till barn- och
utbildningsnämnden för komplettering med en beskrivning av förutsättningarna att göra en
undersökning avseende måltidernas klimatpåverkan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-01, § 61, att överlämna ett kompletterande
yttrande till kommunfullmäktige.
Analys
I motionen påtalar motionärerna att Lomma kommun i likhet med många andra kommuner har infört
mer ekologiska livsmedel i skolor och på äldreboenden trots att det, enligt motionärerna, saknas
forskning som stöder att ekologiska alternativ är bättre än konventionella, icke-ekologiska, alternativ.
Vad motionärerna menar med ”bättre” än framgår emellertid inte med tydlighet i motionen. Då det
inte saknas forskning kring vilka positiva effekter ekologiskt lantbruk har vad det gäller natur,
biologisk mångfald, djurs hälsa och välfärd, så drar kommunledningskontoret emellertid slutsatsen
att det framför allt är ekologiskt odlade livsmedels klimatpåverkan jämfört med icke-ekologiskt
odlade livsmedel som motionärerna är intresserade av. I motionen skriver motionärerna också att de
skulle önska se en jämförelse mellan ekologiskt odlade livsmedels klimatpåverkan jämfört med lokalt
odlade livsmedel.
I det yttrande som barn- och utbildningsnämnden överlämnade 2019-12-17 konstaterar nämnden att
kostverksamheten följer de nationellt uppsatta målen om andel ekologiska livsmedel i offentlig
sektor. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar vidare att nämnden i sin nämndsplan har ett mål
om att kosverksamheten ska vara uppskattad och hållbar. Enligt nämndsplanen ska minst 25% av
kosten bestå av ekologiska livsmedel och högst 15% av kosten i för- och grundskola bli till svinn. I sitt
yttrande konstaterar nämnden vidare att kostverksamheten arbetar för minskad klimatpåverkan
genom åtgärder så som val av närodlade råvaror, samordning av mattransporter, minimering av

Lomma kommun | Hamngatan 3 | 234 81 Lomma
tel: 040-641 10 00 | e-post: info@lomma.se | www.lomma.se

s. 2 (3)
matsvinn, val av råvaror efter säsong, val av svenskt kött, val av kött med omsorg och minskad andel
rött kött, ökning av andelen vegetariskt på menyn. Slutligen konstaterar nämnden i sitt yttrande att
det saknas en vedertagen definition av närproducerade livsmedel, vilket enligt nämnden försvårar en
bedömning ur miljöperspektiv.
I det kompletterande yttrande som barn- och utbildningsnämnden överlämnade 2020-09-01
konstaterar nämnden att den klimatpåverkan som kostenhetens måltider har mäts med hjälp av så
kallade koldioxidekvivalenter (CO2e), vilket definierar växthusgaser beräknade som koldioxidutsläpp
per kilo livsmedel. Beräkningarna utgår från ett livscykelperspektiv. Detta innebär att alla delar av
produktionen beaktas. I beräkningen används enligt nämnden klimatvärden från RISE Klimatdatabas
version 1.6.3 som innehåller resultat från livscykelanalyser av livsmedel och är framtagen för att
representera svensk livsmedelskonsumtion. Livscykelanalys är en ISO-standardiserad metod och
innebär att analyser görs av en produkts klimatpåverkan från hela livscykeln, steg för steg.
Klimattalen inkluderar livsmedlens klimatpåverkan fram till och med råvarans förädling i industrin.
Transporten från industri, via eventuell grossist, och till kund som ska tillaga varan är enligt nämnden
inte inkluderad.
Efter samråd med kostchef Ann Ellis konstaterar kommunledningskontoret att kostenheten
regelbundet genomför beräkningar av kostens klimatpåverkan med hjälp av ovan nämnda metod.
Syftet med dessa beräkningar är som nämnden också konstaterar i sitt yttrande att successivt minska
klimatpåverkan inom ramen för fastställda nämndsmål avseende både ekonomi och nöjdhet. Med
hjälp av dessa beräkningar är det möjligt att undersöka vilka effekter förändringar i kostens
sammansättning får vad det gäller klimatpåverkan. Som nämnden konstaterar i sitt yttrande har
kostenheten med hjälp av dessa beräkningar kunnat se att maträtter som innehåller mycket
grönsaker, rotfrukter, baljväxter och gryn, men en mindre mängd kött, fisk, fågel och
mejeriprodukter, generellt sett har mindre klimatpåverkan.
Kommunledningskontoret konstaterar att de beräkningsmetoder som kostenheten använder sig av
hjälper enheten att beräkna kostens klimatpåverkan under den senaste perioden och jämföra denna
klimatpåverkan med tidigare perioder. Så länge kostenheten följer nationella mål och nämndsmål
vad det gäller andel ekologiska livsmedel säger dessa beräkningar emellertid ingenting om skillnader i
klimatpåverkan vad det gäller ekologiskt odlade livsmedel jämfört med konventionellt odlade
livsmedel. Då de beräkningsmetoder som är tillgängliga för kostenheten inte inkluderar transporter
från industri till kund konstaterar kommunledningskontoret vidare att dessa beräkningar inte heller
säger något om skillnader i klimatpåverkan vad det gäller ekologiskt odlade livsmedel jämfört med
lokalt odlade livsmedel.
Sammanfattningsvis konstaterar kommunledningskontoret att kostenheten redan aktivt arbetar med
att minska måltidernas klimatpåverkan och att det ligger utanför kostenhetens uppdrag att lägga ner
tid och resurser på att utreda de frågor som motionärerna efterfrågar. Kommunledningskontoret
föreslår därmed att kommunfullmäktige med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens
yttranden och denna skrivelse ska besluta att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
− Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01 § 61
− Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-17 § 76
− Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17 § 105
− Motion från Martha Henriksson Witt (C), Lars-Göran Svensson (C) och Lena Svensson (C) om
måltidernas klimatpåverkan, inkommen 2019-03-14
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
− Kommunfullmäktige beslutar att motionen med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens yttranden och kommunledningskontorets skrivelse är besvarad.
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Katarina Pelin
Kommundirektör

Maria Franzén
Utredare/kommunsekreterare

Beslutet expedieras till:
Motionärerna
Barn- och utbildningsnämnden
Kostchefen
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TJÄNSTESKRIVELSE

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kansliavdelningen
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

Maria Franzén
040-641 16 45
maria.franzen@lomma.se
KS KF/2020:238

2020-12-01
Kommunstyrelsen

Er referens:

Beträffande motion om fler cykelställ vid Långa bryggan i Bjärred
Ärende
Lena Svensson (C), Lars-Göran Svensson (C) och Martha Henriksson Witt (C) har 2020-10-09
inkommit med en motion om fler cykelställ vid Långa bryggan i Bjärred. I motionen yrkar
motionärerna att ”Lomma kommun ska upprätta fler cykelparkeringsplatser vid Långa Bryggan i
Bjärred. Antalet ska minst vara 50% ökning jämfört mot dagens 33 st”.
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2020-10-27 lämnat följande yttrande:
”Förvaltningen konstaterar att kostnaden ryms inom tekniska nämndens budget. En utökning av
antalet cykelställ i motsvande omfattning är planerad på platsen inför nästa badsäsong år 2021”.
Tekniska nämnden beslutade 2020-11-16, § 64, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande.
Bakgrund/analys
Av samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande framgår att en utökning av antalet cykelställ vid Långa
bryggan i Bjärred i den omfattning som motionärerna yrkar redan är planerad inför badsäsongen år
2021.
Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunfullmäktige med hänvisning till
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande ska besluta att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag
− Protokoll från tekniska nämnden 2020-11-16 § 64
− Skrivelse 2020-10-27 från samhällsbyggnadsförvaltningen
− Motion från Lena Svensson (C), Lars-Göran Svensson (C) och Martha Henriksson Witt (C) om
cykelställ vid Långa bryggan i Bjärred, inkommen 2020-10-09
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
− Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
att motionen ska anses besvarad.
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Katarina Pelin
Kommundirektör

Maria Franzén
Utredare/kommunsekreterare

Beslutet expedieras till:
Motionärerna
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

2020-10-27

Karolina Jensen
040 641 10 00
Karolina.jensen@lomma.se
TN/2020:309

Er referens:

Förslag till remissvar över motion från Centerpartiet (C) angående önskan om
cykelställ vid Långa Bryggan i Bjärred
Ärende
Kommunstyrelsen har berett tekniska nämnden tillfälle att senast 2020-12-20 inkomma med
yttrande över motion från Centerpartiet (C) angående önskan om cykelställ vid Långa Bryggan i
Bjärred.
Centerpartiet (C) yrkar i motionen om att Lomma kommun ska upprätta fler cykelparkeringsplatser
vid Långa Bryggan i Bjärred. Antalet ska vara minst 50 % ökning jämfört mot dagens 33 stycken.
Yttrande
Förvaltningen konstaterar att kostnaden ryms inom tekniska nämndens budget. En utökning av
antalet cykelställ i en motsvarande omfattning är planerad på platsen inför nästa badsäsong under år
2021.
Beslutsunderlag
Remiss från kommunstyrelsen, 2020-10-12
Motion från Centerpartiet angående cykelställ vid Långa Bryggan
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anse motionen
angående cykelställ vid Långa Bryggan i Bjärred vara besvarad med hänvisning till förvaltningens
yttrande.

Karolina Jensen
Gatu- och parkchef
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 8

s. 16 (19)

2021-01-27

KS KF/2020:118 - 810

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.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 17 (19)

2021-01-27

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.
______________________
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TJÄNSTESKRIVELSE

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kansliavdelningen
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

Maria Franzén
040-641 16 45
maria.franzen@lomma.se
KS KF/2020:118

2020-12-13
Kommunstyrelsen

Er referens:

Beträffande motion om inrättande av en fritidsbank i Lomma kommun
Ärende
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.
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.
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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 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.
Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen och uppdra till kultur- och fritidsnämnden att inrätta en
fritidsbank i Lomma kommun.
Beslutsunderlag
− 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
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
− Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att inrätta
en fritidsbank i Lomma kommun.

Katarina Pelin
Kommundirektör

Maria Franzén
Utredare/kommunsekreterare

Beslutet expedieras till:
Motionären
Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningschefen för förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Kultur- och fritidschefen
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Maria Franzén
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Beträffande motion om utredningsuppdrag gällande återskapande av ett
kommunalt bostadsbolag
Ärende
Per Bengtsson (S) har 2019-10-02 inkommit med en motion om återskapande av ett kommunalt
bostadsbolag i Lomma kommun. I motionen yrkar motionären att kommunfullmäktige ska ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur ett kommunalt bostadsbolag kan återskapas i Lomma
kommun.
Socialnämnden och tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen.
Socialnämnden beslutade 2020-03-31, § 27, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till följande yttrande från
socialförvaltningen:
Vid en initial bedömning, och utifrån socialnämndens ansvarsområde, ser nämnden att ett kommunalt bostadsbolag
med hyresrätter, skulle kunna skapa förbättrade förutsättningar för invånargrupper som idag har begränsade
möjligheter att finna egna och ändamålsenliga bostäder i kommunens idag tillgängliga bostadsbestånd. Exempel på
sådana invånargrupper är äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända. Ett större utbud av
hyreslägenheter bedöms därmed i förlängningen kunna innebära ökad självförsörjning och minskade behov av stöd
från socialnämnden.
Nämnden anser samtidigt att ett ökat antal hyresbostäder inte med automatik medför en ökad tillgänglighet för
ovan nämnda invånargrupper. Detta framförallt då hyresnivåerna, som idag inte är kända, bedöms vara en
avgörande faktor.
För ett bättre grundat ställningstagande utifrån socialnämndens perspektiv, anser nämnden det nödvändigt att
ytterligare underlag i form av möjliga hyresnivåer, bedömd omfattning av presumtiva hyresgäster i ovan nämnda
invånargrupper m.m. tas fram och beaktas.
Sammantaget, och baserat på ovanstående, ställer sig socialnämnden positiv till att frågan om att återskapa ett
kommunalt bostadsbolag i Lomma kommun utreds av kommunstyrelsen, i syfte att undersöka förutsättningarna för
ett sådant.

Tekniska nämnden beslutade vidare 2020-06-15, § 43, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen angående ett utredningsuppdrag om att återskapa ett
kommunalt bostadsbolag, innebärande att uppdraget begränsas till en förstudie med hänvisning till
följande yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen:
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Med allmännyttigt bostadsaktiebolag avses, enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag, ett aktiebolag som en kommun eller flera kommuner gemensamt har det bestämmande
inflytandet över och som i allmännyttigt syfte
1. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt,
2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, och
3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
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Ett allmännyttigt bostadsföretag är i Sverige oftast ett kommunalt aktiebolag men kan också vara en stiftelse. Ett
allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Denna
bestämmelse utgör ett undantag från självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva verksamhet i vinstsyfte i
kommunallagen.
Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i
kommunen. I detta ingår exempelvis att tillgodose olika bostadsbehov, det vill säga inte enbart för grupper med
särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, utan även att tillhandahålla ett
varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster. I det allmännyttiga syfte som ett
kommunalt bostadsföretag har ingår således även ett samhällsansvar. Bostadsförsörjningsansvaret ligger på
samhällsbyggnadsförvaltningen att hantera, men är en fråga för kommunstyrelsen.
De allmännyttiga bostadsföretagen är en del av det svenska välfärdssamhälle som växte fram efter andra
världskriget. Uppgiften var att erbjuda ett bra boende till rimliga kostnader för alla - oavsett inkomst, ursprung,
ålder och hushållstyp. Omkring en tredjedel av befolkningen i Sverige bor i en hyresbostad. Ungefär hälften av
hyresbostäderna ägs av ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag och hälften av en privat fastighetsägare.
Idag ser Sverige väldigt annorlunda ut jämfört med för 70 år sedan. Produktiviteten per arbetad timme har
fyrdubblats. Industrisamhället har övergått i ett tjänste- och kunskapssamhälle. Vi lever i en globaliserad ekonomi
och styrs av EUs mål om fri rörlighet och konkurrens. Nationella perspektiv och regelverk är inte längre
dominerande.
År 2030 beräknas Sverige ha omkring 11,5 miljoner invånare enligt Statistiska centralbyrån. Sverige står inför en
fortsatt utveckling mot en större befolkning med en ökande andel personer med utländsk bakgrund. Den snabba
befolkningsökningen i de växande städerna har lett till att trångboddheten ökat, främst i områden och stadsdelar
med hög andel invandrare.
Samhället blir alltmer polariserat med ökande skillnader mellan människors villkor och mellan olika delar av landet.
Andelen singelboende ökar. Den traditionella kärnfamiljen dominerar inte som förr. Skilsmässor och nya relationer
innebär växelboende för många barn. Samtidigt förändras befolkningssammansättningen. Andelen äldre ökar och
därmed växer också behoven av lämpliga bostäder. Samtidigt behöver de stora kullarna födda på 1990-talet flytta
till sin första egna bostad. Krig, terror och naturkatastrofer påverkar samhället på flera sätt och kan leda till en ökad
migration av en omfattning som vi hittills inte sett.
Utsläppen av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. Sker inga förändringar kommer jordens medeltemperatur att
öka med upp till 4-5 grader under 2000-talet enligt FNs klimatpanel. Parisavtalet från år 2015 sätter som mål att
temperaturhöjningen ska vara mindre än två grader under 2000-talet. För att Sverige ska kunna leva upp till avtalet
måste klimatfrågan genomsyra all verksamhet, särskilt inom bygg- och fastighetsbranschen, som idag svarar för en
väsentlig del av utsläppen av växthusgaser.
Förändringarna i samhället innebär att allmännyttan ställs inför stora utmaningar. Det saknas bostäder, framför allt i
de växande städerna och regionerna, för medel- och låginkomsttagare generellt, med vissa grupper som sticker ut
som särskilt utsatta på bostadsmarknaden.
Ett allmänt bostadsbolag bedöms öka möjligheten för kommunen att påverka ovanstående faktorer, till exempel
genom ett klimatsmart byggande och en ökad funktionsblandning men också genom en långsiktig påverkan på
hyresbeståndet, som via marknaden är svårt att styra. Detta är frågor som bara delvis rör tekniska nämnden, men
kan vara av vikt för kommunen som helhet.
Att starta ett bostadsbolag är dock en stor och komplex fråga som innan frågan avgörs bör föregås av en förstudie
som på djupet genomlyser möjliga effekter och konsekvenser för kommunorganisationen, kommunens uppdrag och
våra medborgare.
Att starta ett bostadsbolag medför även ett stort ekonomiskt risktagande. För att erhålla ett bolag med egen
stabilitet erfordras en relativt stor lägenhetsvolym.
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Analys
Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till socialnämndens och tekniska nämndens
beslut att nämnderna är positiva till att frågan om ett kommunalt bostadsbolag utreds. Då frågan om
att återskapa ett kommunalt bostadsbolag enligt tekniska nämnden är en stor och komplex fråga
förslår nämnden att en utredning i ett första skede bör begränsas till en förstudie. Vad en sådan
förstudie bör innefatta framgår emellertid inte av tekniska nämndens beslut och inte heller av det
yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen som nämnden i sitt beslut hänvisar till.
I det yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen som tekniska nämnden hänvisar till framhålls att
det innebär ett stort ekonomiskt risktagande att starta ett kommunalt bostadsbolag. För att erhålla
ett bolag med egen stabilitet erfordras det enligt samhällsbyggnadsförvaltningen en relativt stor
lägenhetsvolym. Då inrättandet av ett kommunalt bostadsbolag innebär en stor ekonomisk
investering för kommunen konstaterar kommunledningskontoret att en förstudie bör fokusera på
möjligheterna att bygga upp ett kommunalt fastighetsbestånd och de investeringar som kommunen
skulle behöva göra för att erhålla ett kommunalt bostadsbolag som är ekonomiskt stabilt.

Bristen på hyresrätter gör det enligt motionären svårt för vissa samhällsgrupper att hitta en bostad i
Lomma kommun. I det yttrande som socialnämnden har ställt sig bakom framhåller
socialförvaltningen att ”ett kommunalt bostadsbolag med hyresrätter, skulle kunna skapa
förbättrade förutsättningar för invånargrupper som idag har begränsade möjligheter att finna egna
och ändamålsenliga bostäder i kommunens idag tillgängliga bostadsbestånd”. Som
socialförvaltningen påtalar medför emellertid inte ett ökat antal hyresbostäder per automatik en
ökad tillgänglighet för de invånargrupper som idag har begränsade möjligheter att finna en bostad.
Enligt socialförvaltningens bedömning är det framförallt hyresnivåerna som idag inte är kända som är
en avgörande faktor. Eftersom hyresnivåerna av allt att döma är avgörande för om ett kommunalt
bostadsbolag ska kunna öka möjligheterna för olika invånargrupper att hitta en bostad bör en
förstudie, enligt kommunledningskontoret, inkludera beräkningar gällande förväntade hyresnivåer.
Kommunledningskontoret konstaterar att hyresnivåerna i nybyggda hyresrätter i allmänhet är höga
och att det därför är nödvändigt att förstudien klargör vilka hyresnivåer som kan förväntas för
nybyggda hyresrätter som förmedlas via ett kommunalt bostadsbolag.
Kommunledningskontoret konstaterar vidare att en annan avgörande faktor för möjligheten för olika
grupper att erhålla en hyresrätt i ett kommunalt bostadsbolag är utformningen av
bostadskösystemet. Kommunledningskontoret föreslår därmed att en förstudie om återskapande av
ett kommunalt bostadsbolag även ska inkludera en diskussion kring utformningen av ett kommunalt
kösystem.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige ska besluta bifalla motionen. Vidare
föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta
uppdra till tekniska nämnden att genomföra en förstudie avseende återskapande av ett kommunalt
bostadsbolag i Lomma kommun, vilken fokuserar på möjligheterna att bygga upp ett kommunalt
fastighetsbestånd, nödvändiga ekonomiska investeringar, förväntade hyresnivåer och utformningen
av ett kommunalt kösystem. Förstudien föreslås vara av den omfattning att kostnaderna ryms inom
tekniska nämndens befintliga budget. Resultatet av förstudien föreslås redovisas vid
kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-24.
I samband med kommunledningskontorets beredning av ärendet har samråd skett med
fastighetschef Göran Samuelsson.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden 2020-06-15 § 43
- Protokoll från socialnämnden 2020-03-31 § 27
- Motion (S) från Per Bengtsson, inkommen 2019-10-02
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
- Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att genomföra en förstudie avseende
återskapande av ett kommunalt bostadsbolag i Lomma kommun, vilken fokuserar på
möjligheterna att bygga upp ett kommunalt fastighetsbestånd, nödvändiga ekonomiska
investeringar, förväntade hyresnivåer och utformningen av ett kommunalt kösystem.
Kostnaderna för förstudien ska rymmas inom tekniska nämndens befintliga budget.
Förstudien ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-24.

Katarina Pelin
Kommundirektör

Maria Franzén
Kommunsekreterare/utredare

Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Motionären
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lnterpellatlon anglende helhetsplan Bldrehovsomridet
t-202G5
202tJ.12-O3
I februari limnade Fokus Bjirred in en interpellation angiende planerna fdr Bjdrehovsomridet, och fick i
april svar med ett antal m6jliga skisser f6r utvecklingen av omridet. Ndr ritningarna f6r den nya 169- och
mellanstadieskola med tillh6rande skolgird presenterades efter sommaren 2020 blev det uppenbart att
inget av de i svaret angivna skisserna lSngre 5r m6jliga att f6rverkliga. Dirut6ver har det i budgetbeslutet
2020 tillkommat en fullstor idrottshall pi Bjirehovsomridet att vara fdrdigstiilld 2024.

Med bakgrund i ovanstlende lyder Fokus Bjirreds fr6ga:
o Hur ser helhetsplanen ut fdr Bjirehovsomridet?

Kristina Thored
Fokus Bjirred

Kommunfullmäktige
2021-02-11

Ärende

15

Kommunfullmäktige
2021-02-11

Ärende

16

