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Kommunfullmäktige i Lomma kommun sammanträder i kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamn- 
gatan 3, Lomma, torsdag 2021-09-16, kl. 19:00 varvid följande ärenden kommer att behandlas. 
 
Observera att detta möte är på plats i Stora Sessionssalen! 
  

1 Upprop 

2 Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av 
protokollet 

3 Meddelanden 

4 Avsägelse från Jimmy Ringström (SD) avseende uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 

5 Avsägelse från Jimmy Ringström (SD) avseende uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval med anledning härav 

6 Avsägelse från Bo Nilsson (M) avseende uppdrag som ledamot och ordförande i 
valnämnden samt fyllnadsval med anledning härav 

7 Avsägelse från Viktor Bille (C) avseende uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden samt fyllnadsval med anledning härav 

8 Avsägelse från Kasper Levison (M) avseende uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt fyllnadsval med anledning härav 

9 Yttrande avseende årsredovisning Finsam Kävlinge-Lomma avseende år 2020 

10 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lomma kommun 

11 Bemyndigande om tilldelning av entreprenad för byggnation av idrottshall vid 
Rutsborgsområdet samt förslag till utökning av totalutgift 

12 Inrättande av en kommunal arbetsmarknadsenhet i Lomma kommun 

13 Etablering av gymnasieskola i Lomma kommun 

14 Överlåtande av ansvar för tillsyn mm av handel med tobak-, alkohol och med vissa 
receptfria läkemedel i Lomma kommun 

15 Revidering av plan- och bygglovstaxan 

16 Detaljplan för del av Lomma 25:1 m.fl., Lomma hamn, Trädgårdsstaden 

17 Förslag till förändring av valdistrikten i Lomma kommun 

18 Motion från Jonas Benke (L) om höjning av det kommunala partistödet i Lomma 
kommun 

19 Motion från Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larsson, Anders Bergström Lundberg (SD) 
och Oscar Sedira (SD) om införande av krav på goda kunskaper i svenska inom HVO-
verksamhet 
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20 Motion från Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larson (SD), Anders Bergström Lundberg 
(SD) och Oscar Sedira (SD) om införande av begäran om utdrag ur belastningsregistret 
vid anställning i kommunal verksamhet 

21 Motion från Malin Stern (S) om tillgängliga badplatser 

22 Motion från Per Bengtsson (S) om upprustning av området kring Folkets hus 

23 Motion från Per Bengtsson (S) om förmånscyklar till Lomma kommuns personal 

24 Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2022 

25 Interpellation från Ingrid Ascard (MP) till socialnämndens ordförande Susanne Borgelius 
(M) angående aktivitet för äldre 

 
 
 
Lomma 2021-09-06 
 
 
Anders Berngarn 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 
 
 
Kungörelsen anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2021-09-06 
 
Intygar 
 
Maria Zingmark 
Kommunsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (32) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-08-25 

 

 
Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 98   KS KF/2021:159 - 042 
 
 

Yttrande avseende årsredovisning Finsam Kävlinge-Lomma avseende år 
2020 

 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har överlämnat årsredovisningen för 
2020 till Lomma Kommun. Årsredovisningen är granskad av KPMG samt av utsedda 
lekmannarevisorer. Det egna kapitalet överstiger de av nationella rådet upprättade 
riktlinjerna för hur stort eget kapital som ett Finsam förbund bör ha. Årsredovisningen 
tillstyrkes. 
 
Ekonomichefen redogör i skrivelse 2021-06-07 för ärendet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-19, § 139. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 139 
‒ Skrivelse 2021-06-07 från ekonomichefen 
‒ Årsredovisning 2020 Finsam Kävlinge Lomma 
‒ Revisionsberättelse 
‒ Granskningsrapport 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för samordningsförbundet Finsam 

Kävlinge-Lomma för år 2020 och bevilja styrelsen i samordningsförbundet 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 
 

Yttrande avseende årsredovisning Finsam Kävlinge-Lomma avseende 2020 

Ärende 

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har överlämnat årsredovisningen för 2020 till Lomma 
Kommun. Årsredovisningen är granskad av KPMG samt av utsedda lekmannarevisorer. Det egna 
kapitalet överstiger av nationella rådet upprättade riktlinjer för hur stort eget kapital som ett Finsam 
förbund bör ha. Årsredovisningen tillstyrkes. 

Bakgrund/analys 

Förbundet redovisade för 2020 ett negativt resultat på – 415 tkr, vilket avviker från budget med 3 522 
tkr då det budgeterade resultatet uppgick till – 3 938 tkr. Verksamhetens nettokostnader på 3,7 mnkr 
motsvarar drygt 50 procent av budgeterade 7,2 mnkr. Det egna kapitalet uppgår till 4 mkr vilket 
motsvarar en soliditet om 73 procent jämfört med 83 procent föregående år. Storleken på det egna 
kapitalet överstiger fortsatt de riktlinjer som nationella rådet har upprättat, vilket för Finsam Kävlinge-
Lomma motsvarar 660 tkr. 

I granskningsrapporten anges att förbundet antingen bör öka aktiviteterna eller dra ned på 
finansieringen då dessa inte är i balans med varandra. I årsredovisningen för 2020 noteras att under 
2020 inkom ansökningar som beviljades av styrelsen omfattande 10,1 mnkr, varav 2,7 mnkr avsåg 2020 
och resterande avser 2021 och 2022. Med dessa beslut kommer det egna kapitalet ligga i linje med 
nationella rådets rekommendation med slutet av 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

Att godkänna årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 2020 och bevilja 
styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Beslutet expedieras till: 

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 

Kommunledningskontoret 2021-06-07 
Ekonomiavdelningen   

Vår referens: Samuel Sköld 
 

 

  
Direkttel: 040-641 11 77  
E-post: samuel.skold@lomma.se 
Diarienr:  
Er referens:  
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Lomma 2021-06-07 
 
 
 
Samuel Sköld 
Ekonomichef 
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, org. nr 222000-2691, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och fullmäktige i respektive medlemskommun. 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 
2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas och den auktoriserade revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 





2 
 

annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas och den auktoriserade revisorns ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 2020. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda.  

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Lomma den 13 april 2021 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Tor-Björn Langåsen  Fernando Dinis-Viseu  
  

 

_____________________________ _____________________________ 

Gustavo Garcia  Johan Rasmusson 

Auktoriserad revisor 
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Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma  
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 
 
 2020-04-13 

1 Bakgrund 
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Kävlinge-
Lomma för räkenskapsåret 2020. Granskningen har bedrivits i enlighet med god revis-
ionssed för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revi-
sorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen.  
 
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 
 
Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och even-
tuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revis-
ion. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av; 

• att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt,  

• om räkenskaperna är rättvisande och  
• om den interna kontrollen är tillräcklig. 

1.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet 
med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:  

• Lag om finansiell samordning SFS 2003:1210, Kommunallag och lag om kommunal 
bokföring och redovisning 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR  

• Förbundsordning, Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra 
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma  
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 
 
 2020-04-13 

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2020. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och eller som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Vi har även stämt av balanskravsutred-
ning mot underlag. Övriga delar har endast granskats utifrån om informationen är för-
enlig med de finansiella delarna. 
Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll 
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen 

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen 

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag. Översiktlig analys av övriga poster. 

• Stickprovsgranskning av attest och utanordning 

• Diskussion med förbundschef 

• Sedvanlig bokslutsgranskning 

1.3.1 Risk- och väsentlighetsanalys 

1.3.1.1 Redovisningen 

• Verksamhetens intäkter 
- Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot 

beslut och inbetalning. 

• Verksamhetens kostnader 
- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och avklipp. 

• Kassa och bank 
- Substansgranskas mot externa underlag. 

• Kortfristiga skulder 
- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och avklipp. 

• Redovisningsprinciper och upplysningsplikt 

1.3.1.2 Intern kontroll 

• ”Ordning och reda” 

• Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och Kävlinge kommun som 
hanterar redovisningen. 

• Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt 
belopp. 
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Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma  
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 
 
 2020-04-13 

2 Resultat av granskningen 
Granskning av redovisning och intern kontroll har genomförts enligt uppgjord planering 
i enlighet med risk- och väsentlighetsanalysen ovan.  

2.1 Förvaltningsberättelsen 
I den nya redovisningslagen LKBR, föreskrivs att förvaltningsberättelsen ska följa en 
bestämd struktur med fasta rubriker. 
Vidare kräver lagen att en balanskravsutredning ska redovisas i förvaltningsberättel-
sen. 
Finsam Kävlinge-Lomma har anpassat sin förvaltningsberättelse till den nya lagens 
krav. 

2.2 God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekonomi i 
sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  
I samordningsförbundets budget för 2020 lämnas inte någon definition av god ekono-
misk hushållning kopplat till övergripande mål.  

2.2.1 Ekonomiska mål 
Förbundet visar ett negativt resultat om -415 tkr vilket beror att förbundet medvetet 
budgeterat för mer kostnader än intäkter för att komma närmre nationella rådets riktlin-
jer för hur stort eget kapital bör vara. 

2.2.2 Verksamhetsmål  
Finsam Kävlinge-Lomma fastställde i november 2019 en verksamhetsplan med budget 
för 2020 och i denna plan anges mål och vision samt strategier för verksamheten.  
I årsredovisningen lämnas en redogörelse för årets verksamhet och vilka insatser som 
har gjorts samt uppföljning av de olika målområdena.   

2.3 Resultatet 
Årets resultat uppgår till -415 tkr vilket avviker från budget med 3 522 tkr. Det budgete-
rade resultatet uppgick till -3 938 tkr. Det högre resultatet beror på att alla planerade 
aktiviteter inte genomförts.  

2.4 Balansräkning 

2.4.1 Kassa och bank  
Balansräkningens dominerande tillgångspost är till följd av förbundets överskott under 
ett antal år Kassa och bank. Beloppet är avstämt mot engagemangsbesked.  
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Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma  
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 
 
 2020-04-13 

2.5 Övrigt 
Det nationella rådet har upprättat riktlinjer för hur stort eget kapital som ett Finsamför-
bund bör ha och för förbund med intäkter upp till 7 mnkr är den rekommenderade stor-
leken 20 procent av intäkterna. Storleken på eget kapital i Finsam Kävlinge-Lomma 
uppgår till 4 mnkr och överstiger därmed den nivå om 660 tkr som är rekommenderad. 

2.6 Rekommendationer 
Baserat på ovan redovisade iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till för-
bundet: 

• Då storleken på eget kapital överstiger nationella rådets riktlinjer rekommende-
rar vi att förbundet aktivt arbetar med att minska detta. 

2.7 Sammanfattning och slutsatser 
Årets resultat innebar en väsentlig avvikelse mot budget och förbundet bör antingen 
öka aktiviteterna eller dra ned på finansieringen då dessa inte är i balans med 
varandra. 
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen 
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att års-
redovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. 
 
Dag som ovan 
KPMG AB 
 
 

Johan Rasmusson   
Auktoriserad revisor  
Certifierad kommunal revisor    

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 





Kommunfullmäktige 
2021-09-16 
 

Ärende 
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KOMMUNSTYRELSEN 2021-06-23 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 84   KS KF/2020:185 - 231 
 
 

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Lomma kommun 

 
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. 
Beslut om samråd togs 2021-01-27 av kommunstyrelsen i § 6. Samråd genomfördes 
under tiden 8 februari till 8 mars 2021. I samband med samrådet lyfte länsstyrelsen 
behovet av uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjningen. 
 
Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2021-05-27 för ärendet.  
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2021-06-02, § 13. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2021-06-02 § 13 
‒ Skrivelse 2021-05-27 från planeringsavdelningen 
‒ Förslag till Riktlinjer för Bostadsförsörjning Lomma kommun 2021–2025, daterad 

2021-05-27 
 
Överläggning 
Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att anta riktlinjer för bostadsförsörjning i enlighet med förslaget, 
med ändringen att minst 20 % av det framtida bostadsbyggandet i Lomma kommun 
ska erbjuda hyresrätt som upplåtelseform. 
 
Kristina Thored (FB) yrkar bifall till Sandra Pilemalms yrkande. 
 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
att anta riktlinjer för bostadsförsörjning i enlighet med förslaget, med ändringarna: 
‒ Större utbyggnadsområden ska definieras som >5000 m2 BTA istället för >10 000 

m2 BTA. 
‒ Minst två av tio nytillkomna bostäder ska vara hyresrätter. 
 
Jimmy Ringström (SD) och Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta 
i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 
 
Robert Wenglén yrkar avslag på Sandra Pilemalms, Kristina Thoreds och Per 
Bengtssons ändringsyrkanden. 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande Robert Wenglén (M) först 
proposition på frågan om bifall respektive avslag på Per Bengtssons ändringsyrkande 
att större utbyggnadsområden ska definieras som >5000 m2 BTA istället för >10 000 
m2 BTA, vartefter kommunstyrelsen avslår det samma. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på Jimmy Ringströms och sitt eget yrkande om 
att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag i ärendet mot Sandra Pilemalms, Kristina Thoreds och Per Bengtssons yrkande 
om att minst 20% av nytillkomna bostäder ska vara hyresrätter, varefter ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jimmy Ringströms och sitt eget 
yrkande. 
 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 
 
Den som önskar bifalla Jimmy Ringströms och Robert Wengléns yrkande röstar ja och 
den som önskar bifalla Sandra Pilemalms, Kristina Thoreds och Per Bengtssons yrkande 
röstar nej. 
 
Voteringen utfaller enligt följande 
 
Ja: 8, Nej: 5. 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Robert Wenglén (M) X   

Jerry Ahlström (M) X   

Per Bengtsson (S)  X  

Sofia Forsgren Böhmer (M) X   

Eva Banheden Lindblad (M) X   

Aron Regnéll (M) X   

Richard Jerneborg (M) X   

Martha Henriksson Witt (C) X   

Sandra Pilemalm (L)  X  

Lennart Nilsson (S)  X  

Rune Netterlid (S)  X  

Jimmy Ringström (SD) X   

Kristina Thored (FB)  x  

Totalt 8 5  
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjning i enlighet med 

föreliggande förslag. 
 
Reservation 
Kristina Thored (FB) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Per Bengtsson (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig. 
 

./. Bilaga. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 Kommunstyrelsen 

 

   
  
Beslut om antagande av Riktlinjer för bostadsförsörjning  

 
 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta följande: 
 

- Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för bostadsförsörjning i enlighet med bilagd handling. 
 
 
Ärende 
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. Beslut om samråd togs 2021-01-27 av 
Kommunstyrelsen i §6. Samråd genomfördes under tiden 8 februari till 8 mars 2021. 
 
Bakgrund/analys 
I samband med samrådet kring Lomma kommuns Översiktsplaneförslag ÖP2020, lyfte länsstyrelsen 
behovet av uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjningen, detta eftersom vid en vägning av olika 
intressen i den översiktliga planeringen så är, enligt 4 § BFL, Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar, kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen vägledande för huruvida 
bostadsbyggnationen är att anse som ett allmänt intresse i enlighet med 2 kap. 3 § 5 punkt PBL eller 
ej. Handlingen har nu uppdaterats med en förkortad version av bostadsdelen ur Socialnämndens 
antagna riktlinjer för Lokal och Bostadsförsörjning, SN §41 2021-06-15. 
 
Beslutsunderlag 

- Förslag till Riktlinjer för Bostadsförsörjning Lomma kommun 2021–2025, daterad 2021-06-17 
 
Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett i enlighet med gällande lagstiftning med 
Regionen Skåne, Länsstyrelsen i Skåne Län samt grannkommuner. 
 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvenserna har analyserats för respektive riktlinje, återfinns i bilagan, avsnitt 6.2 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2021-06-17 
Planeringsavdelningen  

Vår referens: John Wadbro   
Direkttel: 0733-41 12 88  
E-post: john.wadbro@lomma.se 
Diarienr: KS/KF 2020:185-231 
Er referens:  

mailto:john.wadbro@lomma.se
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1 Inledning 
1.1 Introduktion  
En bostad är en mänsklig rättighet och en väl fungerande bostadsmarknad är en grundläggande 
förutsättning för Skånes roll som växande regional tillväxtmotor. Framtidens Lomma kommun har ett 
rikt, attraktivt och varierat utbud av bostäder som motsvarar både nuvarande och blivande 
medborgares behov och efterfrågan. Syftet med att ta fram riktlinjerför bostadsförsörjning är att 
säkerställa att alla invånare lever i goda bostäder och boendemiljöer. 

Bostadsbyggande är en komplex process med flera olika aktörer och påverkansfaktorer, på olika 
nivåer. Riktlinjerna ger en övergripande bild över kommunens målsättning och inriktning för 
bostadsförsörjning och bostadsplanering. Riktlinjerna har fokus på de områden av bostadsbyggandet 
som kommunen har möjlighet att påverka. 

1.2 Lagkrav 
(Avsnittet beträffande lagkrav härrör till stor del från Länsstyrelsens Skrift Regional 
Bostadsmarknadsanalys 2020) 

1.1.1 Vad betyder bostad som mänsklig rättighet? 

Att få tillträde till bostadsmarknaden och till en bostad är en mänsklig rättighet som främst regleras i 
FN-konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Sverige har åtagit sig att 
förverkliga konventionen, vilket återspeglas i vår grundlag (Regeringsformen), där det står att det 
allmänna ska trygga rätten till bostad. Det finns också tydliga kopplingar mellan internationella 
konventioner för mänskliga rättigheter och Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. 

Ett kommunalt ansvar för bostadsförsörjningen har funnits i Sverige sedan 1947, med ett uppehåll 
mellan 1993 och 2001 då den nuvarande lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 
2000:1383) trädde i kraft.  

Lagen anger att: ”Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. 
Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs.” 

Riktlinjerna ska minst innehålla följande uppgifter: 

”1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, 
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program 
som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.” 
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1.1.2 Rätt till en bostad 

Rättigheten till en bostad innebär att alla invånare har rätt att leva någonstans i säkerhet, trygghet, 
lugn och värdighet. Bestämmelsen går längre än att motverka faktisk hemlöshet och ge nödställda 
tak över huvudet och står inte heller för synsättet att bostad är en marknadsvara. Det allmänna är 
bland annat ansvariga för att det ska finnas ett starkt rättsskydd mot trakasserier och olaga 
vräkningar. Om det råder utbredd eller akut bostadsbrist ska det allmänna göra det möjligt att det 
byggs nya överkomliga bostäder som bostadslösa och andra missgynnade kan ta del av. Hemlöshet 
ska motverkas som en fråga av allra högsta prioritet. Vidare ger bestämmelsen alla rätt till 
överkomliga boendekostnader så att andra behov såsom mat, utbildning och hälsa inte riskerar att bli 
lidande. Bostaden ska också ha tillräckligt med yta för umgänge och ge skydd från kyla, smuts, värme, 
regn, vind eller andra faror för hälsan. 

Bostaden är inte lämplig om den inte är anpassad för den enskildes behov såsom 
funktionsnedsättning, hög ålder och fattigdom. Bostaden ska även vara belägen så att det går att ta 
sig till arbete, skola, förskola, sjukvård och andra sociala inrättningar. Det ska också finnas tillgång till 
infrastruktur, allmänna platser, friluftsliv, kultur etcetera. 

Rättigheten till bostad har också stor betydelse för andra rättigheter. Om individen inte har en 
lämplig bostad riskeras exempelvis hälsa, utbildning, arbete, privatliv, rösträtt och 
fritidssysselsättningar. Vänder vi på det, försämras kvalitén i boendet om individen inte kan använda 
andra rättigheter, exempelvis rätten till yttrandefrihet, rätten till föreningsfrihet, rätten till 
bosättningsfrihet och rätten att delta i offentligt beslutsfattande. 

Rätten till bostad skyddas av ett starkt diskrimineringsförbud. Minimikraven av rättigheten som 
angetts ovan ska omfatta alla bostadsförhållanden. Detta gäller både familjer och enskilda individer 
på bostadsmarknaden, oavsett inkomst eller ekonomiska tillgångar, funktionsförmåga, ålder och 
migrationsstatus. 

1.1.3 Vilket åtgärdsansvar har det allmänna när det gäller rätten till bostad? 

• Respektera rättigheten – inte försvåra för de som på egen hand söker eller redan nyttjar en 
lämplig bostad. 

• Skydda rättigheten – ställa villkor på bostadsförmedlingar, bostadsvärdar, byggherrar och 
andra invånare så att de inte försämrar villkor eller omöjliggör tillträdet. 

• Uppfylla rättigheten – se till att alla ges rätt förutsättningar för en lämplig bostad, genom 
analys, planer, markinnehav, fungerande sanitet etcetera. 

1.1.4 Särskilt ansvar för fyra grupper 

Kommunerna har dessutom ett särskilt lagstadgat ansvar för  

• Särskilt boende för äldre personer – enligt socialtjänstlagen, och personer med 
funktionsnedsättning - enligt socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

• Bostäder för nyanlända – enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning. 

• Boende för ensamkommande barn och ungdomar – enligt lagen om mottagande av 
asylsökande med flera. 

• Skyddat boende för våldsutsatta vuxna och barn – i enlighet med socialtjänstlagen och 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer.  
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1.3 Övrig rådighet som kommunen har för att arbeta med 
bostadsförsörjningen 
Kommunerna kan arbeta med bostadsförsörjningen genom: fysisk planering, markpolitik, 
allmännyttiga bostadsföretag, bostadsförmedling, hyresgarantier och samarbeten med 
fastighetsägare. Lomma kommun har inget allmännyttigt bostadsföretag. 

1.4 Framtagandet av dokumentet 
Arbetet med att ta fram Riktlinjerna har genomförts av Planeringsavdelningen under 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Inom planeringsavdelningen finns följande avdelningar samlade 
översiktsplan, detaljplan, mark och exploatering samt miljöstrategi. Ansvarig för dokumentet är John 
Wadbro, Planarkitekt, med insyn i kommunens planarbete inom både översiktlig och detaljplanering. 
I arbetet med att ta fram riktlinjerna har även socialförvaltningen deltagit, information har löpande 
utbytts med arbetsgruppen för framtagandet av den kommunövergripande översiktsplanen. 

Medverkande: 

Lovisa Liljenberg Planeringschef/Stadsarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Linnea Qvarnström, samordnare ÖP/DP, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Lennart Eriksson, Kvalitetsstrateg, Socialförvaltningen (till och med den 2021-04-30) 

Sakkunnig: 

Helena Sääf, Mark- och exploateringschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

1.5 Begreppsförklaring: 
Följande begrepp används i dokumentet, begreppen definieras som följer: 

(fullvärdig) Bostad 

Bostad med alla primära bostadsfunktioner tillgodosedda i lägenheten och med tillgång till anordning för 
tvätt och till förrådsutrymme. (Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994) 

 

Bostadsbehov 

Ett hushåll* behöver en bostad 

 
*En eller flera personer kan utgöra ett hushåll. Om hushållet utgörs av flera personer 
betyder de att de delar bostad och har familjära- och/eller försörjningsmässiga band 
till varandra. 

(UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB: Ordlista | 2017) 

 

Bostadsmarknad 

Utbud och efterfrågan av bostäder (där hushållen utifrån inkomster och tillgångar efterfrågar 
bostäder). 

  

http://www.rikstermbanken.se/visaKalla.html?id=966&termpostId=160884
http://www.rikstermbanken.se/visaKalla.html?id=3525&termpostId=329057
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Boendeform  

Indelas i följande kategorier: 

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. 

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive 
loftgångshus. (upplåtelseform hyresrätt och bostadsrätt). 

Övrigt boende avser lägenheter i byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål, 
men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller 
samhällsfunktion. I denna kategori ingår även flerbostadshus med upplåtelseformen äganderätt 
(ägarlägenheter). 

Specialbostad avser en bostad som är avsedd för studerande vid universitet eller högskola, för äldre 
eller funktionshindrade eller för vissa väl avgränsade grupper. (Särskilt boende ingår i denna 
kategori). 

(fritt efter Statistikdatabasen, SCB) 

Upplåtelseform 

Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, i respektive kategori återfinns olika typer av byggnader. 

Statistiken bygger på ägandet av bostaden. 

Företag => Hyresrätt 

Bostadsrättsförening eller Bostadsförening => Bostadsrätt 

Fysisk person eller dödsbo => Äganderätt  

(fritt efter Statistikdatabasen, SCB) 

Bostadsefterfrågan (nyproduktion) 

Skattad efterfrågan av en viss typ av nyproducerad bostad på bostadsmarknaden. 

Kan ha sin grund i flytt, olämpligt nuvarande boende, ändrade preferenser eller nybildat hushåll. 

Bostadsefterfrågan (specialboende) 

Skattad efterfrågan av bostad som behöver vara specialanpassad och ej tillgodoses av 
bostadsmarknaden. 

Bland specialbostäder finns dels kategorin särskilt boende dels kategorin Studentbostäder. 

Bostadsglapp  

Skillnad mellan det bostadsbehov som ej kan tillgodoses genom bostadsmarknaden eller 
specialboende, kan identifieras utifrån den demografiska tillväxten. (Bostadsglappet 
i Skåne, region Skåne och Byggföretagen 2020). 

Särskilt boende 

Boende som vilar på socialtjänstens biståndsbeslut, i bostadsstatistik räknas dessa bostäder som 
specialbostäder. 
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2 Internationella, nationella och 
regionala mål, planer och program. 
2.1 Internationella överenskommelser 
2.1.1 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

(Av Förenta Nationernas generalförsamling antagen och kungjord den 10 december 1948) 

Två av Artiklarna berör boende och rätten till boende direkt: 

Artikel 13.  

1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.  

2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land. 

Artikel 25.  

1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och 
välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till 
trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller 
annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.  

2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma 
sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet. 

2.1.2 Globala målen 

Ett antal av målen berör bostäder i den engelskspråkiga varianten av Globala målen. Det gäller bland 
annat social utsatthet och rätt till ägande för alla. I den svenska översättningen har dock ej samtliga 
indikatorer översatts. Bland de översatta målen och indikatorerna är det främst mål nummer 11 
”Hållbara städer och samhällen” som berör bostadsförsörjningen, och då främst delmål 11.1: 
”Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och 
grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.” 

 
2.2 Nationella mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen 
Det finns lagstiftning samt ett flertal mål, planer och program på nationell nivå vilka syftar till att 
skapa goda bostäder. Dessa påverkar byggandet, den fysiska planeringen och de därav följande 
bostadskvarteren och bostäderna. Dessa regleringar nämns ej vidare om de ej har en mer direkt 
koppling till bostadsförsörjningen. 

2.2.1 Folkhälsomål  

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Syftet är att 
genom folkhälsopolitik skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

(Målområde 5. Boende och närmiljö) 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/
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Boende och närmiljö är en viktig komponent för en god och jämlik hälsa. Bostaden är en viktig plats 
för återhämtning, vila och rekreation. En sund, trygg och trivsam boendemiljö är också ett 
grundläggande mänskligt behov. Den som inte har rimligt goda boendeförhållanden har svårt att 
klara övriga delar av livet, såsom till exempel utbildning och arbete, som i sin tur har stor betydelse 
för hälsan. Att känna sig trygg i sitt boende har också stor betydelse för viljan och lusten att vistas 
utomhus i närområdet. Låg socioekonomisk position förekommer ofta samtidigt som personerna 
utsätts för en hög exponering för olika riskfaktorer i boende och närmiljön, och genom detta ökar 
risken för ohälsa, sjukdom och ojämlik hälsa. 

Målområdets inriktning: 

Att ha tillgång till en god bostad i ett område som ger samhälleliga förutsättningar för social 
gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Åtgärder för en mer jämlik hälsa bör 
riktas mot att bryta boendesegregation men också på hållbart byggande som motverkar exponering 
för skadliga miljöfaktorer. Med jämlik hälsa-perspektiv inom samhällsplanering kan förändringar 
åstadkommas som påverkar människors levnadsvillkor och minskar ojämlikhet i hälsa. Viktiga 
komponenter för en jämlik hälsa är att skapa bostadsområden som är socialt hållbara och 
boendemiljöer som präglas av god goda miljöfaktorer. 

2.2.2 Mål för boende och samhällsplanering  

(Regeringens mål uppdaterat 03 februari 2020 ) 

Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är 
att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god 
hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 
underlättas. Målet är också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan 
möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 

2.3.Regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen 
2.3.1 Skånes utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030” (juni 2020) 

Utvecklingsstrategin innehåller regionala mål och strategier för att ”Skåne ska utvecklas till ett allt 
bättre landskap att bo och leva i.” 

 

Av visionsmålen är det främst  

Visionsmål 3 – Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer – som diskuterar frågor av direkt 
betydelse för bostadsförsörjningen.” 

I visionsmålets ingress skrivs: 

”Skåne ska erbjuda attraktiva livsmiljöer, såväl i stads och tätortsmiljöer som på landsbygden där 
tillgången på service, vatten, natur-, kultur- och rekreationsmiljöer är centrala, liksom attraktiva 
boendemiljöer, goda kommunikationer samt ett rikt kultur- och föreningsliv. 

Ett sammanhållet Skåne, där skillnader bejakas och olikheter tas tillvara för att utveckla varje del 
utifrån sina styrkor och förutsättningar ska skapas. Att stärka den regionala samsynen på 
bostadsmarknaden för att bidra till ett bostadsbestånd som gör det möjligt för alla att leva och verka 
i hela Skåne är centralt.” (Det öppna Skåne 2030, sid 25) 
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Region Skåne konstaterar bland utvecklingstrenderna bland annat: 

”Bostadsbyggandet har ökat, men glappet mellan behovet av bostäder och möjligheten att kunna 
efterfråga har ökat och förväntas öka än mer framöver.” (Det öppna Skåne 2030, sid 25) 

En av fokuspunkterna under visionsmål 3 är följande relevant för bostadsförsörjningen: 

”Samverka för en utvecklad bostadsmarknad 

I Skåne ska den regionala samsynen på bostadsmarknaden säkras för att bidra till ett bostadsbestånd 
som gör det möjligt för alla att leva och verka i hela Skåne. Möjligheten att välja en bostad som 
passar livssituationen ska stärkas. Det behövs därför ett brett utbud av olika sorters bostäder. Det är 
angeläget att matcha bostadsbeståndet med skåningarnas behov och möjligheter att finansiera 
boendet. Bostadsbyggandet måste vara tillräckligt stort och anpassat efter behovet. Strukturella 
hinder och socioekonomiska strukturer som begränsar både skåningarnas möjlighet att efterfråga 
bostäder och utbudet av bostäder – nybyggda, ombyggda eller äldre – ska identifieras och reduceras. 

Samarbetet mellan bostadsmarknadens aktörer ska utvecklas för en fortsatt dialog om regionala 
bostadsfrågor och utvecklingen av den skånska bostadsmarknaden. Genom att ta fram gemensamma 
kunskapsunderlag som belyser Skånes bostadsmarknad från olika perspektiv kan aktörerna arbeta 
tillsammans för en utvecklad bostadsmarknad.” (Det öppna Skåne 2030, sid 28) 

 

2.3.2 Regionplan 

Regionplan för Skåne 2022–2040 är ute på samråd från december 2020 – april 2021 

Målbild för regionplanen beskrivs på sidan 7: 

”Regionplanen ska vara ett verktyg för att stärka Skånes utveckling som flerkärnig 
arbetsmarknads- och bostadsregion och vara en gemensam grund som underlättar samordning 
av fysiska strukturer över kommungränserna. Det är ett arbete där Region Skåne och de skånska 
kommunerna tillsammans planerar det framtida Skåne. Syftet är att skapa goda livsmiljöer för 
alla och i hela Skåne, så att vi skåningar ska kunna bo i en kommun, arbeta i en annan och ha 
våra fritidsaktiviteter i en tredje. Regionplanen har ett långsiktigt, regionalt perspektiv för den 
fysiska planeringen i Skåne.” (Regionplan för Skåne 2022–2040 samrådshandling, sid 7) 

Skillnader i livsvillkor (beträffande bostäder) beskrivs på sidan 12 enligt nedan: 

”Bostadsmarknaden i Skåne fungerar inte lika väl för alla delar av befolkningen, vilket skapar en 
ökad obalans på bostadsmarknaden. Det finns exempelvis grupper med låga inkomster som inte 
har tillgång till bostadsmarknaden. Det finns ett glapp mellan det demografiska behovet av 
bostäder och den köpkraftiga efterfrågan som driver bostadsbyggandet. Glappet förväntas öka 
framöver om byggandet minskar. Det finns också ett historiskt glapp på grund av ett tidigare för 
lågt byggande under många år. Trots ett högt bostadsbyggande de senaste åren står detta för ett 
litet procentuellt tillskott årligen då den stora delen av framtidens bostäder redan är byggda. 
Den höga byggtakten skapar inte tillräcklig rörlighet i det befintliga beståndet för att hushåll med 
låga inkomster ska kunna få, och behålla, en bostad. Personer med låga inkomster har det 
svårast på bostadsmarknaden. Det gäller framför allt ungdomar och nyanlända. 
Samhällsplaneringen är en avgörande del i att bidra till att lösa utmaningarna.” (Regionplan 
för Skåne 2022–2040 samrådshandling, sid 12) 
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Beträffande Bostadsförsörjning skrivs på sidan 54 

”En väl fungerande bostadsmarknad är en grundläggande förutsättning för såväl den enskildes 
möjligheter i livet som för samhällets utveckling i stort. Den skånska bostadsmarknaden ska erbjuda 
en mångfald av boendeformer i varierande storlek och läge samt med olika upplåtelseformer och 
prislägen så att människor kan bo och leva över hela Skåne.  

Nyproduktion av bostäder är viktigt men utgör samtidigt en liten del av det totala beståndet. Nästan 
alla bostadsbyten sker inom det befintliga beståndet. Rörligheten inom beståndet är därför 
avgörande för människors tillgång till bostäder. Tillgången till bostäder är en förutsättning för 
regional utveckling i Skåne. 

Planeringsprinciper 

• Säkerställ att det finns bostäder som motsvarar behovet i Skåne. För detta behövs 
dels en bostadsproduktion som motsvarar efterfrågan och dels att bostadsbeståndet 
nyttjas mer effektivt. 
 

• Utveckla regional samverkan och samsyn. Region Skåne ska fortsätta att utveckla 
kunskap, förståelse och samsyn om den skånska bostadsmarknaden. Ökad 
samverkan med de skånska kommunerna och andra aktörer på bostadsmarknaden 
leder till gemensam förståelse av den regionala bostadsmarknaden och dess 
funktioner. Framför allt behövs mer kunskap om obalansen på bostadsmarknaden 
för att glappet mellan bostadsbehov och efterfrågan på bostäder ska minska.” 

(Regionplan för Skåne 2022–2040 samrådshandling, sid 54) 
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3 Nulägesanalys 
3.1 Regional Bostadsmarknad 
Region Skåne har genomfört en uppdatering av den regionala bostadsefterfrågan (Modell för 
bostadsefterfrågan, uppdatering 2020). I denna skattas Marknadsdjupet i Skåne för 2020 till 6 900 
bostäder, en uppgång med 1000 bostäder jämfört med 2019. Beräkningar av bostadsbehovet visar 
på ett behov på runt 6 800 bostäder, en uppgång med 700 bostäder från 2019. Uppgången 
beträffande marknadsdjup beror på att antalet hushåll med tillräckliga inkomster för att efterfråga 
en nyproducerad bostad ökat samt pga. förändrade antaganden om hyresnivåer. 

3.1.1 Det demografiska bostadsbehovet i Skåne 

Prognosen för det demografiska bostadsbehovet pekar på ett långsiktigt behov av omkring 6800 
bostäder 2020 och därefter omkring 6500 bostäder per år i Skåne för perioden 2021–2030 (Modell 
för bostadsefterfrågan, uppdatering 2020, Region Skåne, sidan 5). 

I Boverkets rapport ”En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet (Rapport 2016:31)” 
behandlas bostadsmarknaden ganska ingående (sid 15ff) och då en bostad till läget är fast diskuteras 
hur marknaden geografiskt kan avgränsas. På sidan 16 framgår ” En vanlig teoretisk utgångspunkt för 
avgränsning av en bostadsmarknad är att inte låta sig begränsas av en administrativ avgränsning (till 
exempel en kommungräns) utan i stället använda en funktionell avgränsning även om studier ibland 
styrs av tillgången på data och använder en administrativ avgränsning. (…) Boverkets uppfattning är 
att bostadsmarknaders avgränsning bör ta sin utgångspunkt i möjligheten att bo och arbeta i samma 
region och således att bostadsmarknaden kan approximeras av arbetsmarknadsregioner. En 
arbetsmarknadsregion är en region inom vilken människor kan både bo och arbeta utan att behöva 
göra alltför tidsödande resor. Vi antar att dessa områden därmed kan anses approximera regionala 
bostadsmarknader.” 

Då mycket av den data som finns tillgänglig (SCB data och data från Region Skåne) är på kommunnivå 
har Lomma kommun valt att använda sig av den, och inte gjort ytterligare uppdelningar i 
kommundelar eller liknande. I (Regional Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2020, Länsstyrelsen 
Skåne) har region Skåne valt att dela upp kommunerna i enlighet med Sveriges kommuners och 
Regioners (SKR)s indelning men med förändringen att Malmö Lund och Helsingborg ingår såsom 
Storstäder. I sydvästra Skåne finns ett etablerat samarbete för översiktlig planering (Malmö-
Lundregionen MLR). Prognosen av den köpkraftiga efterfrågan (bedömda marknadsdjupet) inom 
Skåne län redovisas nedan: 

3.1.2 Bedömt marknadsdjup: 

Region Skåne har de senaste åren använt sig av en modell för att bedöma 
bostadsefterfrågan/marknadsdjupet. Nedan visas en tabell för samtliga kommuner i Skåne, det är det 
totala marknadsdjupet som redovisas för åren 2019 och 2020, i rapporten återfinns markandsdjup 
per upplåtelseform/bostadstyp.  
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Data kombinerad ur (Modell för bostadsefterfrågan, Uppdatering år 2020, Region Skåne, SCB 
(folkmängd och antal bostäder)  

Framtagna data ovan visar hur många nyproducerade bostäder på marknadens villkor som enlig 
modellen bedöms efterfrågas i respektive kommun. För att möjliggöra en jämförelse med andra 
kommuner har Lomma kommun valt att relatera det bedömda marknadsdjupet dels till det befintliga 
ordinarie bostadsbeståndet och dels till antal invånare i kommunen. För 2020 bedöms Lomma ha det 
näst högsta totala marknadsdjupet relaterat till både befintligt bostadsbestånd och till antal 
invånare, endast Burlövs kommun har ett högre marknadsdjup. 

Det av regionen bedömda markandsdjupet under 2020 fördelar sig för Lomma kommun som följer: 
40 äganderätter/hus, 29 bostadsrätter, 172 hyresrätter. 

  

SCB Data (2019)

Summerat  uppdatering 2019 uppdatering 2020

kommun folkmängd 2019 samtliga bostäder småhus lägenheter övriga hus special bost
småhus och 

lägenheter

marknadsdjup 
samtliga 

upplåtelseformer

marknadsdjup 
samtliga 

upplåtelseformer

marknadsdjup/bef.
bostadsbestånd(ej 

special eller övriga)

marknadsdjup 
(antal nya lgh)/ 

1000 inv
Svalöv 14268 6105 4590 1214 71 230 5804 17 41 0,706% 2,87
Staffanstorp 25396 10201 6878 2953 135 235 9831 105 194 1,973% 7,64
Burlöv 19112 7894 3214 4353 92 235 7567 95 187 2,471% 9,78
Vellinge 36628 14811 11606 2420 122 663 14026 138 209 1,490% 5,71
Östra Göinge 15007 6727 4540 1770 150 267 6310 17 17 0,269% 1,13
Örkelljunga 10280 4968 3436 1289 109 134 4725 7 33 0,698% 3,21
Bjuv 15715 6502 4591 1705 38 168 6296 42 43 0,683% 2,74
Kävlinge 31705 13119 9160 3314 201 444 12474 119 131 1,050% 4,13
Lomma 24834 10016 6282 3146 135 453 9428 176 187 1,983% 7,53
Svedala 22229 8687 5996 2362 143 186 8358 76 74 0,885% 3,33
Skurup 15889 7002 5312 1312 63 315 6624 31 56 0,845% 3,52
Sjöbo 19226 8943 7111 1402 148 282 8513 42 98 1,151% 5,10
Hörby 15631 7374 5384 1547 106 337 6931 61 59 0,851% 3,77
Höör 16713 7393 5635 1462 16 280 7097 54 93 1,310% 5,56
Tomelilla 13617 6436 4694 1455 99 188 6149 25 26 0,423% 1,91
Bromölla 12870 5968 4238 1468 72 190 5706 11 17 0,298% 1,32
Osby 13208 6406 4256 1864 71 215 6120 17 20 0,327% 1,51
Perstorp 7492 3563 1907 1508 21 127 3415 0 0 0,000% 0,00
Klippan 17756 8380 5211 2737 162 270 7948 18 41 0,516% 2,31
Åstorp 15940 6681 4198 2199 127 157 6397 54 100 1,563% 6,27
Båstad 15128 7938 5722 1763 197 256 7485 68 75 1,002% 4,96
Malmö 344166 167926 27289 130297 3300 7040 157586 1838 1937 1,229% 5,63
Lund 124935 63358 18675 32813 783 11087 51488 652 650 1,262% 5,20
Landskrona 46090 20934 7402 12572 348 612 19974 141 144 0,721% 3,12
Helsingborg 147734 70808 22237 45218 787 2566 67455 824 962 1,426% 6,51
Höganäs 26942 12001 8169 3252 107 473 11421 97 94 0,823% 3,49
Eslöv 33793 15069 8372 5798 257 642 14170 94 161 1,136% 4,76
Ystad 30541 15289 7716 6842 193 538 14558 153 136 0,934% 4,45
Trelleborg 45440 20934 11239 8790 227 678 20029 163 173 0,864% 3,81
Kristianstad 85747 41002 22397 16017 376 2212 38414 275 374 0,974% 4,36
Simrishamn 19174 10184 6942 2795 77 370 9737 46 83 0,852% 4,33
Ängelholm 42476 20180 11696 7777 86 621 19473 165 156 0,801% 3,67
Hässleholm 52145 24863 15174 8227 397 1065 23401 103 147 0,628% 2,82
SUMMA 1377827 647662 281269 323641 9216 33536 604910 5724 6718 1,111% 4,88

Marknadsdjup 2020 i förhållande 
till bef. bostadsbestånd respektive 

per 1000 invånare

Marknadsdjup enlig Region skånes Rapport Bostadsefterfrågan, data 
framtagen av Evidens

Bostäder av kategorierna nedan
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3.1.3 Bedömning av Bostadsbrist på regional nivå: 

 

(Ur Boverkets Öppna data Bostadsbrist 2012–2018, data för Skåne Län och år 2018, i detta fall 
sorterat på andel hushåll med återkommande problem) 

Förklaring till tabellen (ur Boverkets Öppna data Bostadsbrist 2012–2018) 

”Trångbodda 
Socialstyrelsens riktlinjer säger: ”För att ett hushåll inte ska anses trångbott bör det, utom för 
ensamstående utan barn, ha sovrum utöver vardagsrum och kök eller kokvrå. Två barn bör kunna 
dela sovrum. Med beaktande av stigande ålder och personlig integritet, bör barn emellertid inte 
behöva dela sovrum. Vuxna som inte är sambor bör inte behöva dela sovrum.”. Ensamstående 
hushåll utan barn definieras därmed som icke-trångbodda. Hushåll som bor mindre än vad 
Socialstyrelsens riktlinjer anger, där vi sätter gränsen för när barn inte bör behöva dela sovrum till 12 
år, definierats som trångbodda. För de hushåll som bor i bostäder där det saknas uppgift om antalet 
rum men det finns uppgift om boendearean, har vi satt gränsen för trångboddhet till 20 
kvadratmeter boyta per person. 

Ansträngd boendeekonomi 
För varje hushåll beräknar SCB en normerad kortsiktig årlig baskonsumtion. I baskonsumtionen ingår 
bl.a. en schabloniserad boendeutgift baserad på hushållets storlek och den genomsnittliga 
lägenhetshyran i den region hushållet bor. Baskonsumtionen jämförs sedan med hushållets 
disponibla inkomst. Om inkomsten är lägre än baskonsumtionen anses hushållet ha ansträngd 
boendeekonomi. 

Långt pendlingsavstånd 
De hushåll som innehåller minst en person som har mer än 80 kilometers avstånd till sin arbetsplats 
(fågelvägen), och denna person också kan betecknas som förvärvsarbetande, har Boverket valt att 
beteckna som hushåll med långt pendlingsavstånd. När Boverket räknat fram vilka personer som har 
långt till arbetsplatsen har vi exkluderat de som huvudsakligen är studenter (de som erhållit 
studiemedel motsvarande mer än halvtidsstudier). I analysen har boverket också exkluderat de som 
har mer än 210 kilometer till arbetsplatsen, då det antagits att dessa personer rimligtvis inte pendlar 
dagligen utan övernattar vid arbetsplatsen eller arbetar utanför arbetsplatsen. 
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Lomma 416 4,3% 273 2,8% 124 1,3% 36 0,4% 41 0,4% .. .. 401 4,1%
Vellinge 516 3,6% 530 3,7% 276 1,9% 66 0,5% 35 0,2% 6 0,0% 678 4,7%
Höganäs 537 4,6% 459 3,9% 330 2,8% 64 0,5% 67 0,6% 6 0,1% 588 5,0%
Ängelholm 1025 5,3% 653 3,4% 722 3,7% 118 0,6% 96 0,5% 10 0,1% 991 5,1%
Ystad 730 5,1% 511 3,5% 153 1,1% 88 0,6% 64 0,4% .. .. 751 5,2%
Kävlinge 713 5,6% 421 3,3% 101 0,8% 55 0,4% 81 0,6% .. .. 698 5,5%
Båstad 351 5,0% 321 4,6% 399 5,7% 46 0,7% 30 0,4% 8 0,1% 390 5,6%
Staffanstorp 547 5,7% 313 3,3% 92 1,0% 39 0,4% 48 0,5% .. .. 555 5,8%
Sjöbo 435 4,9% 457 5,2% 64 0,7% 75 0,9% 41 0,5% 0 0,0% 530 6,0%
Bromölla 383 6,6% 284 4,9% 58 1,0% 32 0,6% 82 1,4% .. .. 350 6,1%
Simrishamn 490 5,2% 478 5,0% 81 0,9% 58 0,6% 69 0,7% .. .. 582 6,1%
Svedala 453 5,3% 361 4,2% 67 0,8% 39 0,5% 39 0,5% .. .. 536 6,2%
Höör 351 4,9% 432 6,0% 54 0,8% 50 0,7% 47 0,7% 0 0,0% 450 6,3%
Osby 334 5,5% 345 5,7% 248 4,1% 35 0,6% 72 1,2% 9 0,1% 393 6,5%
Tomelilla 346 5,5% 376 6,0% 39 0,6% 44 0,7% 59 0,9% 0 0,0% 420 6,7%
ÖstraGöinge 464 7,1% 445 6,8% 178 2,7% 57 0,9% 136 2,1% 7 0,1% 439 6,8%
Hässleholm 1517 6,3% 1344 5,6% 449 1,9% 162 0,7% 281 1,2% 21 0,1% 1694 7,1%
Hörby 453 6,4% 387 5,4% 51 0,7% 52 0,7% 57 0,8% .. .. 508 7,1%
Örkelljunga 273 5,8% 331 7,0% 141 3,0% 42 0,9% 46 1,0% .. .. 342 7,2%
Skurup 368 5,4% 416 6,1% 79 1,2% 48 0,7% 63 0,9% .. .. 495 7,3%
Klippan 555 6,8% 488 6,0% 103 1,3% 73 0,9% 84 1,0% .. .. 603 7,4%
Svalöv 438 7,3% 335 5,6% 47 0,8% 34 0,6% 64 1,1% .. .. 451 7,5%
Kristianstad 2939 7,7% 2305 6,0% 397 1,0% 299 0,8% 590 1,5% 26 0,1% 3008 7,8%
Perstorp 296 8,7% 290 8,6% 43 1,3% 35 1,0% 82 2,4% 0 0,0% 284 8,4%
Bjuv 551 8,6% 379 5,9% 66 1,0% 50 0,8% 102 1,6% 7 0,1% 548 8,5%
Trelleborg 1618 8,1% 1134 5,7% 317 1,6% 128 0,6% 230 1,2% 13 0,1% 1734 8,7%
Åstorp 621 9,5% 382 5,9% 79 1,2% 49 0,8% 117 1,8% 5 0,1% 580 8,9%
Eslöv 1309 9,1% 818 5,7% 119 0,8% 105 0,7% 184 1,3% .. .. 1307 9,1%
Helsingborg 6907 10,4% 3863 5,8% 948 1,4% 668 1,0% 1043 1,6% 27 0,0% 6451 9,7%
Lund 5485 9,4% 5578 9,5% 905 1,5% 639 1,1% 1041 1,8% 127 0,2% 5784 9,9%
Landskrona 2379 11,7% 1225 6,0% 164 0,8% 167 0,8% 406 2,0% .. .. 2245 11,0%
Burlöv 885 12,0% 523 7,1% 53 0,7% 38 0,5% 147 2,0% .. .. 877 11,9%
Malmö 23870 15,3% 16144 10,3% 1891 1,2% 1908 1,2% 4876 3,1% 107 0,1% 23551 15,1%
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Upprepade flyttar 
Hushåll som innehåller minst en person som flyttat, dvs bytt folkbokföringsadress, minst en gång om 
året under de senaste tre åren.  

Trångbodda och ansträngd boendeekonomi 
Hushåll som både är trångbodda och som har en ansträngd boendeekonomi. 

Långt pendlingsavstånd och ansträngd boendeekonomi 
Hushåll som både har långt pendlingsavstånd och en ansträngd boendeekonomi. 

Återkommande problem 
Hushåll, där någon i hushållet varit trångbodd eller haft ansträngd boendeekonomi två år i rad.  

- = Uppgift saknas 

.. = Uppgiften dold på grund av att det finns färre än fem observationer” 

3.1.4 Bostadsbestånd i regionen  

 

Källa: SCB och Evidens 

Av diagrammet ovan kan utläsas bostadsbeståndet per upplåtelseform. En uppdelning per 
boendeform finns i tabellen som redovisar bedömt marknadsdjup. 

 

  

Bostadsbeståndets sammansättning 

Större antal 
bostäder 

Upplåtelseformer 
sorterat efter 
antal 
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3.2 Lokal Bostadsmarknad (Lomma Kommun) 
3.2.1 Invånare i Lomma kommun: 

Befolkningen i kommunen ser ut som följer: 

 

(Källa SCB data, diagramframställning Statisticon) 

Det finns en tydlig dip i befolkningen mellan 20-35års ålder vilket till stor del beror på utflyttning, 
strax efter att ungdomar slutat gymnasiet och studerar vidare på annan ort. Inflyttning till 
kommunen sker från ca 35års ålder. 

Den disponibla inkomsten i Lomma kommun är den högsta i Skåne: 

 

(Källa SCB 2018) 
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Den genomsnittliga årsinkomsten för alla kommuninvånare i Lomma kommun över 20 års ålder var 
år 2018 428 500kronor, för kvinnor låg den genomsnittliga årsinkomsten på 353 200 kronor och för 
män på 508 300. För ensamhushåll innebär den stora skillnaden i genomsnittlig årsinkomst att det är 
stor skillnad mellan könen beträffande vilka bostäder de kan efterfråga. 

Nedbrutet i olika åldersgrupper ser den disponibla medelinkomsten ut enligt nedan:

 

Källa SCB, diagramframställning Evidens 

 

3.2.2 Bostadsbestånd inom Lomma Kommun 

Data visar att visar att 60 procent av bostadsbeståndet i Lomma kommun utgörs av småhus och att 
tre fjärdedelar av invånarna i Lomma bor i ett småhus.  
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(Källa SCB data, Diagramframtagning Evidens) 

 

(Källa SCB data, diagramframtagning Evidens) 

Då datan anger andel personer per boendeform bör vid läsning även hänsyn tas till att mellan 20-
35års ålder finns ett lägre befolkningstal per årskull. 
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3.2.3 Nyttjandet av bostadsbeståndet, 

Genom analys av lägenhets och befolkningsregistret inom kommunen framkommer följande data: 

Typ av boende 
Antal 

 lgh 
Antal 

folkbokförda 
Lgh utan 

folkbokförd 
Andel 

tomma % 
Hushållskvot i 

befolkade 

Lägenheter 3 446 5 831 212 6,2% 1,80 

Villor 5 870 16 859 149 2,5% 2,95 

"Utan värde" (kolonier bortrensade) 530 1 549 15 2,8% 3,01 

Specialbostäder äldre eller funktionshindrade 193 103 - - - 

Studentbostäder 200 131 100 50,0% 1,31 

Övrig specialbostad 60 44 - - - 

Summa: 10 299 24 517 476 (Ej Specialbostäder) 
Folkbokförda 12/11 2020  24 912    
Person saknar koppling till lgh  395 1,59%   
(Datautdrag 2020-11-12)      

(Källa Lägenhetsregistret och Kommuninvånarregistret) 

Av tabellen framgår hur de i kommunen befintliga bostäderna nyttjas. Att det finns så pass få 
folkbokförda i specialbostäder beror på hur dessa bostäder används, vissa av dessa bostäder används 
för att lösa behov tillfälliga/kortvariga behov, och den som tillfälligtvis bor där under en kortare tid 
fortsätter att vara skriven på sin ordinarie bostadsadress. Av denna anledning redovisas ej antal 
lägenheter utan folkbokförd för specialbostäder. Beträffande studentbostäderna har i rådatan 
noterats att vissa bostäder har många invånare i ett litet rum, medan rum (lägenheter) på samma 
adress kan stå tomma, där befaras att det förekommer fel beträffande på vilken lägenhet respektive 
invånare skrivit sig. Beträffande studentbostäder förekommer även att studenter kvarstår som 
skrivna på sin tidigare bostadsort. Andelen folkbokförda som ej är möjliga att koppla till lägenhet är 
ofta personer som är skrivna på en adress men korrekt koppling till lägenhetsnummer saknas. 

Hushållskvoten visar hur många personer som är bosatta per lägenhet och den ligger för de bebodda 
lägenheterna på 1,8 och för villor på strax under 3 (2,95) 

3.2.4Invånarnas syn på Bostäder 

 

(källa SCBs medborgarundersökning 2020, antal svarande invånare 641 personer)  

FRÅGEOMRÅDE

BOSTÄDER

Hösten 2020 Hösten 2019 Betygs- index Lägsta
betygs- 
index

Högsta
betygs- 
index

Låga betyg
(1 - 4)

Mellan-
betyg (5 - 
7)

Höga
betyg (8 - 
10)

Summa

Total 68 64 55 41 69
Hur ser du på …
…möjligheterna till att hitta bra boende? 7,0 6,5 5,7 3,7 7,0 18 32 50 100 3 3
…utbudet av olika typer av boendeformer 
(hyresrätt,
bostadsrätt, småhus etc.)?

5,7 5,3 5,4 3,7 6,7 33 41 26 100 5 4

…hur trivsam bebyggelsen är? 8,1 7,9 6,6 5,4 8,1 4 27 69 100 2 3

Kvinnor 66 64 55 42 68
Hur ser du på …
…möjligheterna till att hitta bra boende? 6,8 6,3 5,7 3,5 7,0 20 32 48 100 3 3
…utbudet av olika typer av boendeformer 
(hyresrätt,
bostadsrätt, småhus etc.)?

5,4 5,1 5,4 3,7 6,7 36 25 100 5 4

…hur trivsam bebyggelsen är? 8,0 7,9 6,6 5,4 8,0 4 31 65 100 2 3

Män 70 65 55 41 70
Hur ser du på …
…möjligheterna till att hitta bra boende? 7,1 6,6 5,7 3,9 7,1 16 32 53 100 3 4
…utbudet av olika typer av boendeformer 
(hyresrätt,
bostadsrätt, småhus etc.)?

6,0 5,6 5,4 3,7 6,9 26 47 28 100 6 3

…hur trivsam bebyggelsen är? 8,2 7,8 6,5 5,4 8,2 4 23 73 100 1 3

Samtliga kommuner hösten 2020 Andel svar uppdelat på låga, mellan och 
höga betyg för kommunen (%)Betygsindex Andel 

Ingen åsikt 
(%) Andel Ej 

svar (%)
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Utifrån undersökningen kan konstateras att flertalet frågor inom området bostäder får höga betyg, 
dock kan noteras att beträffande utbudet av olika typer av boendeformer finns bland 
kommuninvånarna en skillnad på hur män och kvinnor ser på frågan. 

 

3.2.4 Bostadsbrist på kommunal nivå 

För bedömning av bostadsbristen på kommunal nivå har Lomma kommun valt att dels titta på den 
öppna data som finns tillgänglig i form av Boverkets öppna data från 2018 dels data från 
lägenhetsregistret kombinerat med kommuninvånarregistret. 

Boverkets öppna data 

Antal 
trångbodda 
hushåll 

Andel 
trångbodda 
hushåll 

Antal hushåll 
med ansträngd 
boendeekonomi 

Andel hushåll 
med 
ansträngd 
boendekonomi 

Antal 
hushåll 
med 
upprepade 
flyttar 

Andel 
hushåll 
med 
upprepade 
flyttar 

Antal hushåll 
som är 
trångbodda och 
har ansträngd 
boendeekonomi 

Andel hushåll 
som är 
trångbodda och 
har ansträngd 
boendeekonomi 

416 4,3% 273 2,8% 36 0,4% 41 0,4% 
(Boverkets Öppna Data Bedömning av Bostadsbrist 2018) 

Både andelen hushåll med upprepade flyttar och hushåll som är trångbodda är jämfört med andra 
kommuner relativt låga, tyvärr är det inte möjligt att bryta ner datan från Boverket ytterligare och 
därigenom se om det är någon särskild grupp har upprepade flyttar eller är trångbodda och har en 
ansträngd boendeekonomi.  

Kommuninvånarregistret och Lägenhetsregistret 
Ett ytterligare sätt att bedöma bostadssituationen är genom studier av lägenhetsregistret 
kombinerat med kommuninvånarregistret. En analys av tillgängliga data ger följande resultat: 

 

(Källa Lägenhetsregistret och Kommuninvånarregistret, utdraget gjort 2020-11-12) 

Beräkningen är gjord med den data som är analyserbar och för trångboddhet redovisas följande 
kategorier: 

• Trångbodd på grund av 1a Vardagsrum saknas, därav trångbott, redovisas endast för 
                                                         lägenheter 

• Mer än 2 personer per sovrum (Beräknas ej för 1or), Det antas att ingen sover i  
                                                          vardagsrummet eller köket, då data för antal rum inte  
                                                          föreligger för villor och "utan värde" kan dessa ej beräknas. 

• Under 20m²/person Bostadens boarea har dividerats med antal boende, visar  
                                                         antal bostäder med mindre än 20m² boarea per person. 

• Båda föregående kategorier  Antal lägenheter som har fler än 2 personer per sovrum 
(Observera att mer än 2  samtidigt som de har under 20m² boarea per person. 
personer per sovrum endast  
beräknas för lägenheter större än 1or)  

Typ av boende Antal bostäder Antal folkbokförda Antal bostäder utan boende Trångbodd pga 1a mer än 2 pers/sovrum under 20m²/pers båda kategorier

Lägenheter 3446 5831 212 144 93 116 64

Villor 5870 16859 149 kan ej beräknas kan ej beräknas 99 0

"Utan värde" (kolonier bortrensade) 530 1549 85 kan ej beräknas kan ej beräknas 99 kan ej beräknas

Specialbostäder äldre eller funktionshindrade 193 103 beräknas ej beräknas ej beräknas ej beräknas ej beräknas ej

Studentbostäder 200 131 beräknas ej beräknas ej beräknas ej beräknas ej beräknas ej

Övrig specialbostad 60 44 beräknas ej beräknas ej beräknas ej beräknas ej beräknas ej
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I vissa fall kan data ej beräknas (då antal rum saknas för boendetypen) detta betecknas ”kan ej 
beräknas” och för vissa bostadstyper är trångboddhet enligt Socialstyrelsens norm inte relevant, 
detta betecknas då ”beräknas ej” i tabellen. 

Vidare kan konstateras att det finns ungefär lika många bostäder där ingen är skriven som det finns 
bostäder där de boende bor trångt, ett effektivare nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet vore 
här värdefullt, detta är dock inget kommunen har rådighet över. 

 

3.3 Bostads(marknads)läget för Särskilda Grupper 
3.3.1 Hushåll med låg betalningsförmåga 

Enligt Boverkets öppna data finns 273 hushåll med ansträngd boendeekonomi, av dessa är enligt 
samma datakälla 41 trångbodda. 

Utbudet av hyreslägenheter i kommunen med hyresnivåer i det lägre kostnadsspannet är lågt, varför 
ekonomiskt möjliga alternativ för att avhjälpa trångboddheten, i stor utsträckning saknas. 

Efter ansökan från den enskilde, prövar kommunen rätten till ekonomiskt bistånd, i enlighet med 
socialtjänstlagen. Utgångspunkten är då att, vid behov, komplettera den sökandes ekonomi för en 
skälig levnadsnivå. I de fall den enskilde har behov av annat stöd för en förbättrad 
betalningsförmåga, erbjuder kommunen budget- och skuldrådgivning. 

3.3.2 Trångbodda hushåll 

Enligt Boverkets öppna data från 2018 finns 416 trångbodda hushåll i Lomma kommun, vid en 
samkörning av lägenhetsregistret och kommuninvånarregistret framkommer att 144 lägenheter kan 
betecknas som trångbodda på grund av att de saknar separat vardagsrum (ett rum och kök/kokvrå) 
och utöver dessa finns det i de större lägenheterna fler än 2 personer per sovrum i 93 lägenheter.  

Av alla lägenheter är det 116 där varje invånare har under 20m² samt för villor och fristående hus är 
det 99 av bostäder där ytan per invånare är under 20m². För de bostäder som ligger på en fastighet 
med en annan huvudanvändning än bostadsfastighet är det även där 99 bostäder där ytan per 
invånare är under 20m². 

Av de trångbodda hushållen har enligt Boverkets öppna data 41 en ansträngd boendeekonomi och 
således svårt att på marknaden efterfråga en lämplig bostad, se även hushåll med låg 
betalningsförmåga ovan. 

3.3.3 Hemlösa 

För personer med akut bostadsbrist beviljar kommunen, utifrån individuell behovsbedömning, stöd 
med tillfälligt boende, i enlighet med socialtjänstlagen. Kommunen arbetar med att förebygga 
vräkningar, företrädesvis gällande barnfamiljer, genom rådgivning eller särskilda insatser utifrån 
socialtjänstlagen. I kommunen finns enligt Boverkets öppna data (från 2018) 36 hushåll där minst en 
person bytt folkbokföringsadress minst en gång om året de senaste 3 åren, upprepade flyttar kan 
indikera en osäker boendesituation motsvarande ”situation 4” i Socialstyrelsens definition av 
hemlöshet ”Eget ordnat kortsiktigt boende: Bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar, bekanta, 
familj eller släktingar eller med tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt.” 
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3.3.4 Äldre personer 

Flyttfrekvensen bland äldre personer är låg i Lomma kommun. De som länge varit bosatta i sin bostad 
har ofta, tack vare bostadsmarknadens uppgång, en låg belåningsgrad och ett stort kapital bundet i 
sin bostad. Härigenom blir månadskostnaderna relativt låga. Äldre bostäder är därtill ofta byggda 
utan att vara anpassade till äldres behov. 

Många äldre bor idag i en ägd bostad med högre skötselkrav än de önskar, där ett ökat utbud av 
lämpliga boendealternativ att flytta till kan möjliggöra att det befintliga bostadsbeståndet används 
effektivare. För en del äldre kan sådana alternativ därtill innebära ökad självständighet och mindre 
behov av stöd från kommunens äldreomsorg. 

För äldre i behov av särskilt boende har kommunen idag 159 lägenheter, fördelade på fyra 
boendeenheter om vardera mellan 30 och 48 lägenheter.  

.3.3.5 Personer med funktionsnedsättning 

Behovet av stöd med bostad för personer med funktionsnedsättning tillgodoses idag genom tre 
gruppbostäder samt ett 40-tal servicebostäder/andra särskilt anpassade bostäder.  

3.3.6 Ungdomar och unga vuxna 

Kommunen har en stor utflyttning av ungdomar och unga vuxna i åldrarna 18–28 år detta beror dels 
på att flertalet väljer att studera vidare efter gymnasiet, därvid kan valet av studieort medföra ett 
behov av flytt. En annan faktor som kan spela in är att en stor del av beståndet i kommunen utgörs 
av ägda bostäder, som härigenom har ett krav på stort tillgängligt kapital och att till hyresbostäderna 
är kön lång.  

Se även studenter nedan, flertalet av studentbostäderna är dock enbart till för studenter vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU Alnarp).  

3.3.7 Studenter 

I kommunen finns 200 studentbostäder registrerade i lägenhetsregistret, i Alnarp hyrs dock även rum 
i ”vanliga hus” ut enbart till studenter, detta medför att antalet bostäder för studenter i kommunen 
är närmare 300. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU Alnarp) och akademiska hus har uttryckt 
önskemål om att kunna uppföra ytterligare studentbostäder inom Campusområdet. Befintligt 
studentbostadsbestånd är i huvudsak beläget inom Alnarps området och vid Björnbärsgatan i 
Lomma. 

3.3.8 Nyanlända samt Ensamkommande barn och ungdomar 

Behovet av stöd med bostad för till kommunen anvisade nyanlända tillgodoses idag huvudsakligen 
genom socialförvaltningens förmedling av kommunägda respektive externt inhyrda bostäder, med 
tidsbegränsade hyreskontrakt, samt genom förvaltningens arbete med att vägleda nyanlända till eget 
boende.  

Gällande ensamkommande barn och ungdomar beviljas stödboende och placering i familjehem.  

3.3.9 Personer i behov av skyddat boende  

Kommunen har idag, genom socialförvaltningen, tillgång till bostäder för skyddat 
boende/jourlägenheter i en utsträckning som möter behoven. 
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3.4 Planberedskap, pågående planer och 
förtätningsmöjligheter 
3.4.1 Planberedskap i antagna detaljplaner 

Planberedskap finns framförallt i den södra kommundelen och Lomma hamn där det finns antagna 
detaljplaner för strax under 400 lägenheter (lgh). I den norra kommundelen finns en antagen 
detaljplan för Bjärred centrum (dp 19/01) som medger att ca 40 lgh och ca 13 radhus kan byggas, 
byggnation pågår. I övrigt finns en antagen detaljplan i Flädie by (DP14/03) som medger för fem 
fastigheter med enbostadshus.  

.3.4.2 Pågående detaljplaner 

Det finns ett antal pågående detaljplaner som varit ute på samråd/granskning som om de vinner laga 
kraft kommer att innebära att ytterligare bostäder kan tillskapas, antal bostäder (lgh) är uppskattat: 

• Del av Vinstorp 40:1 (Björnbärsgatan)  ca 50–60 lgh 
• Karstorp 13:100 (Strandvägen/Karstorpsvägen)  ca 24 lgh 
• Del av Lomma Lomma 33:11 (Lomma centrum) ca 240 lgh 
• Del av Lomma 25:1 (Trädgårdsstaden)   ca 200 lgh 
• Bjärred 19:8 (Lövstedts väg)   4 enbostadshus 

3.4.3 Ytterligare förtätning inom befintlig struktur 

I övrigt finns ett visst begränsat utrymme för förtätning inom befintliga detaljplaner, dock är de flesta 
möjligheterna utnyttjade inom Lomma kommun varför ytterligare förtätning inom befintliga 
detaljplaner ofta kräver att flera fastighetsägare går samman för att kunna tillskapa ytterligare 
tomter. En genomgång av denna typ av förtätningsmöjlighet har inte skett då det rör sig om ett 
begränsat bostadstillskott. I genomsnitt har cirka 3–8 bostäder tillkommit i vardera den södra 
kommundelen (Lomma), respektive den norra kommundelen (Bjärred, Flädie och Fjelie) per år 
genom förtätning i befintlig struktur (oftast avstyckningar inom befintliga detaljplaner). 

För den norra kommundelen har en förtätningsstudie tagits fram (Förtätningsstudie Bjärred/Borgeby, 
Atkins 2013-12-18), vissa av de större områden som där identifierats är i dag antingen planlagda eller 
utpekade i översiktsplaneförslaget, bland kvarvarande i studien prövade förtätningarna uppskattas 
att ca ett 60tal bostäder kunna tillkomma, genom planändringar på privatägd mark. 

3.4.4 Översiktsplan 

Det pågår ett arbete inom kommunen med att ta fram en ny översiktsplan (beslut om utställning 
planeras tas under juni 2021). I Översiktsplanen finns ett antal områden utpekade för 
bostadsbebyggelse. I förslaget till översiktsplan pekas även de båda tätorterna Bjärred och Lomma ut 
som område för prövning av förtätning, där förtätningar kan prövas genom detaljplan. Alla de 
lägenheter som ryms inom utpekade utbyggnadsområden avses inte färdigställas under 
Översiktsplanens planperiod till 2030, detta markeras särskilt för varje område. 

I den norra kommundelen pekas ett antal områden ut som utbyggnadsområden för 
bostadsbebyggelse och de är: 

• Bjärreds vångar mellan Bjärred och Borgeby (ca 900 bostäder, härav ca ca 300 
bostäder inflyttade till 2030) 

• 3 områden i Borgeby (totalt ca 250 bostäder)  
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I den södra kommundelen pekas två utbyggnadsområden ut de är: 

• Trädgårdsstaden (pågående planuppdrag cirka 200 bostäder, redovisat under 
pågående detaljplaner) 

• Alnarp (cirka 500 bostäder, härav ca 130 bostäder inflyttade till 2030) 

3.4.5 Total Planberedskap  

Gällande detaljplaner: 
Lomma befintliga planer 400 

Bjärred befintliga planer 55 

Pågående detaljplaner 
Lomma 524 

Bjärred 4 

I ÖP (förväntad byggnation till 2030) 
Alnarp 130 (av 500) 

Bjärred 300 (av 900) +250=550 

Totalt ca 1765 bostäder Lomma kommun till 2030 
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4 Analys av Bostadsbehov 
4.1 Historisk befolkningstillväxt 
Kommunen har idag en befolkning om ca 25 000 invånare, under 2000-talet har befolkningstillväxten 
i kommunen varit hög på grund av bostadsbyggande i Lomma tätort och särskilt i området Lomma 
Hamn. Under 1980- och 90 talen var utvecklingen ungefär på nivå med Skåne och Riket som helhet. 
Under 1960- och 70 talen skedde även då en kraftig expansion av antalet bostäder och 
kommuninvånare. Tillväxttakten låg för alla år mellan 1966–1973, (förutom ett) på över 5% och den 
största expansionen skedde i Bjärred.  

 

Källa SCB data 

Befolkningstillväxten sker främst genom att nya bostäder tillskapas inom kommunen, födelsenettot 
har de senaste 3 åren varit cirka 20 personer per år. 

4.1.1 Flytt 

De flyttar som i huvudsak genererar folkökningen ser generellt ut som i tabellen nedan vilken 
redovisar flyttdata för 2014–2018.Trenden går mot att barnfamiljer flyttar in något senare än 
tidigare, vilket innebär att barnen oftast är något/några år äldre när de flyttar in i kommunen. Kurvan 
beträffande barn och ungdomars inflytt kulminerar precis innan skolstart. Unga vuxna 18-28års ålder 
flyttar oftare från än till Lomma kommun, därefter i mellan cirka 30–50års ålder har kommunen en 
stor nettoinflyttning. Från 50års ålder är flyttnettot svagt positivt. 
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(Källa Kommuninvånarregistret, data avser totalsumman över hela perioden) 

Antalet flyttar avser totalsumman för hela perioden, nettoutflytt sker från ca 18 års ålder till ca 28års 
ålder. 

  

(Källa SCB data 2018–2020, diagramframställning Statisticon) 

Flyttbenägenheten för kvinnor har en tydligare topp mellan 20–25års ålder än för män, 
flyttbenägenheten är i det åldersspannen nästan dubbelt så högt mot flyttbenägenheten i riket. 

4.1.2 Befolkningsprognos 

Vid prognosframtagandet av den kommunala befolkningsprognosen tas hänsyn till kommunens 
nuvarande befolkning, förväntad nybyggnation och för nybyggnationen hur flyttmönstret sett ut till 
den nyproduktion som tidigare tillskapats, samt tidigare flyttar över kommungräns till och från 
befintligt bestånd.  
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(Källor Befolkningsprognos för Skåne2020–2029, Region Skåne och Lomma kommuns 
befolkningsprognos antagen 2020-04-22) 

4.2 Demografisk försörjningskvot 
I Försörjningskvoten i olika delar av Sverige – scenarier till år 2050, Underlagsrapport nr 8 till 
Framtidskommissionen, Regeringskansliet 2012, Christer Anderstig skrivs följande ”Demografiska 
förändringar påverkar ekonomi och samhälle på en mängd olika sätt, och anpassningar och 
förändringar av ekonomi och samhälle påverkar i sin tur den demografiska strukturen via effekter på 
flyttningar, barnafödande och livslängd. Den så kallade försörjningskvoten är i detta sammanhang ett 
centralt demografiskt nyckeltal. Generellt kan försörjningskvoten definieras som kvoten mellan den 
befolkning som inte är ekonomiskt aktiv och den ekonomiskt aktiva befolkningen. Försörjningskvoten 
på kommunal och regional nivå är ett nyckeltal av speciell betydelse, inte minst för att den handlar 
om relationen mellan utgifter för skola, vård och omsorg i förhållande till skattebasens storlek.”  

Den demografiska försörjningskvoten (så som SCB demografiskt definierar den) visar hur många 
personer (barn och äldre) en person i arbetande ålder (20–64år) behöver försörja utöver sig själv, 
måttet är rent demografiskt och tar inte hänsyn till hur många som verkligen förvärvsarbetar i olika 
åldrar. 

 

(Källa SCB) 

I Malmö-Lund Regionen har Lomma kommun den högsta försörjningskvoten. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1230 Staffanstorp 75,3 76,7 78,3 80,8 82,5 84,3 84,4 85,2 86,1 87,1 88,2 89,3 89,8
1231 Burlöv 72,5 72,8 73,3 72,9 72,4 74,3 74,8 76,0 76,6 76,5 77,7 79,6 78,9
1233 Vellinge 77,3 79,9 82,5 85,0 86,7 88,5 90,4 91,4 92,8 93,3 94,0 94,4 95,1
1261 Kävlinge 70,3 71,9 73,6 74,7 76,4 78,2 80,5 82,0 83,5 84,1 84,7 86,2 86,8
1262 Lomma 82,8 85,0 87,3 89,5 91,1 92,5 93,7 95,4 96,6 96,2 97,3 98,1 98,4
1263 Svedala 70,9 72,0 72,2 73,5 74,9 75,9 78,0 78,8 79,9 82,2 83,3 84,4 85,9
1264 Skurup 74,4 74,4 74,8 75,3 77,1 77,2 77,1 78,2 79,1 78,8 79,3 80,6 81,0
1267 Höör 76,6 75,8 77,1 77,0 76,7 77,5 78,5 79,4 79,2 79,3 80,6 82,5 83,9
1280 Malmö 61,1 60,3 59,9 59,4 59,2 59,4 59,6 60,0 60,3 60,9 61,3 61,7 62,2
1281 Lund 54,3 54,8 55,1 55,5 56,3 56,9 57,9 58,7 59,4 60,8 62,0 62,7 64,0
1285 Eslöv 74,4 74,0 73,7 74,6 75,0 74,6 74,7 75,4 75,3 75,9 76,8 77,1 77,7
00 Riket 69,9 70,2 70,5 71,0 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9
12 Skåne län 69,6 69,7 70,0 70,3 70,6 71,2 71,6 72,3 72,9 73,7 74,4 75,3 76,0
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Eftersom måttet ej tar hänsyn till skillnader i när någon är i arbete eller ej och att åldrarna kanske är 
något förskjutna jämfört med när måttet infördes, exempelvis läser en större andel av befolkningen 
vidare efter gymnasiet, och möjlighet finns att arbeta efter 65års ålder. På grund av detta arbetar 
Lomma kommun med en befolkningsprognos med varje årskull för sig, och den datan används internt 
av kommunens förvaltningar för att kunna planera för den kommunala verksamheten. Nedan 
redovisas datan för läsbarhetens skull grupperad.  

  

(Källa Lomma kommuns befolkningsprognos från 2020) 

Grupperna i tabellen ovan är: 0–6 (förskoleålder); 7–15 (grundskola); 16–18 (gymnasium); 19–24 
(unga vuxna); 25–44 (vuxna (småbarnsföräldrar)); 45–64 (vuxna); 64–74 (yngre pensionärer); 75–84 
(pensionärer); 85–∞ (äldre pensionärer) 

Andelen äldre i kommunen kommer att öka, med en lägre nyproduktion ökar andelen äldre mer. Att 
andelen äldre och även försörjningskvoten ökar är en trend som finns över hela landet, endast 5 av 
290 kommuner har totalt under perioden från 2006–2018 fått en mer gynnsam försörjningskvot. 

 

4.3 Bostadsmarknaden i Lomma en del av en regional 
bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden i Lomma kommun är, såsom diskuterats i kapitel 3, en del av den regionala 
bostadsmarknaden. Boverket påtalar i sin rapport (En metod för bedömning av 
bostadsbyggnadsbehovet (Rapport 2016:31)) att ”Boverkets uppfattning är att bostadsmarknaders 
avgränsning bör ta sin utgångspunkt i möjligheten att bo och arbeta i samma region och således att 
bostadsmarknaden kan approximeras av arbetsmarknadsregioner.”  

Lomma kommun ligger centralt beläget i den västra delen av Skåne och exempelvis nås från Lomma 
Station: 
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• Malmö och Lund på omkring 20 minuter med både kollektivtrafik och bil och ca 35 minuter 
med cykel 

• Eslöv, Landskrona, Svedala på omkring 30 minuter med bil och ca 50 minuter med 
kollektivtrafik 

• Helsingborg på 40 minuter med bil och en timme med kollektivtrafik 
• Köpenhamn på omkring en timme med både kollektivtrafik och bil 

 

 
Inpendlare över 

kommungräns 
Utpendlare över 

kommungräns 
Bor och arbetar i 

kommunen 
Eslöv 2019 2019 2019 
Män 1719 4511 1130 
Kvinnor 2028 4370 1430 
Summa 3747 8881 2560 
Andel av förvärvsarbetande 
kommuninvånare: 78% 22% 

 

(Källa SCB Förvärvsarbetande pendlare 16-74år 2019) 

I Samrådshandling Regionplan för Skåne 2022–2040, sidan 25, har start och målpunkt för 
arbetspendlare inom Skåne analyserats, av data framgår att De stora målpunkterna för 
arbetspendlare från Lomma kommun är Malmö och Lund. 

I det vidare arbetet approximeras den bostadsmarknad som Lomma kommun ingår i till Skåne 
Sydväst. 

 

4.4 Befolkningsprognoser 
Metoden för att ta fram befolkningsprognoser varierar SCB och Region Skåne har i sina 
prognoser/framskrivningar använt sid av kohortmetoden där befolkningen per årskull skrivs fram ett 
år i taget. 

 

Illustration: Boverket 
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Antal födda och döda kan med ganska god träffsäkerhet uppskattas från historiska data. In- och 
utflyttning kräver att omvärldsbevakning sker. 

SCB´s prognos/befolkningsframskrivning (2020–2070, 2020-06-03) justeras lokalt men justeringarna 
som görs sker så att de lokala framskrivningarna summerar ihop till rikets, samma metod används för 
Region Skånes Befolknings Prognos (2020–2029), där prognossiffrorna per kommun justeras för att 
uppnå delområdesprognoserna för Skåne. 

Lomma kommun har under 2021 beställt två olika befolkningsprognoser, från KAAB Prognos och 
Statisticon, båda enligt kohort analys + byggbaserat (där justeras mängden nya bostäder som läggs 
till i prognosen i enlighet med ett förväntat byggande inom kommunen). 

En jämförelse mellan de fyra olika prognoserna under dessa riktlinjer giltighetsperiod (2021–25) 
presenteras nedan: 

 

Då prognoserna har haft olika framtagningstidpunkt och därmed utgångsår är den ingående 
befolkningen olika, det som är intressant är prognosticerad befolkningsökning per år, och även 
medelökningen per år under perioden. 

De mer övergripande prognoserna/framskrivningarna (Region Skåne och SCB) tittar inte på 
byggandet enskilda år medan Statisticons och KAABs prognoser bygger på ett förväntat byggande där 
enskilda byggprojekts start och inflyttningstidpunkt kan få en stor påverkan på antal inflyttade, 
exempelvis förväntas flera projekt färdigställas under 2024. 

 

4.5 Byggbehov/Bostadsbehov 
Det kan över den tid som Riktlinjerna avses gälla 2021–2025 konstateras att den förväntade 
befolkningsökningen är omkring 270 personer per år, se föregående avsnitt. Beroende på 
hushållskvoten (antal boende per hushåll, för närvarande 1,8 för lägenheter och 2,95 för villor i 
Lomma kommun) innebär ett bostadsbehov på mellan 90–150 bostäder per år. Till följd av en 
åldrande befolkning är det sannolikt att fler hushåll kommer att vara ensamhushåll framöver, varvid 
hushållskvoten sjunker, och för att hushålla med jordbruksmark kommer det stora flertalet av 
bostäderna att uppföras i någon form av tätare boende (radhus, flerfamiljshus). 

Det demografiska bostadsbehovet som framgår av Region Skånes Rapport ”Modell för 
bostadsefterfrågan 2020” visar i ett diagram på sidan 5 på ett behov av 150 bostäder för Lomma 
kommun under 2020. 

Länsstyrelsen i Skåne Län har i Rapport 2015:30 (Bostadsbyggnadsbehov, planeringsläge och 
bostadsbyggande i Skånes kommuner – Regleringsbrevsuppdrag 45,2015) beräknat bostadsbehovet 
per kommun för perioden 2014–2030, dels genom hushållskvoter dels genom beräkning av antal 
personer per hushåll. Länsstyrelsen kom med dessa metoder fram till ett totalt bostadsbehov för 
Lomma kommun (s 79) om 2630 (hushållskvot) respektive 2415 (personer per hushåll) bostäder till 
2030, vilket innebär i medeltal 164 respektive 151 bostäder per år.  
Under perioden 2014–2020 har det uppförts 938 bostäder i Lomma kommun, med ett årsmedel på 
134 bostäder (Lomma kommuns färdigställande data och SCB). 

Prognosmakare: 2021 Ökning 21 2 022 Ökning 22 2023 Ökning 23 2024 Ökning 24 2025 Ökning 25 Ökning 21-25 Medel ökning/år
Region Skåne Befprognos 2020-2029 25 436 300 25 724 288 25 996 272 26 229 233 26 447 218 1 311 262
SCB Befolkningsframskrivning 2020-06-03 25 504 328 25 791 287 26 053 262 26 270 217 26 464 194 1 288 258
Statisticon 2021-05-03 (2021-40) 24 913 37 25 132 219 25 308 176 25 761 453 26 163 403 1 287 257
KAAB 2021-03-18 (2021-2031) 24 982 106 25 230 248 25 406 176 25 928 522 26 343 415 1 467 293

Prognosticerad Befolkning i Lomma kommun
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Till följd av ovan redovisat Bostadsbehov, enligt olika analysmodeller, väljer Lomma kommun som 
riktlinje för bostadsförsörjning lägga ett mål för utbyggnadstakten inom kommunen på 150 
lägenheter/bostäder per år, detta medför att kommunen i början av perioden uppfyller sitt eget 
demografiska bostadsbehov och mot slutet av perioden medverkar till att tillgodose även delar av 
det regionalt långsiktiga behovet av bostäder. 

 

4.6 Socialnämndens arbete med Bostadsförsörjning, 
befintlig volym och prognos beträffande framtida behov 
Socialnämnden tar årligen fram en uppdaterad bostads- och lokalförsörjningsplan, ur ett 
bostadsförsörjningsperspektiv behandlar planen följande bostäder/boende: 

• Särskilt boende för äldre personer, i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL), 
• Boende för personer med funktionsnedsättning, i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) 

respektive Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 
• Boende för nyanlända som anvisats kommunen, i enlighet med Lag om mottagande av vissa 

invandrare för bosättning, 
• Boende för asylsökande ensamkommande barn och unga, i enlighet med Lag om mottagande 

av asylsökande med flera, samt 
• Boende för personer i behov av skyddat boende, i enlighet med (SoL) 

Nedan redovisas en förkortad variant av den plan som antogs av Socialnämnden 2021-06-15. 
(Observera att Socialnämndens plan uppdateras årligen).  

4.6.1 Bostadsbehov inom hälsa, vård och omsorg  

4.6.1.1 Särskilt boende för äldre, vårdboende 
Befintligt bestånd består av 159 vårdboendelägenheter. Behovet av vårdplatser förväntas öka under 
perioden till följd av fler äldre, dock noteras en nedåtgående trend avseende den äldre befolkningens 
behov av särskilt boende, troligen till följd av fortsatt ökad hälsa i befolkningen. I befintliga 
fastigheter kan antalet lägenheter utökas något, socialförvaltningen bedömer att omkring 2027 
kommer det att krävas ytterligare ett särskilt boende om ca 60 lägenheter. 

4.6.1.2 Annan särskilt anpassad bostad för äldre 
Befintligt bestånd består av 18 lägenheter, hälften av de boende beviljades bostaden för över 10år 
sedan. I takt med att de boende lämnar sin bostad prövas bostaden mot andra behov inom 
socialnämndens verksamhetsområde, om inget behov föreligger avyttras bostaden. 

4.6.2 Bostadsbehov inom individ- och familjeomsorg 

4.6.2.1 Boende för nyanlända som anvisats kommunen 
Socialförvaltningen disponerar idag 72 bostäder för nyanlända. Ungefär hälften av dessa finns i 
kommunägda fastigheter, resterande utgörs av externt inhyrda bostäder. Bostäderna tillhandahålls 
nyanlända efter anvisning från Migrationsverket, och med tidsbegränsade hyreskontrakt, 
socialförvaltningen arbetar aktivt med att vägleda nyanlända till eget boende. Under de närmaste 3 
åren (2021–2023) gör förvaltningen bedömningen att behovet kommer att minska med ca 6 bostäder 
per år och avser avveckla bostäder i takt med det minskade behovet. 
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4.6.2.2 Boende för asylsökande ensamkommande barn och unga 
Socialförvaltningen ser ett minskande behov inom området, vilket bekräftas av Länsstyrelsens och 
Migrationsverkets prognoser och planeringsscenarion. Ett stödboende är under avveckling och 
kommer att avsluta sin verksamhet sommaren 2021. Prognosen är mottagande av 1 till 3 barn 
ensamkommande barn är per år de kommande åren. Socialnämnden avser tillgodose behoven 
genom placering i externa boendelösningar, då det inte bedöms kostnadseffektivt att iordningställa 
boenden för ensamkommande barn och unga i kommunen. 

4.6.2.3 Boende för personer i behov av skyddat boende 
Socialförvaltningen disponerar idag två bostäder/jourlägenheter för att kunna flytta person med eller 
utan barn från en våldsutövare. Behovet av skyddat boende tillgodoses genom externa lösningar. 
Förvaltningen gör bedömningen att behovet är tillgodosett, för närvarande och för de närmast 
kommande åren. 

4.6.2.4 Stöd- och behandlingsinsatser med träningslägenhet 
Socialförvaltningen disponerar idag totalt 30 lägenheter för detta ändamål, som en del i stödet 
utifrån SoL. Boendet är inte att betrakta som en tillhandahållen bostad för den som inte kan finna 
bostad på egen hand, utan är en tidsbegränsad insats i syfte att tillsammans med andra insatser från 
socialtjänsten stödja den enskilde till självständighet och självförsörjning. 

Förvaltningens bedömning är ett något utökat behov fram till 2023 (ytterligare 3 lägenheter) som 
förväntas kunna tillgodoses genom de bostäder som disponeras inom Socialförvaltningen idag. Efter 
2023 förväntas ökat behov kunna tillgodoses genom överföring av kapacitet från andra 
verksamhetsområden med minskande behov. 

4.6.3 Bostadsbehov inom LSS-verksamheten 

4.6.3.1 Gruppbostad 
Verksamheten omfattar idag totalt 15 lägenheter och förvaltningen ser under de närmaste åren 
behov av ytterligare en gruppbostad om 6 lägenheter, vilken troligen kan iordningställas inom redan 
befintliga lokaler.  

4.6.3.2 Servicebostad och annan särskilt anpassad bostad 
Verksamheten omfattar idag totalt 28 lägenheter och förvaltningen gör den preliminära 
bedömningen att ytterligare upp emot 16 lägenheter i servicebostäder kommer att behövas de 
närmaste åren, i första hand avser socialförvaltningen att pröva möjligheten att iordningställa 
servicebostad inom redan befintliga lokaler. 
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4.7 Diskussion beträffande Lomma kommuns andel av den 
regionala bostadsmarknaden 
I slutet av Riktlinjernas Giltighetsperiod 2024–25 visar Regionprognosen (Region Skåne 
Regionprognos 2020–2029) att befolkningstillväxten för Lomma kommun faller under Sydvästra 
Skånes befolkningstillväxttakt för år 2024 och under hela Skånes tillväxttakt året därpå, för att under 
de kommande åren fortsätta ligga på en lägre nivå. 

 

(Källa: Regionprognos 2020–2029 Region Skåne) 

Vad Regionens antagande baseras på är inte utläsbart ut prognosen, när befolkningstillväxttakten i 
Lomma kommun sätts i relation till Marknadsdjup och betalningsvilja (Modell för Bostadsefterfrågan, 
Region Skåne 2020) förefaller det underligt att Lomma växter långsammare än övriga Sydvästra 
Skåne och även Skåne? 

Detta då betalningsviljan för bostäder i Lomma har analyserats fram till att vara högst av alla 
kommuner i Skåne för samtliga boendeformerna förutom för smålägenheter50 kvm (både hyres och 
bostadsrätt, där betalningsviljan är högre i Båstad). (Modell för bostadsefterfrågan, Region Skåne 
2020.) Störst betalningsvilja i Skåne finns enligt modellen i Lomma kommun för äganderätt (hus), 
större bostadsrätt samt större hyresrätt. Vid en jämförelse med de gränsvärden som i analysen åsatts 
som lägsta betalningsvilja där bostad kan produceras, så är betalningsviljan i Lomma kommun 
avsevärt mycket högre (som lägst 65% högre beträffande hyresrätter och ca 100% högre för 
bostadsrätter och nära på 200% högre för äganderätter (beträffande äganderätter är 
produktionspriset dock väldigt lågt satt och får antas innefatta en enkel byggnad samt att man i 
princip får marken gratis). 

Marknadsdjupet har i Region Skånes analys (Modell för Bostadsefterfrågan, Region Skåne 2020) visat 
på följande marknadsdjup för år 2020: Äganderätt 40 lgh, Bostadsrätt 29 lgh, Hyresrätt 172 lgh. 
Preferenserna som används beträffande nyproduktion i analysen härstammar från en 
enkätundersökning som genomfördes 2018, Region Skåne avser att genomföra en ny 
preferensenkätundersökning till hösten 2021, vilket kan ge förändringar i hur marknadsdjupet 
fördelar sig på olika kommuner. 

  

Regionprognos till 2029 indelat i femårsklasser

År Totalt Ökning i % Totalt Ökning i % Totalt Ökning i %

2019 1 377 827 724 951 24 834

2020 1 390 761 0,94% 733 592 1,19% 25 136 1,22%

2021 1 403 042 0,88% 741 698 1,10% 25 436 1,19%

2022 1 415 144 0,86% 749 614 1,07% 25 724 1,13%

2023 1 427 329 0,86% 757 516 1,05% 25 996 1,06%

2024 1 439 432 0,85% 765 334 1,03% 26 229 0,90%

2025 1 451 625 0,85% 773 142 1,02% 26 447 0,83%

2026 1 463 836 0,84% 780 966 1,01% 26 660 0,81%

2027 1 475 872 0,82% 788 629 0,98% 26 853 0,72%

2028 1 487 569 0,79% 796 111 0,95% 27 036 0,68%

2029 1 498 931 0,76% 803 347 0,91% 27 194 0,58%

Lomma KommunSydvästra SkåneSkåne
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5 Riktlinjer för Bostadsförsörjning 
Nedan följer Lomma kommuns och riktlinjer för bostadsförsörjning 2021–2025: 

Mål och riktlinjer Motiv Åtgärder Ansvarig nämnd / 
Förvaltning (information) 

Genomförande 

Byggnation ska ske inom i ÖP 
utpekade utbyggnadsområden 
och som förtätning inom 
förtätningszonen. 

En koncentration av bebyggelse till 
utbyggnadsområden och förtätningszon skapar 
goda förutsättningar för hållbarhet, kommersiell 
och kommunal service, kollektivtrafik samt 
nyttjande av befintlig infrastruktur. 

Följa de riktlinjer som 
ges i Översiktsplanen 
vid bygglovgivning och 
detaljplanering. 

Kommunstyrelsen/ 
Samhällsbyggnadsförvaltning
en (beträffande detaljplan) 
Miljö- och 
byggnadsnämnden /Miljö- 
och byggförvaltningen 
(beträffande bygglov) 
 

2021– 

Effektivt nyttjande av det 
befintliga bostadsbeståndet. 

Stora delar av bostadsbeståndet är relativt glest, för 
det fall fastighetsägaren av en- och tvåbostadshus 
önskar finns ofta, genom attefallsregler, möjlighet 
att tillskapa ytterligare bostäder. 

Upplysa om 
möjligheterna att 
uppföra 
komplementbostadhus 
/ inreda ytterligare en 
bostad i enbostadshus, i 
enlighet med 
Attefallsregler 

Miljö- och 
byggnadsnämnden /Miljö- 
och byggförvaltningen 
(hemsidan) 
 

2022 

Styrning av utbyggnadstakt till i 
medeltal 150 tillkommande 
bostäder per år. 

För att uppnå en god bostadsförsörjning inom 
kommunen bedöms 150 bostäder per år behöva 
tillkomma. Optimal utbyggnadstakt styrs av flera 
olika parametrar, regionala och kommunala behov, 
efterfrågan och marknadsdjup, demografi, 
byggföretagens och marknadens förutsättningar, 
kvalitetsaspekter, möjlighet att säkerställa god 
tillgång till rekreation och allemansrättslig mark. Ett 
tillväxtmål underlättar vidare optimering av 
kommunorganisationen och planering av framtida 
kommunal service. 

Aktiv markpolitik*1 samt 
styrning av 
produktionen av 
detaljplaner. 

Kommunstyrelsen/ 
Samhällsbyggnadsförvaltning
en (Mark- och exploatering, 
detaljplan) 

2021– 
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Mål och riktlinjer Motiv Åtgärder Ansvarig nämnd / 
Förvaltning (information) 

Genomförande 

Transparenta och 
konkurrensutsatta 
markanvisningar som bidrar till 
uppfyllandet av riktlinjerna för 
bostadsförsörjning och övriga mål 
i översiktsplanen.  

Markanvisningar är ett kraftfullt verktyg för att 
bygga ett attraktivt och hållbart samhälle i enlighet 
med kommunens visioner, planer och mål. Genom 
att mark anvisas till den aktör som bäst uppfyller 
kommunens krav blir styrningen av 
bostadsbyggandet effektivare.  

Kommunen ska senast 
2022 se över riktlinjerna 
för markanvisning. 

Kommunstyrelsen/ 
Samhällsbyggnadsförvaltning
en (Mark- och exploatering) 

2022 

Kommunen ska verka för att det 
uppförs ytterligare bostäder för 
studenter i företrädesvis 
Alnarpsområdet.  

Antalet studenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet i 
Alnarp har successivt ökat under många år och 
många studenter har svårt att hitta lämpliga 
bostäder.  

Kommunen ska 
samverka med 
organisationer som 
uppför studentbostäder 
och SLU. 
 

Kommunstyrelsen/ 
Samhällsbyggnadsförvaltning
en 

2021– 

Vid större utbyggnadsområden*² 
bör kommunen verka för att olika 
upplåtelseformer används. 

Varierade upplåtelseformer möjliggör flyttkedjor 
och skapar förutsättningar för social mångfald och 
jämställda miljöer i den lilla skalan. Valmöjlighet är 
en viktig attraktivitetsparameter. 
 

Kommunen ska genom 
en aktiv markpolitik*1, 
samverkan med 
byggherrar medverka 
till en variation av 
upplåtelseform vid 
större 
utbyggnadsområden 
(>10 000m² BTA).  

Kommunstyrelsen/ 
Samhällsbyggnadsförvaltning
en 

2021– 

Kommunen ska verka för att 
minst 1/10 av tillkommande 
bostäder per 10års period upplåts 
med hyresrätt.  
 

Stor valfrihet bland upphovsformer är attraktivt och 
täcker in olika behov i olika skeden av livet. 
Hyresrätten är en flexiblare bostadsform än andra, 
vilket möjliggör flyttkedjor och rörlighet på arbets- 
och bostadsmarknaden. Marknadsdjupet för 
hyresrätter i kommunen är stort.  
 

Kommunen ska genom 
en aktiv markpolitik*1 
och samverkan med 
företag som uppför 
hyresrättsprojekt verka 
för att hyresrätter 
tillkommer inom 
kommunen. 
 

Kommunstyrelsen/ 
Samhällsbyggnadsförvaltning
en 

2021– 
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Mål och riktlinjer Motiv Åtgärder Ansvarig nämnd / 
Förvaltning (information) 

Genomförande 

Kommunen ska verka för att det 
uppförs bostäder som passar 
äldre som vill lämna sin 
nuvarande bostad i kommunen. 
 

Många äldre bor i en ägd bostad med högre 
skötselkrav än de önskar. Finns lämpliga alternativ 
kan det befintliga bostadsbeståndet användas 
effektivare. För en del äldre kan det därtill innebära 
ökad självständighet och mindre behov av stöd från 
kommunens äldreomsorg. 

Kommunen ska genom 
en aktiv markpolitik*1, 
planering och 
planläggning verka för 
att det uppförs bostäder 
som passar äldres 
önskemål inom 
kommunen.  

Kommunstyrelsen/ 
Samhällsbyggnadsförvaltning
en 

2021– 

Kommunen ska verka för att fler 
lägenheter tillskapas i form av 
ägarlägenheter. 
 

Ett helägt boende i lägenhetsform är ett 
kostnadseffektivt och lättskött alternativ. 
 

Kommunen ska genom 
en aktiv markpolitik*1 
och samverkan med 
företag som uppför 
ägarlägenheter verka 
för att ägarlägenheter 
tillkommer inom 
kommunen. 
 

Kommunstyrelsen/ 
Samhällsbyggnadsförvaltning
en 

2021– 

Kommunen ska tillgodose 
behovet av bostäder för 
nyanlända i olika delar av 
kommunen. 
 

Kommunen har enligt Lag 2016:38 (Lag om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning) respektive Lag 1994:137 (Lag om 
mottagande av asylsökande m.fl.) ett ansvar att 
ordna boende för till kommunen anvisade 
nyanlända respektive ensamkommande barn och 
ungdomar. 
 

Kommunen ska 
fortsätta säkerställa att 
det finns 
ändamålsenliga 
bostäder för nyanlända 
invandrare enligt Lag 
2016:38 samt boende 
för ensamkommande 
barn och ungdomar 
enligt Lag 1994:137.  

Socialnämnden/ 
Socialförvaltningen 

2021– 
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Mål och riktlinjer Motiv Åtgärder Ansvarig nämnd / 
Förvaltning (information) 

Genomförande 

Kommunen ska tillgodose att det 
uppförs särskilda boenden i den 
omfattning som det behövs. 
Dessa omfattar: 

• Olika former av 
vårdboenden för äldre 

• Boenden för personer 
med 
funktionsnedsättning 

• Skyddat boende för 
våldsutsatta barn och 
vuxna 

 

Kommunen har utifrån Lag 2001:453 
(Socialtjänstlagen) respektive Lag 1993:387 (Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) ansvar 
för att det finns ändamålsenliga bostäder för äldre 
och för personer med funktionsvariation. Utifrån 
socialtjänstlagen har kommunen också ett ansvar 
att vid behov tillgodose skyddat boende. 
 

Socialförvaltningen 
följer utvecklingen inom 
detta område, och 
uppdaterar årligen en 
långsiktig bostads- och 
lokalförsörjningsplan. 
Kommunen ska genom 
en aktiv markpolitik och 
planarbete tillse att det 
finns lämplig mark för 
särskilda boenden.  
Socialnämnden 
beställer de 
tillkommande volymer 
som krävs av tekniska 
nämnden, minst 4 år 
innan inflytt. De 
byggnader som uppförs 
bör utföras på ett 
sådant sätt att de enkelt 
kan göras om till annat 
ändamål.  

Socialnämnden/ 
Socialförvaltningen 

2021– 

 
*1 Med aktiv markpolitik avses: följa fastighetsmarknaden, förvärva mark i 
strategiska lägen, tydlighet beträffande de kommunala förväntningarna och 
kraven vid exploatering, en aktiv dialog med fastighetsutvecklings- och 
byggaktörer. 

 
*² Med utbyggnadsområde avses ett område som planeras för nybyggnation och 
omfattar en eller flera utbyggnadsetapper och /eller en eller flera detaljplaner 
men som övergripande planeringsmässigt, oberoende av fastighetsgränser och 
byggherrar betraktas som en helhet.) 

 



Sida 37 av 54 

6 Konsekvenser av riktlinjerna för 
bostadsförsörjning 
6.1 Metod 
I detta kapitel belyses alla Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning var för sig (kapitel 6.2), 
därefter diskuteras kring samtliga riktlinjers påverkan på särskilda grupper (kapitel 6.3).  
 
6.1.1 Metod för Mål och riktlinjer 

För respektive mål och riktlinje bedöms konsekvensen för respektive område* i en tregradig 
skala som omfattar följande konsekvensnivåer: 

• ingen konsekvens/i överensstämmelse med 
• måttlig påverkan/avviker till viss del ifrån 
• stor påverkan/ helt motstående mot 
 
Bedömningen åtföljs av en kortare text som förklarar varför den konsekvensnivån valts. 
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*Med respektive område avses följande mål planer och program (A-F): 

6.1.1.1 Konsekvensanalyser enligt Lag 
A Barnkonsekvens (Barnkonventionen) 

B Miljökonsekvens 

6.1.1.2 Nationella mål planer och program 
C Påverkan på det nationella folkhälsomålet 

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Syftet är att 
genom folkhälsopolitiken skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

 

(Målområde 5. Boende och närmiljö) 

Boende och närmiljö är en viktig komponent för en god och jämlik hälsa. Bostaden är en viktig plats 
för återhämtning, vila och rekreation. En sund, trygg och trivsam boendemiljö är också ett 
grundläggande mänskligt behov och den som inte har rimligt goda boendeförhållanden har svårt att 
klara övriga delar av livet, såsom till exempel utbildning och arbete, som i sin tur har stor betydelse 
för hälsan. Att känna sig trygg i sitt boende har också stor betydelse för viljan och lusten att vistas 
utomhus i närområdet. Låg socioekonomisk position samvarierar med hög exponering för olika 
riskfaktorer i boende och närmiljön, och genom detta ökar risken för ohälsa, sjukdom och en ojämlik 
hälsa. 

Målområdets inriktning: 

Att ha tillgång till en god bostad i ett område som ger samhälleliga förutsättningar för social 
gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Åtgärder för en mer jämlik hälsa bör 
riktas mot att bryta boendesegregation men också på hållbart byggande som motverkar exponering 
för skadliga miljöfaktorer. Med jämlik hälsa-perspektiv inom samhällsplanering kan förändringar 
åstadkommas som påverkar människors levnadsvillkor och minskar ojämlikhet i hälsa. Viktiga 
komponenter för en jämlik hälsa är att skapa bostadsområden som är socialt hållbara och 
boendemiljöer som präglas av god goda miljöfaktorer. 

D Regeringens mål för boende och samhällsplanering 

(Regeringens mål uppdaterat 03 februari 2020) 

Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är 
att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god 
hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 
underlättas. Målet är också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan 
möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 

6.1.1.3 Regionala mål planer och program 
E Skånes utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030” 

F Regionplan för Skåne 2022–2040 samrådshandlingen (samråd december 2020 – april 
2021) 
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6.1.2 Metod för diskussion angående riktlinjernas påverkan på särskilda grupper 

I denna del diskuteras hur riktlinjerna påverkar möjligheten att tillgodose Bostadsbehovet för 
särskilda grupper, de särskilda grupperna är: 

• Hushåll med låg betalningsförmåga 
• Trångbodda hushåll 
• Hemlösa 
• Äldre personer 
• Personer med funktionsnedsättning 
• Ungdomar och unga vuxna 
• Studenter 
• Nyanlända 
• Ensamkommande barn och ungdomar 
• Personer i behov av skyddat boende 

  

https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/betalningsformaga/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/trangbodda/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/hemlosa/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/aldre-personer/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/funktionsnedsattning/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/unga/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/studenter/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/nyanlanda/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/ensamkommande/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/skyddat-boende/
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6.2 Konsekvensanalys för mål och riktlinjer 
Genomgående i denna kapiteldel avses med aktiv markpolitik*: följa fastighetsmarknaden, 
förvärva mark i strategiska lägen, tydlighet beträffande de kommunala förväntningarna och kraven 
vid exploatering, en aktiv dialog med fastighetsutvecklings- och byggaktörer. 

 

Mål och riktlinjer Motiv Åtgärder 
Byggnation ska ske inom i ÖP 
utpekade 
utbyggnadsområden och 
som förtätning inom 
förtätningszonen. 

En koncentration av 
bebyggelse till 
utbyggnadsområden 
och förtätningszon 
skapar goda 
förutsättningar för 
hållbarhet, kommersiell 
och kommunal service, 
kollektivtrafik samt 
nyttjande av befintlig 
infrastruktur. 

Följa de riktlinjer som ges i 
Översiktsplanen vid bygglovgivning och 
detaljplanering. 

A: ingen konsekvens: Att översiktsplanen följs bidrar till att de fysiska förändringar som genomförts 
har genomgått en demokratisk samrådsprocess där olika intressenter ges möjlighet till inspel och 
insyn. Ger tydlighet i vad man kan förvänta sig för förändringar i den fysiska miljön.  

B: ingen konsekvens: Översiktsplanens utbyggnadsområden har miljöbedömts i samband med 
översiktsplanen, att byggnation sker inom dessa medför att konsekvenserna är utreds. 

C: i överensstämmelse med: Att bostadsbyggnation ska ske i enlighet med Översiktsplanen bedöms 
medföra att byggandet följa det nationella folkhälsomålet för ”Boende och närmiljö” 

D: i överensstämmelse med: Att bostadsbyggnation ska ske i enlighet med Översiktsplanen medför en 
från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas 
samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. 

E: avviker till viss del ifrån: Bidrar till att skapa attraktiva boendemiljöer, och samverkan med 
bostadsmarknadens aktörer, dock svarar denna riktlinje ej på hur glappet mellan behovet av bostäder och 
möjligheten att efterfråga dem ska minskas 

F: avviker till viss del ifrån: Bidrar till de flesta mål i regionplanen, dock svarar denna riktlinje ej på hur 
glappet mellan behovet av bostäder och möjligheten att efterfråga dem ska minskas 
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Mål och riktlinjer Motiv Åtgärder 
Effektivt nyttjande av det 
befintliga bostadsbeståndet. 

Stora delar av 
bostadsbeståndet är 
relativt glest, för det fall 
fastighetsägaren av en- 
och tvåbostadshus 
önskar finns ofta, 
genom attefallsregler, 
möjlighet att tillskapa 
ytterligare bostäder. 

Upplysa om möjligheterna att uppföra 
komplementbostadhus / inreda 
ytterligare en bostad i enbostadshus, i 
enlighet med Attefallsregler 

A: ingen konsekvens / i överensstämmelse med: Komplementbostadshus har en sådan storlek att 
boende med barn där anses vara trångbott, inredandet av ytterligare bostäder i enbostadshus 
medför att fler får tillgång till den uppväxtmiljön. 

B: måttlig positiv påverkan: Medför ett mer effektivt mark- och byggnadsutnyttjande. 

C: i överensstämmelse med: Visar på möjligheten att inrätta fler bostäder i en sund, trygg och 
trivsam boendemiljö. 

D: i överensstämmelse med: Visar på möjligheten att inrätta fler bostäder i en från social synpunkt 
god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där 
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. 

E: avviker till viss del ifrån: Bidrar till att skapa ytterligare bostäder i attraktiva boendemiljöer, dock 
svarar denna riktlinje ej på hur glappet mellan behovet av bostäder och möjligheten att efterfråga dem 
ska minskas. 

F: avviker till viss del ifrån: Bidrar till flera mål i regionplanen, dock svarar denna riktlinje ej på hur 
glappet mellan behovet av bostäder och möjligheten att efterfråga dem ska minskas. 
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Mål och riktlinjer Motiv Åtgärder 
Styrning av utbyggnadstakt 
till i medeltal 150 
tillkommande bostäder per 
år. 

För att uppnå en god 
bostadsförsörjning 
inom kommunen 
bedöms 150 bostäder 
per år behöva 
tillkomma. Optimal 
utbyggnadstakt styrs av 
flera olika parametrar, 
regionala och 
kommunala behov, 
efterfrågan och 
marknadsdjup, 
demografi, 
byggföretagens och 
marknadens 
förutsättningar, 
kvalitetsaspekter, 
möjlighet att säkerställa 
god tillgång till 
rekreation och 
allemansrättslig mark. 
Ett tillväxtmål 
underlättar vidare 
optimering av 
kommunorganisationen 
och planering av 
framtida kommunal 
service. 

Aktiv markpolitik* samt styrning av 
produktionen av detaljplaner. 

A: måttlig påverkan: Byggnation medför förändringar av den fysiska miljön och tillkommande buller 
och transporter, det är av stor vikt att byggnation och transporter sker på ett sådant sätt att risken 
för barn minimeras.  

B: ingen konsekvens: utbyggnadstakten är på samma nivå som föreslagits i översiktsplanen, där 
områdena har miljöbedömts i samband med framtagandet av översiktsplanen 

C: ingen konsekvens: riktlinjen har inte fristående en konsekvens på det Nationella folkhälsomålet 

D: i överensstämmelse med: Riktlinjen bidrar till en väl fungerande bostadsmarknad där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 

E: avviker till viss del ifrån: Bidrar till att skapa attraktiva boendemiljöer, dock svarar denna riktlinje ej på 
hur glappet mellan behovet av bostäder och möjligheten att efterfråga dem ska minskas. 

F: avviker till viss del ifrån: Bidrar till de flesta mål i regionplanen, dock svarar denna riktlinje ej på hur 
glappet mellan behovet av bostäder och möjligheten att efterfråga dem ska minskas. 
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Mål och riktlinjer Motiv Åtgärder 
Transparenta och 
konkurrensutsatta 
markanvisningar som bidrar 
till uppfyllandet av 
riktlinjerna för 
bostadsförsörjning och 
övriga mål i översiktsplanen.  

Markanvisningar är ett 
kraftfullt verktyg för att 
bygga ett attraktivt och 
hållbart samhälle i 
enlighet med 
kommunens visioner, 
planer och mål. Genom 
att mark anvisas till den 
aktör som bäst 
uppfyller kommunens 
krav blir styrningen av 
bostadsbyggandet 
effektivare.  

Kommunen ska senast 2022 se över 
riktlinjerna för markanvisning. 

A: i överensstämmelse med: Då markanvisningarna ska bidra till uppfyllandet av riktlinjer för 
bostadsförsörjning bedöms detta medföra bättre möjlighet för barn i en socialt svår situation att får 
en bostad, 

B: ingen konsekvens: Medför ingen negativ miljökonsekvens, en tydlighet i på vilka grunder en 
markanvisning ska ske medför en tydlighet i vilka hållbarhets mål som ställs. 

C: i överensstämmelse med: Tydliggör att kommunens visioner ska genomföras, nuvarande visioner 
och övriga mål i Översiktsplanen bedöms ligga i linje med det Nationella folkhälsomålet. 

D: i överensstämmelse med: Riktlinjen bidrar till en väl fungerande bostadsmarknad där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 

E: i överensstämmelse med: flertalet av kommunens mål och visioner bedöms ligga i linje med ”Det 
öppna Skåne 2030” 

F: i överensstämmelse med: flertalet av kommunens mål och visioner bedöms ligga i linje med 
Regionplan för Skåne 2022–2040 (samrådshandling). 
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Mål och riktlinjer Motiv Åtgärder 
Kommunen ska verka för att 
det uppförs ytterligare 
bostäder för studenter i 
företrädesvis 
Alnarpsområdet.  

Antalet studenter vid 
Sveriges 
Lantbruksuniversitet i 
Alnarp har successivt 
ökat under många år 
och många studenter 
har svårt att hitta 
lämpliga bostäder.  

Kommunen ska samverka med 
organisationer som uppför 
studentbostäder och SLU. 
 

A: måttlig påverkan: Kan medföra en viss påverkan då studentbostäder till sin karaktär medför ett 
mer tillfälligt boende som lämnas när studierna är genomförda, eventuella barn får då flytta med. 

B: måttlig påverkan: Miljökonsekvenserna av en byggnation i Alnarpsområdet behandlas i 
kommunens översiktsplan. 

C: i överensstämmelse med: Medför studentbostäder i en trivsam miljö vilket underlättar för 
utbildning och därigenom bidrar till det Nationella folkhälsomålet. 

D: i överensstämmelse med: bidrar till en god livsmiljö under studietiden. 

E: i överensstämmelse med: Underlättar för utbildning. 

F: i överensstämmelse med: Underlättar för utbildning. 
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Mål och riktlinjer Motiv Åtgärder 
Vid större 
utbyggnadsområden bör 
kommunen verka för att 
olika upplåtelseformer 
används. 

Varierade 
upplåtelseformer 
möjliggör flyttkedjor 
och skapar 
förutsättningar för 
social mångfald och 
jämställda miljöer i den 
lilla skalan. Valmöjlighet 
är en viktig 
attraktivitetsparameter. 
 

Kommunen ska genom en aktiv 
markpolitik*, samverkan med 
byggherrar medverka till en variation 
av upplåtelseform vid större 
utbyggnadsområden (>10 000m² BTA).  
 
(Med utbyggnadsområde avses ett 
område som planeras för nybyggnation 
och omfattar en eller flera 
utbyggnadsetapper och /eller en eller 
flera detaljplaner men som 
övergripande planeringsmässigt, 
oberoende av fastighetsgränser och 
byggherrar betraktas som en helhet.) 
 

A: i överensstämmelse med: olika upplåtelseformer kan lämpa sig olika väl i olika skeden av livet, att 
erbjuda valfriheten medför att barn kan växa upp en trygg miljö. 

B: ingen påverkan: Val av upplåtelseform bedöms ej medföra skillnader i miljöpåverkan som utgår 
från bostaden/bostadsområdet. 

C: i överensstämmelse med: Tillgång till en god bostad i ett område som ger samhälleliga 
förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Kan bidra 
till att bryta boendesegregation. 

D: i överensstämmelse med: Bidrar till att möta konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 
bostäder som svarar mot behoven. 

E: i överensstämmelse med: Bidrar till en väl fungerande bostadsmarknad, där marknaden möter 
behoven. 

F: i överensstämmelse med: Bidrar till en väl fungerande bostadsmarknad, där marknaden möter 
behoven. 
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Mål och riktlinjer Motiv Åtgärder 
Kommunen ska verka för att 
minst 1/10 av tillkommande 
bostäder per 10års period 
upplåts med hyresrätt.  
 

Stor valfrihet bland 
upphovsformer är 
attraktivt och täcker in 
olika behov i olika 
skeden av livet. 
Hyresrätten är en 
flexiblare bostadsform 
än andra, vilket 
möjliggör flyttkedjor 
och rörlighet på arbets- 
och bostadsmarknaden. 
Marknadsdjupet för 
hyresrätter i 
kommunen är stort.  
 

Kommunen ska genom en aktiv 
markpolitik* och samverkan med 
företag som uppför hyresrättsprojekt 
verka för att hyresrätter tillkommer 
inom kommunen. 
 

 

A: i överensstämmelse med: Hyresrätt kan vara en lämplig upplåtelseform i skeden av livet då man 
inte har ett större sparat kapital, eller av olika själv väljer att inte äga sitt boende. 

B: ingen påverkan: Val av upplåtelseform bedöms ej medföra skillnader i miljöpåverkan som utgår 
från bostaden/bostadsområdet. 

C: i överensstämmelse med: Tillgång till en god bostad i ett område som ger samhälleliga 
förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Kan 
eventuellt bidra till att bryta boendesegregation, dock förväntas en relativt hög prissättning och krav 
på hyresgästen. 

D: i överensstämmelse med: Bidrar till att möta konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 
bostäder som svarar mot behoven. 

E: i överensstämmelse med: Bidrar till en väl fungerande bostadsmarknad, där marknaden möter 
behoven. 

F: i överensstämmelse med: Bidrar till en väl fungerande bostadsmarknad, där marknaden möter 
behoven. 
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Mål och riktlinjer Motiv Åtgärder 
Kommunen ska verka för att 
det uppförs bostäder som 
passar äldre som vill lämna 
sin nuvarande bostad i 
kommunen. 
 

Många äldre bor i en 
ägd bostad med högre 
skötselkrav än de 
önskar. Finns lämpliga 
alternativ kan det 
befintliga 
bostadsbeståndet 
användas effektivare. 
För en del äldre kan det 
därtill innebära ökad 
självständighet och 
mindre behov av stöd 
från kommunens 
äldreomsorg. 

Kommunen ska genom en aktiv 
markpolitik*, planering och 
planläggning verka för att det uppförs 
bostäder som passar äldres önskemål 
inom kommunen.  

 

A: ingen påverkan, äldre som önskar en annan typ av bostad har generellt sett ej hemmaboende 
barn. 

B: ingen påverkan: Ett effektivare nyttjande av befintligt bostadsbestånd medföra lägre påverkan, då 
större bostäder kan användas av fler personer. Att behovet av stöd från kommunens äldreomsorg 
minskar vid ett mer anpassat boende ger också positiva effekter för miljön. 

C: i överensstämmelse med: Tillgång till en god bostad i ett område som ger samhälleliga 
förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Kan bidra 
till att bryta boendesegregation/ensamhet. 

D: i överensstämmelse med: Bidrar till att möta konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 
bostäder som svarar mot behoven. 

E: i överensstämmelse med: Bidrar till en väl fungerande bostadsmarknad, där marknaden möter 
behoven. 

F: i överensstämmelse med: Bidrar till en väl fungerande bostadsmarknad, där marknaden möter 
behoven. 
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Mål och riktlinjer Motiv Åtgärder 
Kommunen ska verka för att 
fler lägenheter tillskapas i 
form av ägarlägenheter. 
 

Ett helägt boende i 
lägenhetsform är ett 
kostnadseffektivt och 
lättskött alternativ. 
 

Kommunen ska genom en aktiv 
markpolitik* och samverkan med 
företag som uppför ägarlägenheter 
verka för att ägarlägenheter tillkommer 
inom kommunen. 
 

 

A: i överensstämmelse med: Ägarlägenheter kan vara en lämplig upplåtelseform i skeden av livet då 
man har ett större kapital och önskar en låg månadskostnad. 

B: ingen påverkan: Val av upplåtelseform bedöms ej medföra skillnader i miljöpåverkan som utgår 
från bostaden/bostadsområdet. 

C: i överensstämmelse med: Tillgång till en god bostad i ett område som ger samhälleliga 
förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Kan bidra 
till att bryta boendesegregation/ensamhet. 

D: i överensstämmelse med: Bidrar till att möta konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 
bostäder som svarar mot behoven. 

E: i överensstämmelse med: Bidrar till en väl fungerande bostadsmarknad, där marknaden möter 
behoven 

F: i överensstämmelse med: Bidrar till en väl fungerande bostadsmarknad, där marknaden möter 
behoven. 
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Mål och riktlinjer Motiv Åtgärder 
Kommunen ska tillgodose att 
det uppförs särskilda 
boenden i den omfattning 
som det behövs. 
Dessa omfattar: 

• Olika former av 
vårdboenden för 
äldre 

• Boenden för 
personer med 
funktionsnedsättning 

• Skyddat boende för 
våldsutsatta barn 
och vuxna 

 

Kommunen har utifrån 
Lag 2001:453 
(Socialtjänstlagen) 
respektive Lag 
1993:387 (Lag om stöd 
och service till vissa 
funktionshindrade) 
ansvar för att det finns 
ändamålsenliga 
bostäder för äldre och 
för personer med 
funktionsvariation. 
Utifrån 
socialtjänstlagen har 
kommunen också ett 
ansvar att vid behov 
tillgodose skyddat 
boende. 
 

Socialförvaltningen följer utvecklingen 
inom detta område, och uppdaterar 
årligen en långsiktig bostads- och 
lokalförsörjningsplan. Kommunen ska 
genom en aktiv markpolitik och 
planarbete tillse att det finns lämplig 
mark för särskilda boenden.  
Socialnämnden beställer de 
tillkommande volymer som krävs av 
tekniska nämnden, minst 4 år innan 
inflytt. De byggnader som uppförs bör 
utföras på ett sådant sätt att de enkelt 
kan göras om till annat ändamål.  
 

 

A: i överensstämmelse med: Det ligger helt i linje med barnkonventionen att se till barnens behov 
och säkerställa att det finns möjlighet att ge det stöd som krävs. 

B: ingen påverkan: Val av upplåtelseform bedöms ej medföra skillnader i miljöpåverkan som utgår 
från bostaden/bostadsområdet. 

C: i överensstämmelse med: Tillgång till en god bostad i ett område som ger samhälleliga 
förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Kan bidra 
till att bryta boendesegregation/ensamhet. 

D: i överensstämmelse med: Tillgodoser ett behov av bostad som finns men som ej kan tillgodoses av 
marknaden, samt ger dessa människor en från social synpunkt god livsmiljö. 

E: Dessa insatser är lagstiftningsstyrda och bostäderna ingår ej på den ordinarie bostadsmarknaden, 
därav omtalas de ej i ”Det öppna Skåne 2030”  

F: i överensstämmelse med: Dessa insatser är lagstiftningsstyrda och ingår ej på den ordinarie 
bostadsmarknaden. I samrådshandlingen för Regionplan för Skåne 2022–2040 skrivs att: ”En god 
bostadssituation för alla är en central faktor för den enskilda individen och en förutsättning för 
att nå den positiva samhällsutveckling som eftersträvas i Skåne.”  
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Mål och riktlinjer Motiv Åtgärder 
Kommunen ska tillgodose 
behovet av bostäder för 
nyanlända i olika delar av 
kommunen. 
 

Kommunen har enligt 
Lag 2016:38 (Lag om 
mottagande av vissa 
nyanlända invandrare 
för bosättning) 
respektive Lag 
1994:137 (Lag om 
mottagande av 
asylsökande m.fl.) ett 
ansvar att ordna 
boende för till 
kommunen anvisade 
nyanlända respektive 
ensamkommande barn 
och ungdomar. 
 

Kommunen ska fortsätta säkerställa att 
det finns ändamålsenliga bostäder för 
nyanlända invandrare enligt Lag 
2016:38 samt boende för 
ensamkommande barn och ungdomar 
enligt Lag 1994:137.  

 

A: i överensstämmelse med: Det ligger helt i linje med barnkonventionen att se till barnens behov 
och säkerställa att det finns möjlighet att ge det stöd som krävs. 

B: ingen påverkan: Vem som bor i en bostad bedöms ej medföra skillnader i miljöpåverkan som utgår 
från bostaden/bostadsområdet. 

C: i överensstämmelse med: Tillgång till en god bostad i ett område som ger samhälleliga 
förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Kan bidra 
till att bryta boendesegregation. 

D: i överensstämmelse med: Tillgodoser ett behov av bostad som finns men som ej kan tillgodoses av 
marknaden, samt ger dessa människor en från social synpunkt god livsmiljö. 

E: Dessa insatser är lagstiftningsstyrda och ingår ej på den ordinarie bostadsmarknaden därav 
omtalas de ej i ”Det öppna Skåne 2030”  

F: i överensstämmelse med: Dessa insatser är lagstiftningsstyrda och ingår ej på den ordinarie 
bostadsmarknaden. I samrådshandlingen för Regionplan för Skåne 2022–2040 skrivs att: ”En god 
bostadssituation för alla är en central faktor för den enskilda individen och en förutsättning för 
att nå den positiva samhällsutveckling som eftersträvas i Skåne.”  
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6.3 Diskussion angående riktlinjernas påverkan på 
särskilda grupper 
6.3.1Hushåll med låg betalningsförmåga 

En stor del i arbetet med att tillskapa bostäder för hushåll med låg betalningsförmåga ligger i att 
skapa flyttkedjor och genom dessa friställa bostäder i äldre och billigare delar av bostadsbeståndet. 
Hyresvärdar kräver ofta en fast inkomst som överstiger 2,5 – 3 gånger hyran. Angående de som äger 
en bostad men önskar byta skriver Boverket skriver på sin hemsida ”Även hushåll som har ett sparat 
kapital men har låga inkomster har svårt att få en bostad om de behöver flytta. Det här drabbar till 
exempel hushåll som har en bostad att sälja. Även om överskottet vid försäljningen gott och väl 
skulle täcka kontantinsatsen för en ny bostad, så kan banken inte bevilja ett lån till någon som inte 
bedöms ha en betalningsförmåga genom löpande inkomster. Det hjälper inte att ha ett kapital på 
banken att dryga ut kassan med.” 

Effekt av riktlinjerna, Att det tillskapas nya bostäder medför att flyttkedjor kommer till stånd, i dessa 
flyttkedjor deltar ofta individer i samma inkomstspann. (Flyttkedjor - En litteraturöversikt över 
befintlig forskning om bostadsflyttkedjor, Tillväxt och regionplaneförvaltningen Stockholm, Rapport 
2018:13) För att bostäder ska komma hushåll med låg betalningsförmåga till gagn måste en ”billigare 
bostad” frigöras. De delar av beståndet som i första hand kan vara tillgängligt för hushåll med lägre 
betalningsförmåga är äldre hyresbostäder och lågprissegmentet av bostadsrätter. 

 

6.3.2 Trångbodda hushåll 

Det finns flera sätt att definiera trångboddhet. De kallas ofta trångboddhetsnormer, trots att det 
snarare rör sig om mått än om normer. Vid norm 2 sätts gränsen för trångboddhet vid högst två 
personer per rum, exklusive kök och vardagsrum. Norm 3 innebär att det förutom kök och 
vardagsrum ska finnas möjlighet att ge varje hushållsmedlem ett eget rum, utom makar/partners, 
som antas dela sovrum. Trångboddhet kan vara självvald men är ofta förknippad med svag ekonomi. I 
öppen data från Boverket redovisad i – nulägesanalysen, kapitel 3, finns det data för både hushåll 
med ansträngd boendeekonomi och trångboddhet respektive enbart trångbodda hushåll. Hushåll 
som har ekonomisk förmåga att efterfråga ett bättre boende på marknadsmässiga villkor antas ha en 
självvald trångboddhet, medan det för trångbodda hushåll med ansträngs boendeekonomi råder 
liknande förhållanden som för hushåll med låg betalningsförmåga. Åtgärder för att underlätta för 
trångbodda hushåll med ansträngd boendeekonomi diskuteras utförligt i ”Bostadsglappet i Skåne, 
Byggföretagen och Region Skåne, 2020, sidan 58ff” 

Effekt av riktlinjerna Att det tillskapas nya bostäder medför att flyttkedjor kommer till stånd, i dessa 
flyttkedjor deltar ofta individer i samma inkomstspann. (Flyttkedjor - En litteraturöversikt över 
befintlig forskning om bostadsflyttkedjor, Tillväxt och regionplaneförvaltningen Stockholm, Rapport 
2018:13). för att bostäder ska komma trångbodda hushåll med låg betalningsförmåga till gagn måste 
flyttkedjan medföra att en ”billigare bostad” frigörs. De delar av beståndet som i första hand kan vara 
tillgängligt för trångbodda hushåll med lägre betalningsförmåga är äldre hyresbostäder och 
lågprissegmentet av bostadsrätter. De hushåll som har möjlighet att på marknadsmässiga villkor 
skaffa en större bostad antas vara självvalt trångbodda. 

 

6.3.3 Hemlösa 

https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/betalningsformaga/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/trangbodda/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/hemlosa/


Sida 52 av 54 

Boverket skriver ”Att vara hemlös innebär en ytterst osäker boendesituation och stora svårigheter att 
komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. De flesta hemlösa är inte uteliggare utan har någon 
form av tillfällig boendelösning – se Socialstyrelsens definition nedan. 

Socialstyrelsens definition av hemlöshet (något förenklat) 
• Situation 1 Akut hemlöshet: Personer som sover ute eller i trappuppgångar, bilar, tält och 

liknande, eller som övernattar på akutboende, härbärge, jourboende eller motsvarande. 
• Situation 2 Institutionsvistelse och stödboende: Intagen eller inskriven på en 

kriminalvårdsanstalt eller annan institution eller stödboende och ska flytta därifrån inom tre 
månader men har ingen bostad att flytta till. 

• Situation 3 Långsiktiga boendelösningar: Boende i någon av socialtjänstens särskilda 
boendelösningar, där boendet är förenat med tillsyn och särskilda villkor eller regler. 

• Situation 4 Eget ordnat kortsiktigt boende: Bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar, 
bekanta, familj eller släktingar eller med tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt. 

Effekt av riktlinjerna, Hemlösa hushåll står ofta långt ifrån bostadsmarknaden, personer med akut 
bostadsbrist beviljar kommunen, utifrån individuell behovsbedömning, stöd med tillfälligt boende, i 
enlighet med socialtjänstlagen. Kommunen arbetar med att förebygga vräkningar, företrädesvis 
gällande barnfamiljer, genom rådgivning eller särskilda insatser utifrån socialtjänstlagen. 

 

6.3.4 Äldre personer 

Boverket skriver: ”Stora delar av det ordinarie bostadsbeståndet har bristande tillgänglighet för 
personer med nedsatt rörlighet. Det är till exempel bara högst hälften av flerbostadshusen i Sverige 
som har hiss och där det finns hiss är det ändå ofta en trappa upp till hissen. I småhusen är det 
mycket vanligt med en trappa till entrén och inte sällan ligger badrum och sovrum på övre våningen. 
Det är alltså många äldre som har en bostad som inte fungerar så bra längre om man får svårt att gå i 
trappor.” 

Flyttfrekvensen bland äldre personer är låg i Lomma kommun. De som länge varit bosatta i sin bostad 
har ofta, tack vare bostadsmarknadens uppgång, en låg belåningsgrad och ett stort kapital bundet i 
sin bostad. Härigenom blir månadskostnaderna relativt låga. Ett ökat utbud av lämpliga 
boendealternativ att flytta till kan möjliggöra att det befintliga bostadsbeståndet används effektivare. 
För en del äldre kan sådana alternativ därtill innebära ökad självständighet och mindre behov av stöd 
från kommunens äldreomsorg. 

För äldre i behov av särskilt boende har kommunen idag 159 lägenheter, fördelade på fyra 
boendeenheter om vardera mellan 30 och 48 lägenheter. Då kommunen för de kommande åren ser 
en ansenlig ökning av antalet äldre, och då framförallt gällande de äldsta av de äldre över 85års 
ålder, förväntas behovet av särskilt boende i kommunen öka framöver. En långsiktig planering för 
uppförande av ytterligare bostäder inom detta område, är således en prioriterad fråga i kommunen. 

Effekt av riktlinjerna, Kommunen ska verka för att det uppförs bostäder som passar äldre som vill 
lämna sin nuvarande bostad i kommunen. Vidare kan riktlinjen om att ”verka för fler ägarlägenheter” 
innebära att bostäder med låg månadskostnad tillkommer där ett bundet kapital (värdet av 
nuvarande boende) används för att skaffa den nya bostaden. Kommunen följer även behovet av 
särskilt boende för äldre och ser till att tillgången möter efterfrågan genom att vid behov tillskapa 
ytterligare bostäder. 

 

https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/aldre-personer/
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6.3.5 Personer med funktionsnedsättning 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning, i ett samhälle med mångfald som grund. Målet 
ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. I Lomma kommun 
tillgodoses idag behovet av stöd beträffande bostad för personer med funktionsnedsättning genom 
tre gruppbostäder samt ett 40-tal servicebostäder/andra särskilt anpassade bostäder. Behoven av 
bostäder i denna kategori ökar sedan en tid, och bedöms fortsätta att öka under de närmaste 10–15 
åren. 

Effekt av riktlinjerna, genom åtgärderna som är kopplade till riktlinjen ”Kommunen ska tillgodose att 
det uppförs särskilda boenden i den omfattning som det behövs. …” förtydligas hur behovet av 
bostäder ska tillgodoses. Kommunen prognosticerar behovet av särskilt boende för personer med 
funktionsnedsättning, genom socialförvaltningen och ser till att tillgången möter efterfrågan. 

 

6.3.6 Ungdomar och unga vuxna 

Boverket skriver: ”Ungdomar har ofta svårt att hävda sig i konkurrensen på bostadsmarknaden. Den 
som står i begrepp att flytta hemifrån eller som bara bott i andra eller tredje hand saknar referenser 
från tidigare boende och har ingen egen bostad att byta med. Även om det finns en kommunal 
bostadsförmedling eller en bostadskö hos allmännyttan, så har den som är ung inte haft lika lång tid 
på sig att samla kötid. Dessutom är inkomsten ofta oregelbunden och betalningsförmågan begränsad 
till följd av en utsträckt studietid, att eventuell anställning är tillfällig eller kanske arbetslöshet. Det 
gör att oavsett om det är brist på bostäder generellt sett eller inte, saknas ofta bostäder som 
ungdomar har möjlighet att efterfråga.” Se även Studenter nedan i den gruppen ingår även 
ungdomar och unga vuxna. 

Effekt av riktlinjerna, riktlinjen om att kommunen ska verka för att hyresrätter ska uppföras kan 
underlätta för de som inte har ett större insatskapital, även flyttkedjor som frigör bostäder i det äldre 
och billigare segmentet kan underlätta för ungdomar och unga. Effekten förväntas dock vara 
begränsad för denna grupp. 

 

6.3.7 Studenter 

Boverket skriver” De flesta studenter bor i en bostad inom det ordinarie beståndet, endast en mindre 
andel av studenterna bor i särskilda studentbostäder. Det innebär att bostadssituationen för 
studenter är avhängig situationen på den ordinarie bostadsmarknaden. (…) Ensamstående studenter 
har jämförelsevis låg betalningsförmåga och har svårt att klara hyrorna i nybyggda bostäder. De 
saknar ofta bil och efterfrågar i regel lägenheter nära högskolan eller i kollektivtrafiknära lägen.” 

Effekt av riktlinjerna, riktlinjen om att kommunen ska verka för att det uppförs ytterligare bostäder 
för studenter i företrädesvis Alnarpsområdet bedöms medföra en framtida bättre situation för 
studenter, främst de som läser på SLU Alnarp. Då studenter oftast är i behov av en bostad vid 
terminsstart (och därtill ofta saknar kötid i bostadsköer) och har en jämförelsevis låg 
betalningsförmåga befaras övriga riktlinjer ha en ytterst begränsad påverkan på studenters möjlighet 
att skaffa bostad. 

 

https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/funktionsnedsattning/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/unga/
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6.3.8 Nyanlända samt Ensamkommande barn och ungdomar 

Enligt Boverket definierade som två olika ”särskilda grupper”, i Lomma kommuns riktlinjer för 
bostadsförsörjning behandlas båda under samma punkt, då de till viss del överlappar varandra. 
Boverket skriver: Angående Nyanlända ”En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun 
och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning. En person är nyanländ under tiden som han eller 
hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år. Det kan gälla personer som 
har beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, skyddsbehövande, på grund av synnerligen 
ömmande omständigheter eller som anhöriga. Gruppen nyanlända omfattar nyanlända som anvisats 
med stöd av bosättningslagen, självbosatta nyanlända och ensamkommande barn med 
uppehållstillstånd.” Boverket skriver angående Ensamkommande barn och ungdomar: ”Ansvaret 
gäller både asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn som har fått 
uppehållstillstånd i Sverige. I gruppen ensamkommande barn finns också barn som anvisas 
kommunen inom ramen för flyktingkvoten och med stöd av bosättningslagen. 

Effekt av riktlinjerna, enligt Lag 2016:38 (Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning) respektive Lag 1994:137 (Lag om mottagande av asylsökande m.fl.) åligger det 
kommunen att ordna bostäder för till kommunen anvisade nyanlända respektive boende för 
ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen prognosticerar behovet av bostäder/boende för 
dessa grupper, genom socialförvaltningen och säkerställer att bostad/boende finns tillgänglig då 
behov uppstår. För självbosatta nyanlända (som själv lyckats skaffa bostad) har kommunen samma 
ansvar som för övriga invånare och för denna grupp kan ett ökat bostadsbyggande och flyttkedjor ha 
en viss effekt. 

 

6.3.9 Personer i behov av skyddat boende 

Boverket skriver: ”En person som utsätts för våld i nära relationer behöver relativt omgående få hjälp 
med skyddat boende eller få tillgång till ett nytt boende.”  

 

Effekt av riktlinjerna, genom riktlinjen ”Kommunen ska tillgodose att det uppförs särskilda boenden i 
den omfattning som det behövs. …” genom åtgärderna som är kopplade till denna riktlinje förtydligas 
hur behovet av bostäder ska tillgodoses. Kommunen prognosticerar behovet av skyddat boende, 
genom socialförvaltningen och säkerställer att bostad finns tillgänglig då behov uppstår.  

 

https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/nyanlanda/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/ensamkommande/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/sarskilda-grupper/skyddat-boende/
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KS § 97   KS KF/2021:84 - 041 
 
 

Bemyndigande om tilldelning av entreprenad för byggnation av 
idrottshall vid Rutsborgsområdet samt förslag till utökning av 
totalutgift 

 
Ärendebeskrivning 
I samband med pågående projektering av den nya idrottshallen i Rutsborgsområdet 
har fastighetsavdelningen identifierat fördyrande områden, vilka ej har tagits upp i 
den initiala bedömningen av utgifter hänförliga till projektet. Fastighetsavdelningen 
gör bedömningen att det finns behov av att göra tillkommande investeringar i syfte att 
värna om kommunens mål gällande energibesparing, driftoptimering samt för att 
säkerställa att den nya idrottshallen utformas ändamålsenligt för verksamheten. 
Sådana investeringar skulle ej påverka beslutad utgift för 2021 utan i sin helhet vara 
hänförliga till 2022. 
 
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2021-05-03. Tekniska nämnden föreslår i 
TN § 34 kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige bevilja en utökad 
investeringsbudget om tillkommande medel om 7,3 mnkr, exklusive mervärdesskatt, 
för finansiering av ökade utgifter under 2022 i samband med nybyggnad av idrottshall 
i Rutsborgsområdet. Utökad ram med totalutgift för projektet (KF-projektnummer 
1914) föreslås fastställas till 59,3 mnkr. 
 
Tekniska nämnden bemyndigar även samhällsbyggnadschefen att fatta beslut om 
tilldelning samt att teckna upphandlingskontrakt förutsatt att kommunfullmäktige 
fattar beslut om utökad ram och att totalutgiften innehålls inom beslutad ram om 59,3 
mnkr. 
 
Ekonomiavdelningens konstaterar i skrivelse 2021-06-11 att en utökning av projektet 
bör godkännas då åtgärderna, ur ett långsiktigt perspektiv, även kan kopplas till 
hållbarhet och hemtagningseffekter samt därtill vikten av att idrottshallen utformas 
ändamålsenligt för verksamheten. Finansiering av utökningen föreslås, enligt 
ekonomiavdelningen, hanteras i samband med den fortsatta budgetprocessen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-23, § 136. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-23 § 136 
‒ Skrivelse 2021-06-24 från ekonomiavdelningen 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-04-12 
‒ Bilaga 1: Reviderad driftkalkyl 
‒ Bilaga 2: Reviderad objektkort 
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‒ Bilaga 3: Administrativa föreskrifter daterade 2021-04-10 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2021-04-19, § 28 
‒ Protokoll från tekniska nämnden, 2021-05-03 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige godkänner en utökning av totalutgiften för KF-projekt Ny 

idrottshall Rutsborgsområdet med 7,3 mnkr år 2022 till 59,3 mnkr. 
‒ Finansiering av den utökade totalutgiften föreslås att hanteras i den fortsatta 

budgetprocessen. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 



  s. 1 (3) 

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

 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 Ekonomiavdelningen 

 

   
  
Yttrande avseende bemyndigande om tilldelning av entreprenad för byggnation av 
idrottshall vid Rutsborgsområdet samt förslag till utökning av totalutgift 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en utökning av totalutgiften för KF-
projekt Ny idrottshall Rutsborgsområdet med 7,3 mnkr år 2022 till 59,3 mnkr.   
Finansiering av den utökade totalutgiften föreslås att hanteras i den fortsatta budgetprocessen. 
 
 
Ärende 
I samband med pågående projektering av den nya idrottshallen i Rutsborgsområdet har 
fastighetsavdelningen identifierat fördyrande områden, vilka ej har tagits upp i den initiala 
bedömningen av utgifter hänförliga till projektet. Fastighetsavdelningen gör bedömningen att det 
finns behov av att göra tillkommande investeringar i syfte att värna om kommunens mål gällande 
energibesparing, driftoptimering samt för att säkerställa att den nya idrottshallen utformas 
ändamålsenligt för verksamheten. Sådana investeringar skulle ej påverka beslutad utgift för 2021 
utan i sin helhet vara hänförliga till 2022.  
 
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2021-05-03. Tekniska nämnden föreslår i TN § 34 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige bevilja en utökad investeringsbudget om 
tillkommande medel om 7,3 mnkr, exklusive mervärdesskatt, för finansiering av ökade utgifter under 
2022 i samband med nybyggnad av idrottshall i Rutsborgsområdet. Utökad ram med totalutgift för 
projektet (KF-projektnummer 1914) föreslås fastställas till 59,3 mnkr. 
Tekniska nämnden bemyndigar även samhällsbyggnadschefen att fatta beslut om tilldelning samt att 
teckna upphandlingskontrakt förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut om utökad ram och att 
totalutgiften innehålls inom beslutad ram om 59,3 mnkr. 
 
 
Bakgrund/analys 
Ursprunglig förstudieoffert togs fram 2018-04-10 och projektet beslutades till 52 mnkr i Budget 2019 
samt plan för ekonomin 2020 - 2021 med utgångspunkten att, enligt förstudieofferten, uppföra en 
hall som standardmässigt är lika Slättängshallen. Objektkort för projektet upprättades, inför budget 
2020, med oförändrad totalutgift och även inför budget 2021 var totalutgiften oförändrad.  
 
Fastighetsavdelningen gör, enligt ärendebeskrivningen, bedömningen att det finns behov av att göra 
tillkommande investeringar i syfte att värna om kommunens mål gällande energibesparing, 
driftoptimering samt för att säkerställa att den nya idrottshallen utformas ändamålsenligt för 
verksamheten. De åtgärder som föreslås för att öka effektiviteten ur ett livscykelperspektiv och 
uppnå ändamålsenlighet för verksamheten är: 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2021-06-11 
Ekonomiavdelningen  

Vår referens: Elisabet Andersson   
Direkttel: 070-290 30 91  
E-post: elisabet.andersson@lomma.se 
Diarienr:  
Er referens:  
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- Solcellspaket på befintlig och ny idrottshall   2,2 mnkr 
- Ombyggnad av befintliga system för ventilation och uppvärmning 1,7 mnkr 
- Utbyte av papptak på befintlig idrottshall  1,2 mnkr 
- Tillkommande verksamhetsändamålsenliga inventarier 2,2 mnkr 

Summa:     7,3 mnkr 
 

Ekonomiavdelningens noteringar 
Mål för energibesparing och dylikt har funnits som nämndsmål sedan tidigare och dessa 
kompletteras genom beslut om åtgärder inom ramen för Energi- och klimatplan 2021 - 2025 som 
kommunfullmäktige fastställde i december 2020. Ekonomiavdelningen bedömer att ovanstående 
åtgärder ligger i linje med kommunens målsättning att kommunens fastigheter ska vara energisnåla 
samt att livscykelanalys ska tillämpas vid kommunal ny- och ombyggnation (2025). Utbyte av papptak 
på befintlig idrottshall är en förutsättning för solcellspaketet. Ur ett långsiktigt perspektiv finns 
hemtagningseffekter kopplade till åtgärderna i form av både minskad energiförbrukning och ökad 
driftoptimering. Erfarenhetsmässigt bedöms investeringarna i energieffektiviserande åtgärder ha en 
payoff tid på 10 - 15 år och innebär därmed både miljömässigt och ekonomiskt en god investering. 
 
Beslutad totalutgift var en mycket tidig uppskattning och möjlighet till att göra en ny bedömning av 
totalutgiften har funnits både inför budget 2020 och 2021. 
 
Enligt uppdaterat objektkort planerades för att projektet skulle ut på upphandling 2021-04-21 och 
frågan om eventuell utökning av totalutgiften för projektet borde varit hanterad i 
kommunfullmäktige innan det var aktuellt.  Ett alternativ hade varit att begära anbud med option på 
de tillkommande åtgärderna, dock innebär det erfarenhetsmässigt risk för fördyrning jämfört med 
totalentreprenad. 
 
Sett utifrån investeringsplaneringsgruppens förslag till investeringsbudget är just 2022 ett mycket 
belastat år - både jämfört med budgetram och investeringstak. Den föreslagna utökningen ingår dock 
i både IP-gruppens och tekniska nämndens förslag till budget. 
 
Ekonomiavdelningens bedömning är att en utökning av projektet bör godkännas då åtgärderna, ur 
ett långsiktigt perspektiv, även kan kopplas till hållbarhet och hemtagningseffekter samt därtill vikten 
av att idrottshallen utformas ändamålsenligt för verksamheten. Noteras bör dock att det innebär att 
utökning av projektet prioriteras före övriga nya behov för 2022. Finansiering av utökningen föreslås 
hanteras i samband med den fortsatta budgetprocessen.  
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-04-12 
- Bilaga 1: Reviderad driftkalkyl 
- Bilaga 2: Reviderad objektkort 
- Bilaga 3: Administrativa föreskrifter daterade 2021-04-10 
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2021-04-19, § 28 
- Protokoll från tekniska nämnden, 2021-05-03 
 
Samråd 
- Samråd har skett med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ingen direkt påverkan bedöms av förändringen. 
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Samuel Sköld 
Ekonomichef 
 
 
 
Beslutet expedieras till:  
 
Tekniska nämnden 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 

   
Hemställan om medel för ökade kostnader avseende nybyggnad av idrottshall Rutsborg 
 

Förslag till beslut: 

- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige bevilja en 
utökad investeringsbudget om tillkommande medel om 7 300 000 kronor, exklusive 
mervärdesskatt, för finansiering av ökade utgifter under 2022 i samband med nybyggnad av 
idrottshall i Rutsborgsområdet.  Utökad ram med totalutgift för projektet (KF-projektnummer 
1914) föreslås fastställas till 59 300 000 kronor.   

- Tekniska nämnden bemyndigar samhällsbyggnadschefen att fatta beslut om tilldelning samt 
att teckna upphandlingskontrakt förutsatt att kommunfullmäktige fattar beslut om utökad 
ram och att totalutgiften innehålls inom beslutad ram om 59 300 000 kronor.  

 
Ärende 

I samband med pågående projektering av den nya idrottshallen i Rutsborgsområdet har 

Fastighetsavdelningen identifierat fördyrande områden, vilka ej har tagits upp i den initiala 

bedömningen av utgifter hänförliga till projektet. Fastighetsavdelningen gör bedömningen att det finns 

behov av att göra tillkommande investeringar i syfte att värna om kommunens mål gällande 

energibesparing, driftoptimering samt för att säkerställa att den nya idrottshallen utformas 

ändamålsenlig för verksamheten. Sådana investeringar skulle ej påverka beslutad utgift för 2021 utan 

i sin helhet vara hänförliga till 2022.   

 

Bakgrund/analys 

Förvaltningen för utbildning, kost kultur och fritid (UKF) har per den 2018-03-20 inkommit med en 

förfrågan om förstudie gällande en ny idrottshall i Rutsborgsområdet, vilken Fastighetsavdelningen per 

den 2018-04-10 har besvarat med en förstudieoffert med en bedömd investering om 52 000 000 

kronor. I gällande investeringsbudget finns följaktligen en beslutad totalutgift för projektet om 

52 000 000 kronor.  

I samband med pågående projektering av den nya idrottshallen har Fastighetsavdelningen identifierat 

ett antal områden som skulle öka effektiviteten ur ett livscykelperspektiv samt ändamålsenlighet för 

verksamheten, vilka ej har tagits upp i den initiala bedömning som gjorts under 2018.  

 

 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2021-04-12 

FASTIGHETSAVDELNINGEN  

Vår referens: Johan Erlandsson   
Direkttel: 0733 411 606  

E-post: johan.erlandsson@lomma.se  
Diarienr: TN/2021:95 
Er referens:  

mailto:johan.erlandsson@lomma.se
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Sammanställning  

Solcellspaket på både befintlig och ny idrottshall  2 200 000 kronor 

Ombyggnad av befintliga system för ventilation och uppvärmning 1 700 000 kronor 

Utbyte av papptak på befintlig idrottshall   1 200 000 kronor 

Tillkommande verksamhetsändamålsenliga inventarier  2 200 000 kronor 

Summa     7 300 000 kronor

     exkl. mervärdesskatt

    

De två första föreslagna åtgärderna har direkt koppling till energibesparing vilket också påkallar ett 
behov av den tredje föreslagna åtgärden avseende omläggning av taket på den befintliga hallen. 
Lomma kommun har tagit fram en Energi- och klimatplan 2021-2025 för att styra kommunens 
utveckling mot att bli en mer energieffektiv och växthusgassnål kommun. I denna framgår under mål 
4.3. att: 
 
Åtgärd 4.3.1.  Fastighetsbeståndets energianvändning ska minska genom  

energieffektivisering och beteendepåverkan. 

 
Åtgärd 4.3.4.  Vid kommunal ny- och ombyggnation ska livscykelanalys tillämpas redan i  

projekteringsfasen för att minimera utsläpp och energiförbrukning.  
 

 
Vidare har Tekniska nämnden riktat ett särskilt mål för Samhällsbyggnadsförvaltningen, enligt: 
 
Mål 5.7.   Kommunens fastigheter ska vara energisnåla 
   

Målet uppföljs upp via mått: 
- Energiförbrukningen i snitt kWh/kvm skall lokalyta (graddagsjusterad).  
2023 ska energiförbrukningen minska med minst 8% jfr 2019. 

   
Aktivitet: 

  - Genomföra energi- och klimatplanen (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
 - Fortsätta arbetet med energieffektivisering och driftoptimering  

 (Fastighetsavdelningen) 
 

Fastighetsavdelningen gör bedömningen att en åtgärd avseende att utrusta både den nya och den 
befintliga idrottshallen med ett solcellspaket är förenligt med ovanstående hänvisning till Energi- och 
klimatplan 2021-2025. Ett solcellspaket enligt föreslagen åtgärd skulle kunna innebära en installerad 
effekt på 300 kWp, vilket under gynnsamma förhållanden skulle kunna producera upp emot 300 000 
kWh per år.  
 
Vad gäller statliga bidrag för företag och kommuner avseende solceller har regeringen aviserat att 
ytterligare 260 miljoner kronor avsätts för investeringsstödet under 2021. Förordningsändringen 
medför att nya beslut kommer att kunna ges till företag och kommuner från den 15 januari med en 
stödnivå på 10 procent och med ett senaste slutförandedatum 30 september 2021. Det går inte längre 
att ansöka om solcellsstöd, då det tidigare ansökningsstoppet från 2020 ligger fast. Av den anledningen 
är det svårt för Fastighetsavdelningen att räkna med något investeringsbidrag för 2022, varför det inte 
heller inkluderas i den reviderade driftkalkylen.  
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Som en åtgärd för att minska energiförbrukning per kvadratmeter samt för ökad driftoptimering gör 
Fastighetsavdelningen även bedömningen att ett gemensamt system för ventilation och uppvärmning 
i den befintliga och den nya idrottshallen leder till både en effektivare energianvändning och ett 
sundare inomhusklimat i den befintliga idrottshallen. Genom denna åtgärd elimineras även cirka 300 
meter kulvertledningar (fram och tillbaka mellan den befintliga idrottshallen och det befintliga 
pannrummet) som är från 1970-talet vilket, enligt Fastighetsavdelningens bedömning, leder till ett mer 
driftssäkert system. Detta anses därmed av Fastighetsavdelningen vara förenligt med ovanstående 
hänvisning till Energi- och klimatplan 2021-2025 och Tekniska nämndens riktade mål 5.7.   
 
I idrottsanläggningarna i Rutsborgsområdet verkar även en gymnastikförening. För att främja den 
verksamhet som föreningen utövar gör UKF bedömningen att den nya idrottshallen bör utrustas med 
ändamålsenliga inventarier. Då huvuddelen av den redovisade tillkommande kostnaden för 
inventarierna utgörs av sådana installationer som i hög grad är fasta samt komplement till fasta 
inventarier påverkar de projektets genomförande. Mot denna bakgrund gör Fastighetsavdelningen 
bedömningen att det är lämpligt att dessa inventarier upphandlas som en del av projektet i stort.  

Som information gör Fastighetsavdelningen bedömningen att de ökade kostnaderna hänförliga till 
den nya idrottshallen i Rutsborgsområdet ej kommer att påverka den totala beslutade 
investeringsramen eftersom utgifterna för nybyggnationen av Bjärehovsskolan F-6 prognosticeras till 
10 000 000 kronor mindre än budgeterad totalutgift och erosionsskydd inom ramen för Life-projektet 
prognosticeras till 8 500 000 mindre än budgeterad totalutgift.   

 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Bilaga 1 Reviderad driftkalkyl, Nybyggnation idrottshall i Rutsborgsområdet 
 
Bilaga 2 Reviderat objektkort, KF-proj. 1914, Idrottshall Rutsborg 
 
Bilaga 3 Administrativa föreskrifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattias Persson 
Tf. Fastighetschef 



Bilaga 1 Reviderad driftkalkyl 

 



Objektkort KF‐projekt 1914 Idrottshall Rutsborg 2021‐04‐20

OBJEKTKORT 2021‐04‐16 KF‐proj 1914 Id.hall Rutsborg

2020 ‐ 2021
2021 ‐ 2022
Projektering snart klar
Ja

TOTALUTGIFT, beslutad 52 000  Byggnad samt anpassad utemiljö

Beslutad, år 2018

Prisnivå, år 2018 april
Totalutgiften närmast baserad på: Kalkyl

Ambition/viljeinriktning Kvalité till budgeterat pris
Grov volym, enklare skiss Finns

Detaljplan/Start‐PM/utredning Ev befintlig detaljplan
Projekteringsunderlag Snart klar
Upphandling Ut på upphandling 2021‐04‐21

TOTALUTGIFT, nytt förslag 59 300 Solceller ska även installeras ‐ har en avbetalningstid på 

9 år. Resultat av geoteknisk undersökning. Ventilation 

befintlig hall. Utökad gymnastikutrustning.

Tydlig målbild och avgränsning 4

Krav på färdigställande, tidspress 3

Teknisk lösning, projektering 3

Resurser för projektstyrning 4 Kunskap‐ och erfarenhetsrskrävande åtgärder
Totalutgift, säkerhet i kalkyl 3 Marknadsläge

OSÄKERHET/RISK                               1=Låg 3=Medel 5=Hög 

GENOMFÖRANDEPERIOD
Projektering/Planering:

Byggnation 

Aktuell status 210406

Drift‐ och investeringskalkyl 

Inga.

MOTIVERING OCH BAKGRUND
Enbart utifrån befolkningsökningen bedömer förvaltningen att det finns behov av ny idrotts‐hallsyta. Även 
när det gäller föreningslivet finns behovet En ny hall inom Rutsborgsområdet hjälper till i området men 
kommer även på sikt att avlasta hela Bjärred då hallen planeras att utrustas för gymnastik. 
Gymnastikträningen i Rutsborgsområdet göt att Bjärehovshallen kan användas av andra föreningar i större 
utsträckning. På uppdrag av UKF

PROJEKTETS MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER
Uppföra en modern idrottshall som kommer bidra till mer aktiva kommuninvånare, mer aktiva barn i 
skolorna som lär sig vikten av fysisk aktivitet samt för gymnastikföreningen som får nya, bättre lokaler.

EVENTUELL ALTERNATIV LÖSNING

1



Objektkort KF‐projekt 1914 Idrottshall Rutsborg 2021‐04‐20

Myndighetskrav, lagar och regler 1 Låg risk
Angränsande projekt 1 Finns inga
Opinion och allmänhet 4

Marknad, upphandling och prisnivå 5 Marknadsläge

Platsförhållanden/mark/arkeologi 4 Markens beskaffenheter osäkra
Genomsnitt 3,2

VISION och Övergripande mål (Kvalitet, Hållbarhetsarbete, Trygghet, 

Kommunikativ kommun) ‐ Eventuell kommentar/koppling

Välplanerad och vacker idrottshall i hög kvalité och med mycket ljusinsläpp. Solceller på taket och effektiv 
belysning samt ventilations‐ och styrsystem gör byggnaden hållbar. Byggnaden och utemiljön kommer att 
samla idrottsintresserade och friluftare vilket kommer skapa trygghet. Evenemang kan hållas i den nya 
delen vilket bidrar till en kommunikativ kommun.

2



 
 

 

 Handling 6.1.1 
 

  

 RUTSBORGSKOLAN, LOMMA KOMMUN 
Borgeby 17:164 (del av) 
 
NYBYGGNAD AV IDROTTSHALL 
 

 

 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
 
 
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
2021-04-10 
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AF   ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER  
  
 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 och är uppgjorde för totalentreprenad. 
 

Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa administrativa 
föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016:679 (GDPR). Detsamma 
förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud/offert eller annan handling 
enligt dessa föreskrifter.  

AFA   ALLMÄN ORIENTERING   

AFA.1  Kontaktuppgifter   
  
AFA.11 Byggherre  
  
  Lomma kommun  
 Tekniska nämnden     

Org. nr: 212000-1066 
234 81 Lomma  

 
AFA.12  Beställare  
 

Se AFA.11.  
  
AFA.121  Beställarens kontaktperson under anbudstiden  
  
 Namn: Christer Carlsson 
 Telefon: 0733-411181 
 E-post: Christer.carlsson@lomma.se 
 
AFA.122  Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet  
  
  Se AFA.121. 
 
AFA.13   Projektörer  
   

Arkitekt: 
 Namn: Johan Bignert, Kamikaze Arkitekter AB 
 Telefon: 076-1626013 
 E-post: johan.bignert@kamikaze.nu 

 
Konstruktion: 

 Namn: Sören Andersson, Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå AB 
 Telefon: 031-318930 
 E-post: soren.andersson@gi-ing.com 
 
  VS: 
 Namn: Sven-Johan Åkesson, AFRY 
 Telefon: 0739-72 65 23 
 E-post: sven-johan.akesson@afry.com 
 
  Vent: 
 Namn: Sven Paulsson AFRY 
 Telefon: 010-5057359 
 E-post: sven.paulsson@afry.com 

 
El/tele/brandlarm/solceller: 

 Namn: Mats Löfgren, WSP Sverige AB 
 Telefon: 010-7225000 
 E-post: mats.lofgren@wsp.com 

mailto:soren.andersson@gi-ing.com
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Landskap/yttre VA: 
 Namn: Viveca Sennmalm, Structor Mark Malmö AB 
 Telefon: 0708-792479 
 E-post: viveca.sennmalm@structor.se 
 

Styr- och övervakning: 
 Namn: Thomas Ranstorp, Ivago AB 
 Telefon: 0708-556636 
 E-post: thomas@ivego.se 

 
Brand: 

  Namn: Måns Mansoori, FireTech Engineering AB 
 Telefon: 010-1501404 
 E-post: mans.mansoori@firetech.se 
 

Akustik: 
 Namn: Eva Sjödahl, Tyréns AB 
 Telefon: 010-4522902 
 E-post: eva.sjodahl@tyrens.se 

 
Lås: 

 Namn: Anders Jönsson, Great Security Sweden AB 
 Telefon: 020-150015 
 E-post: anders@greatsecurity.se 

 
Geoteknik: 

 Namn: Erik Palmquist, PQ Geoteknik & miljö AB 
 Telefon: 0706-659932 
 E-post: erik.palmquist@pqab.se 
 

Bas-P: 
 Namn: Johan Lindahl, qb3 projekt ab 
 Telefon: 0707-25 51 10  
 E-post: johan.lindahl@qb3.se 

 
Kontrollansvarig enligt PBL: 

 Namn: Moa Persson, qb3 projekt ab 
 Telefon: 0735-32 11 62 
 E-post: moa.persson@qb3.se 
 
 Skyddsrumssakkunnig: 
 Namn: Peter Bojrup, Structor Bygg Malmö AB 
 Telefon: 0705-77 25 37 
 E-post: peter.bojrup@structor.se 
 
AFA.15  Nätägare   

VA:  

VA SYD 
  
El:  

Kraftringen  
 
Fibernät:  

Kraftringen  
 
 
 
 
 
 

mailto:moa.persson@qb3.se
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AFA.2  Orientering om objektet  
  
AFA.21  Översiktlig information om objektet  
  

Objektet avser nybyggnation av idrottshall på totalentreprenad.  

Ny hall byggs intill den gamla hallen på östra sidan. Hallen ska vara speciellt anpassad för gymnastik 
där av den utökade delen i söder. I den norra delen plan 2 finns fläktrum och undercentral som 
betjänar både nya och gamla hallen. 

Vissa arbeten ska göras i bef hall såsom förbindelsegång, ventilation, belysning mm. 

Bef hall ska vara i drift under hela entreprenadtiden, arbete i hallen ska samordnas med beställaren.  

Med tanke på att skolan intill är i full drift måste största möjliga hänsyn tas till skolbarnen. 

Angöring transporter mm ska i första hand göras från öster, se APD plan. En provisorisk väg ska 
byggas på åkermark för att lätt kunna angöra till en befintlig grusplan, idag fotbollsplan. Denna grus- 
plan får användas för etablering. 

Unisport tar fram en egen handling till FU. För denna del skall ett optionspris lämnas. 

 Ny idrottshall: 
 Lokalarea (LOA) ca 1800 m² + fläktrum ca 155 m² 
  

 Befintlig idrottshall: 
 Lokalarea (LOA) ca xxxx m² + fläktrum ca xxx m² 
 
 Kontraktsarbetenas omfattning i detalj framgår av kontraktshandlingarna i dess 
 helhet. 
 
AFA.22      Objektets läge  
  
 Objektet är beläget i norra delen av Bjärred.  
 Adress: Domedejlavägen 4, Bjärred 

  

AFA.3  Förkortningar  
   I handlingarna förekommer följande förkortningar och benämningar som skall följas: 

  B = Beställare  
  TE = Totalentreprenör  
  UE = Underentreprenör  
  SE = Sidoentreprenör  
  KA = Kontrollansvarig enligt PBL   

 ABT 06 =Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten 

 LOU = Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
 PBL = Plan- och bygglagen (2010:900) 
 BBR = Boverkets Byggregler, senast gällande upplaga 
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AFA.4   Begreppsförklaringar  
  

Uttryck inlägga, utföra, anbringa etc. innefattar även leverans av ifrågavarande material och varor 
om annat inte uttryckligen anges.  
 
Med myndighet avses även verk och förvaltningar. 
 
I övrigt skall begrepp ha den betydelse som följer av ABT 06. 
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AFB  UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER    

AFB.1  Former m m för upphandling  
  
AFB.12  Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling  
  
   Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för öppet förfarande enligt LOU.  

AFB.13  Entreprenadform  
   Totalentreprenad.  

AFB.14  Ersättningsform   

  Se AFD.61.  

AFB.15  Ersättning för anbudsgivning   

  Ersättning utgår ej för anbudsräkning och anbudsgivning.  

AFB.17  Förutsättningar för upphandlingens genomförande 
Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om EU-rättsligt eller enligt svensk 
rättspraxis sakligt skäl för avbrytande av upphandlingen föreligger. 

Därutöver förbehåller sig Beställaren rätten att avbryta upphandlingen om förutsättningarna för 
densamma väsentligen förändras genom politiska beslut, myndighetsbeslut och/eller liknande samt 
för det fall att erforderliga tillstånd inte erhålls. 

 Beställaren äger rätt att förkasta samtliga anbud om: 
- inkomna anbud inte ryms inom projektets budget.  

 - inkomna anbud inte uppfyller krav ställda i förfrågningsunderlaget.  
 - upphandlingen inte bör komma till stånd på grund av förhållande som inträffar under  
  anbudstiden och inte kunnat förutses.  
 - erforderliga tillstånd och myndighetsbeslut inte erhålls. 
  
Om beställaren väljer att avbryta upphandlingen utgår ingen ersättning till anbudsgivare. 
  
Beställaren får endast anta anbud som avgivits av anbudsgivare som i förskriven ordning är 
registrerad för betalning av mervärdeskatt, innehållen preliminär F-skatt och arbetsgivaravgifter.  

  
Det åligger dessutom beställaren att kontrollera dessa registreringar och att inhämta uppgifter om 
för vilka skatter eller allmänna avgifter anbudsgivare eventuellt står i skuld.  

AFB.2  Förfrågningsunderlag  
 

AFB.21   Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget tillhandahålls elektroniskt via Visma Opic AB (Tendsign), www.opic.com. 

  

http://www.opic.com/
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AFB.22  Förteckning över förfrågningsunderlag  
  

Anbudsgivare är skyldig att före anbuds avgivande kontrollera att samtliga handlingar enligt 
respektive förteckning finns tillgängliga. 
  
2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter under 

AFD.111      
  
3 ABT 06 (bifogas inte)  
  

 6 Förfrågningsunderlag 

 Administrativa föreskrifter  
 .1.1 Dessa Administrativa Föreskrifter inkl bilaga 
 
 Beskrivningar 
 .2.1 Rambeskrivning avseende husbyggnadsarbeten 
 .2.2 Rumsbeskrivning 
 .2.3 Teknisk beskrivning avseende byggnadskonstruktion 
 .2.4 Rambeskrivning avseende värme- och sanitetsanläggning  
 .2.5 Rambeskrivning avseende luftbehandlingsanläggning 
 .2.6 Rambeskrivning avseende el- och teletekniska system 
  .2.7 Rambeskrivning avseende styr- och övervakningsanläggning 

 .2.8 Rambeskrivning avseende mark och yttre VA 
 .2.9 Brandskyddsbeskrivning inkl bilagor 
 .2.10 Ljudstandard inkl bilaga 
 .2.11 Rambeskrivning avseende lås inkl bilaga  
 .2.12 Rambeskrivning avseende solceller 
 .2.13   Utrustning idrottshall  

 
    Ritningar enligt respektive ritningsförteckning 
 .3.1 A-ritningar  
 .3.2 M-ritningar   
 
   7 Övriga handlingar 
  .1.1 Anbudsformulär (anbud lämnas via Visma Tendsign) 
  .1.2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM Geo- och miljöteknik  
   inkl bilagor och ritningar 
  .1.3 Kontrollplan enligt PBL  .   
  .1.4 Arbetsmiljöplan 
  .1.5 A-ritningar enligt handlingsförteckning (troligt befintligt utförande)  
  .1.6 K-ritningar enligt handlingsförteckning (troligt befintligt utförande) 
  .1.7 Yttre VA-ritningar enligt handlingsförteckning (troligt befintligt utförande) 
  .1.8 CAD-manual version 10 
 .1.9 Anvisningar för VVS- och styrprojektering samt drift- och underhållsinstruktioner, del 1  
  .1.10 Anvisningar för VVS- och styrprojektering samt drift- och underhållsinstruktioner, del 2 
  .1.11 UE 2015 (bifogas inte) 
  .1.12 ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning    

(bifogas inte) 
  .1.13 Utvärderingsmall 
  .1.14 Bilaga arbetsrättsliga villkor 
 
AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget kan komma att kompletteras med PM under anbudstiden. 
 

AFB.25  Frågor under anbudstiden  
  

Detta förfrågningsunderlag har framställts med avsikten att klart och entydigt beskriva de krav och 
förutsättningar som råder för upphandlingen. Det kan trots detta uppstå frågeställningar. 
 
I det fall Anbudsgivare uppfattar att förfrågningsunderlaget i något avseende är otydligt eller saknar 
information av betydelse för att ta fram ett korrekt och fullständigt anbud eller annars ser en risk för 
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att missförstånd kan uppstå, skall Anbudsgivare snarast kontakta Beställaren med begäran om 
klarläggande.  
 
Frågor under anbudstiden skall ställas via frågor- och svarsfunktionen i Visma TendSign. Beställaren 
kommer besvara frågor via samma funktion. 
 
Beställaren kan inte garantera att frågor som inkommer senare än tio (10) dagar före anbudstidens 
utgång kan besvaras. Sista dagen för publicerande av svar på eventuella frågor är sex (6) dagar 
före anbudstidens utgång. 
 
Frågor och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till upphandlingen under ”Frågor och svar”.  
 
Anbudsgivare som erhållit detta förfrågningsunderlag på annat sätt än det ovan angivna är själv 
skyldig att tillse att denne tagit del av eventuell kompletterande information under anbudstiden och 
denne baserar sitt anbud på dessa förutsättningar. 
 
Anbudsgivare är skyldig att ta del av samtliga eventuella frågor och svar, förtydliganden eller 
kompletteringar innan anbud lämnas. 
 
Publicerade förtydliganden enligt ovan gäller i tillämpliga delar som en del av förfrågningsunderlaget 
och gäller därmed som underlag för anbudsgivning.  
 
Svar eller andra upplysningar som lämnats på annat sätt än genom frågor- och svarsfunktionen i 
Visma TendSign är inte giltiga och utgör därmed inte en del av förfrågningsunderlaget. 

AFB.3  Anbudsgivning  
 
Det åligger anbudsgivare att före anbudsgivande förvissa sig om arbetsområdets belägenhet och 
objektets beskaffenhet så att denne är fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på 
entreprenadens bedrivande och kostnader härför, både ur teknisk och administrativ art. 
 

AFB.31  Anbuds form och innehåll  

  Anbudet skall vara baserat på i AFB.22 upptagna handlingar samt i förekommande fall AFB.23.  
 

 Anbudet skall utformas i enlighet med förfrågningsunderlaget och innehålla samtliga de uppgifter 
och handlingar som efterfrågas.  
 
Anbudsgivare uppmanas att använda förfrågningsunderlagets Anbudsformulär, som underlag för sitt 
anbud för att säkerställa att alla uppgifter finns med. 
 
Anbudet skall innehålla samtliga i anbudsformuläret angivna uppgifter och avse uppförande av 
idrottshall och optionpris avseende specialredskap gymnastik. 
 
Anbud skall vara avfattad på svenska språket. 
 
Beställaren kan komma att kontrollera att, av Anbudsgivaren, lämnade uppgifter är riktiga. 
 
Anbudsgivare skall vara medveten om att Beställarens möjligheter att låta en Anbudsgivare rätta, 
komplettera eller förtydliga ett ingivet anbud enligt lag är begränsade. Det innebär att ett anbud som 
inte innehåller samtliga begärda uppgifter, som inte uppfyller ställda krav eller som innehåller 
reservationer löper stor risk att omedelbart förkastas.  
 

AFB.311 Huvudanbud 
 

Anbudet skall i sin helhet uppfylla förfrågningsunderlagets krav. Reservationer eller alternativa 
anbud accepteras inte.  

AFB.313  Alternativa utföranden  
 
  Anbud med alternativa utförande är inte tillåtna. 
 



Administrativa föreskrifter - Rutsborgskolan, nybyggnad av idrottshall    10 
 

AFB.314  Kompletteringar till anbud  
 

Anbudsgivare skall vara beredd att lämna nedanstående uppgifter inom en vecka efter beställning. 
- underentreprenörer som är kända, övriga löpande under projektets gång 
- detaljerad byggtidplan.  
 
 I den mån underentreprenörer skall användas kommer B att pröva om dessa uppfyller kraven i 13 
kap 1 – 3 §§ LOU. Om kraven i 13 kap 1 § LOU inte uppfylls får underentreprenören inte att 
användas. Om kraven i 13 kap 3 § LOU inte uppfyllas kan underentreprenören underkännas av B 
och måste i så fall bytas ut. 

 
AFB.32  Anbudstidens utgång 
  
  Anbudet skall vara beställaren tillhanda senast enligt datum angiven i inbjudningsbrev. 
  
AFB.33  Anbuds giltighetstid  
  

Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud i 120 dagar från anbudstidens utgång. Anbudets giltighet 
skall förlängas ytterligare fyra (4) månader från tidpunkten för anbudstidens utgång vid en eventuell 
överprövning. 

AFB.34  Adressering  
  

Anbud inklusive eventuella bilagor skall lämnas på svenska i Visma TendSign. Officiella dokument 
och intyg som är författade på annat språk får lämnas utan att översättas till svenska. 

Har Anbudsgivare frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan Anbudsgivare 
kontakta Visma TendSigns support. Supporten är tillgänglig helgfria vardagar kl. 07.00 – 19.00.  

E-postadress: tendsignsupport@opic.com   

Telefaxanbud eller anbud via E-post accepteras inte. 

AFB.4  Anbudsöppning  
   

Samtliga anbud kommer att öppnas vid en protokollförd förrättning efter anbudstidens utgång.  

Anbud kommer att öppnas tidigast dagen efter anbudstidens utgång vid en förrättning där minst två 
(2) av Beställaren utsedda personer deltar. Anbudsöppningen protokollförs. 

AFB.5  Prövning av anbudsgivare och anbud  
   

1  I första steget prövas anbudets giltighet (giltighetsfas). Vid prövning av anbudets giltighet 
kontrolleras bl.a. att anbudet inkommit i rätt tid och att anbudet innehåller de i 
förfrågningsunderlaget efterfrågade dokumenten. Anbud som inte klarar giltighetsprövningen 
kommer att förkastas.    

  
 2  I det andra steget (utvärderingsfas) sker en utvärdering av de anbud som inte förkastats i 

giltighetsfas eller i kvalificeringsfas. Utvärderingen sker enligt principen om lägsta pris med 
hänsyn till uppställda kriterier i förfrågningsunderlaget.  

 
 ESPD 

 Under efterföljande rubriker uppställs ett antal krav med avseende på uteslutningsgrunder och 
kvalificering/urvalskriterier. Det noteras särskilt att anbudsgivare istället för att bifoga handlingar och 
uppgifter avseende (i) uteslutning, (ii) lämplighet, (iii) ekonomisk och finansiell ställning respektive 
(iv) teknisk och yrkesmässig kapacitet kan fylla i och lämna in en ESPD (det europeiska enhetliga 
upphandlingsdokumentet, frivillig leverantörsförsäkran).  
  
Inga andra uppgifter eller krav framgår av ESPD utan anbudsgivare väljer själv om anbudsgivare 
följer krav på bevis i förfrågningsunderlaget eller lämnar in en ESPD. Om anbudsgivare vill ge in en 
ESPD görs detta via ett strukturerat dokument i Visma TendSign. 



Administrativa föreskrifter - Rutsborgskolan, nybyggnad av idrottshall    11 
 

Om en anbudsgivare åberopar andra företags kapacitet skall anbudsgivarens försäkran åtföljas av 
en särskild försäkran för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas. 
 
Notera särskilt att om en ESPD lämnas in i stället för de bevis som anges nedan, så kommer dessa 
bevis att begäras in inför en eventuell tilldelning. 

 
AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare   
 

 Anbudsgivare kommer uteslutas från att delta i upphandlingen, om Beställaren genom kontroll av 
Anbudsgivaren eller på annat sätt får kännedom om att Anbudsgivaren enligt en dom, som fått laga 
kraft, är dömd för brott som räknas upp i 13 kap. 1 § LOU.  
 
 Är Anbudsgivaren en juridisk person, skall Anbudsgivaren uteslutas om en person som ingår i 
Anbudsgivarens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet. Detsamma gäller 
om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera 
Anbudsgivaren. 
 
Beställaren kan komma att utesluta Anbudsgivare från att delta i upphandlingen, om Anbudsgivare 
är föremål för någon av omständigheter eller missförhållanden som anges i 13 kap. 3 § LOU.   
 
Anbudsgivare intygar genom undertecknande av anbud eller anbudsformulär att uteslutningsgrund 
enligt 13 kap. 1-3 §§ LOU inte föreligger avseende Anbudsgivaren, eventuella underleverantörer 
eller andra företag vars kapacitet åberopats för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell 
ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet. Se även 13 kap. 5 § LOU avseende undantag från 
uteslutning i vissa fall. 

  
AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 
 

Beställaren kommer att utesluta Anbudsgivare från att delta i upphandlingen, om Beställaren genom 
kontroll av Anbudsgivare eller på annat sätt får kännedom om att Anbudsgivare inte har fullgjort sina 
skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det 
land där upphandlingen sker, och detta har fastställts genom ett bindande domstolsavgörande eller 
myndighetsbeslut som har fått laga kraft.  

 
Om Beställaren inte redan har tillgång till materialet, eller själv har möjlighet att kostnadsfritt få 
tillgång till intyg eller relevant information direkt med hjälp av elektroniska medel, får Beställaren - för 
kontroll av uppgifter kopplad till krav i denna punkt - begära att Anbudsgivare lämnar in relevanta 
intyg som har utfärdats av en behörig myndighet i den berörda staten och som visar att det inte finns 
omständigheter som enligt denna punkt utgör skäl för att utesluta Anbudsgivare från att delta i 
upphandlingen. 
 
Beställaren kan komma att kontrollera detta krav genom inhämtande av uppgift från Skatteverket. 
Inga intyg behöver bifogas anbudet.  

  
AFB.52  Prövning av anbudsgivares lämplighet  
 
 Registrering 

Anbudsgivaren skall vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller 
motsvarande handels- och yrkesregister som förs i den stat där Anbudsgivarens verksamhet är 
etablerad, enligt vad som anges i Bilaga XI till direktiv 2014/24/EU. 

 
Kopia på tillstånd behöver inte bifogas anbudet, men kan komma att begäras in av Beställaren för 
verifikation. Anbudsgivaren skall kunna inkomma med bevis inom fem (5) arbetsdagar från det att 
Beställaren så begär. 

  
  Ekonomisk och finansiell ställning 
  Anbudsgivare skall uppfylla följande kvalificeringskriterier:  

Företaget skall ha sådan ekonomi i förhållande till uppdraget att uppdraget kan genomföras utan 
problem för Lomma kommun. Detta krav uppfylls genom att: 
 
a) Anbudsgivaren skall vara ekonomiskt stabil. För att uppfylla kravet skall anbudsgivaren  

  minst ha ratingklass 40 hos Creditsafe eller motsvarande nivå hos annan kreditbedömare.  
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b) Årsomsättning de senaste två åren skall överstiga 100 Mkr/år på byggprojekt. Detta redovisas 
via företagets årsredovisningar eller likvärdig redovisning.  
 

c) Tillfredsställande ansvarsförsäkring enligt AFD.54 

Krav ovan skall verifieras genom att till anbudet bifoga:  
- Uppgift om organisationsnummer.   
- Årsredovisningar för de senaste två verksamhetsåren eller annan ekonomisk redovisning. 
- Dokumentation som visar ratingklass eller motsvarande (ej äldre än två månader från datum för 

anbud) 
-  Bevis gällande ansvarsförsäkring enligt AFD.54 
 
Teknisk och yrkesmässig kapacitet 
 
I anbudet skall anges följande personer med för- och efternamn: 
- ombud,  
- arbetschef,  
- platschef,  
- installationssamordnare,  
- byggarbetsmiljösamordnare för projektering respektive utförande (BAS-P respektive BAS-U)  
 
Ovanstående personer skall vara svensktalande. En person kan inneha flera befattningar. 
 
Anbudsgivare skall lämna två godkända referensobjekt från liknande projekt. För att anses vara ett 
”liknande projekt” skall uppdraget vara     
a) utfört som totalentreprenad och avse skola, idrottshall eller offentlig byggnad (ej bostäder) 
b) påbörjat senast 2017-01-01 
c) avslutat senast av anbudstillfället och 
d) med ett kontraktsvärde om minst 50 MSEK 
 
Referenser får inte komma från bolag/organisationer/föreningar som ingår i samma koncern som 
anbudsgivaren eller som annars ingår i samma ekonomiska intressesfär som anbudsgivaren. 
 
Referenspersonen skall ha haft en position i det aktuella referensprojektet som möjliggör för denne 
att besvara de frågor som ställs nedan. 
 
I anbudet skall anges kontaktuppgifter till referenspersonen. Kontaktuppgifterna skall bestå av för- 
och efternamn, befattning i det aktuella referensprojektet och telefonnummer samt e-mailadress. 
 
För att vara ett ”godkänt referensprojekt” skall referenspersonen besvara följande frågor med ”ja”. 
Om någon fråga besvaras med ”nej” är referensen inte godkänd och anbudet kommer att förkastas. 
 
Frågor: 
1) Har anbudsgivaren i allt väsentligt hållit sig till uppsatta tidsramar? 
2) Har anbudsgivaren i allt väsentligt hållit sig till uppsatta kostnadsramar? 
3) Har samarbetet mellan anbudsgivaren och beställaren i allt väsentligt fungerat utan 

anmärkningar? 
4) Har anbudsgivaren under projektets gång medverkat till några förbättringar/ 

effektiviseringar/förenklingar eller motsvarande eller på annat sätt bidragit till ett positivt resultat 
för entreprenaden i stort? 

 
Beställaren kommer att senast inom 14 dagar från sista anbudsdag att göra tre (3) försök att komma 
i kontakt med referenspersonen. Kontaktförsöken kommer att ske per telefon på angivet nummer. 
Skulle referenspersonen inte besvara något av dessa tre kontaktförsök anses referensprojektet vara 
inte godkänt och anbudet kommer att förkastas. Det åligger anbudsgivaren att tillse att 
referenspersonen är tillgänglig. 

 
Om Beställaren har egen erfarenhet av anbudsgivaren från ett liknande projekt kommer Beställaren 
att ersätta det först åberopade referensprojektet med en s k egen referens som kommer att 
kontrolleras om den är godkänd eller inte. 
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AFB.53  Prövning av anbud  
  

Anbud med lägsta pris enligt nedanstående beräkningsmodell kommer att antas. Lägsta pris är dels 
summan av anbudssumman, dels summan av punkterna 2a-c nedan, dels summan av punkterna 
3a-i nedan.  

  
  Summan av följande delar utgör total summa vid prövning:  
  

1. Anbudssumma och optionspris 
  
  2.  Fiktiva ändrings- och tilläggsarbete (ÄTA). För utvärdering används följande mängder (vilka alltså 

endast används för utvärdering av anbuden och utgör inte en utfästelse om köp):  
  a) För material och varor som TE tillhandahåller med verifierad självkostnad till  
      ett värde av 500 000 kr  

  b) För större hjälpmedel (mobilkran, lift mm) som TE tillhandahåller med verifierad  
   självkostnad till ett värde av 200 000 kr  

  c) För underentreprenörers tjänster, material och varor som TE tillhandahåller med verifierad 
självkostnad till ett värde av 500 000 kr 

 
3. Fiktiv tillkommande arbetstid enligt nedan (nedan angivna timtal används endast för utvärdering 
  av anbuden och utgör inte en utfästelse om köp):    

 a) För tillkommande arbetstid om 500 tim. för byggnadsarbetare  
  b) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för målare  
  c) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för golvläggare  
  d) För tillkommande arbetstid om 300 tim. för VS-installatör  
  e) För tillkommande arbetstid om 300 tim. för Vent-installatör  
  f) För tillkommande arbetstid om 300 tim. för elektriker  
  g) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för anläggningsarbetare  
  h) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för styr- och reglertekniker    
  i) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för plåtslagare  
   
AFB.54  Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud   

Då beslut om antagen leverantör fattats underrättas samtliga anbudsgivare om beslutet via det konto 
som anbudet lämnats in i Tendsign. Tilldelningsbeslut utgör ingen accept. Civilrättsligt bindande 
avtal föreligger när ett avtal har undertecknats av parterna. 

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 

Beställaren omfattas av de regler som sammanfattningsvis brukar benämnas offentlighetsprincipen. 
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten normalt har rätt att ta del av till Beställaren inlämnade 
handlingar. För att en uppgift i en sådan handling skall kunna hemlighållas måste stöd finnas i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Under pågående upphandling är samtliga uppgifter som berör samtliga anbud sekretessbelagda. 
Efter det att tilldelningsbeslut har meddelats Anbudsgivarna och således offentliggjorts, är inkomna 
anbud som regel offentliga. Av offentlighets- och sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för 
uppgift i anbud som rör Anbudsgivares affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning 
kan antas att Anbudsgivare lider skada om uppgiften röjs. Anser Anbudsgivare att vissa uppgifter i 
dennes anbud skall sekretessbeläggas uppmanas Anbudsgivare att, i sitt anbud, precisera vilka 
dessa är, samt lämna en motivering till på vilket sätt denne skulle lida skada om uppgiften lämnades 
ut. Beställaren vill samtidigt framhålla att det är Beställaren som sedan eventuellt beslutar om en 
uppgift skall sekretessbeläggas efter en sekretessprövning. Detta beslut kan överklagas av envar 
till domstol varför Beställaren inte kan lämna någon garanti för att en uppgift kommer att 
sekretessbeläggas. 

AFB.56  Kontraktstecknande  
  
   Tilldelningsbeslutet och/eller meddelande om detta är inte civilrättsligt avtalsbindande 

 beslut/besked, och befriar inte heller anbudsgivare från att vara bunden av sitt anbud.  
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 Bindande avtal med anledning av denna upphandling föreligger först när skriftligt avtal har 
 undertecknats av behöriga företrädare för respektive parter alternativt att bindande avtal för  

 båda parter föreligger först då beställaren undertecknat  
 entreprenadkontrakt/beställningsskrivelse samt att överprövning av denna upphandling inte  
 har begärts och allmän förvaltningsdomstol inte förordat om åtgärder enligt 20 kap LOU.  
  
 Avtal med anledning av tilldelningsbeslut kommer att undertecknas tidigast den elfte (11) dagen från 

det datum då beställaren skickat meddelande om tilldelningsbeslut.  
 Avtalsspärr enligt LOU 20 kap 1 § är således tio (10) dagar. 
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AFD   ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD  
  

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, 
anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06, med undantag för ändringar i detta dokument som 
redovisas under AFD.111 och under respektive AMA-kod.  

  

AFD.1 Omfattning  
   

Entreprenaden omfattar mark- och byggnadsarbete enligt angivna handlingar beskrivna under 
AFB.22. 
Omfattning på arbetet enligt föregående stycke framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet. 
TE svarar för service och skötsel . Omfattning av service och skötsel framgår av respektive teknisk 
beskrivning.  
Servicerapporter över utförd service och skötsel under garantitiden skall finnas, insatta i pärm i 
teknikrum (fläktrum) samt vara aviserade till beställaren via mail.  
 
Entreprenaden innehåller option avseende specialredskap för gymnastik 
 
Entreprenadens omfattning i detalj framgår av kontraktshandlingarna i dess helhet.  
 

AFD.11  Kontraktshandlingar  
  

Kontrakt får inte av part överlåtas till annan utan den andra partens medgivande.  
 
Med ändring av ABT 06 kap. 1 § 3 st. 1 föreskrivs följande.  
 
Följande handlingar utgör kontraktshandlingar. Förekommer i kontraktshandlingarna motstridiga 
uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, 
sinsemellan i följande ordning:  
 
1. Kontrakt eller av bägge parter undertecknad beställningsskrivelse eller motsvarande handling. 
2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFD.111. 
3. Förfrågningsunderlag inklusive bilagor  
4. ABT 06  
5. Övriga handlingar 
6.  Anbudshandlingar.  
  
Bestämmelsens andra och tredje stycken skall gälla oförändrade.  

 
AFD.111  Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07  
 

 Följande koder och rubriker innehåller ändringar och tillägg i förhållande till fasta bestämmelser i 
ABT 06.  

  
AFD.11  Kontraktshandlingar     
 
AFD. 23  ÄTA-arbeten      
 
AFD.332 Projekteringsmöten    
   
AFD.46 Förändring av kontraktstiden   
 
AFD.518 Övriga viten     
 
AFD.53  Ansvar mot tredje man     
   
AFD.57  Avhjälpande     
 
AFD.6 Ekonomi       
  
AFD.62  Betalning      
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AFD.712 Förbesiktning     
  
AFD.713  Slutbesiktning      
 
AFD.714 Garantibesiktning     
  
AFD.8  Hävning   
 
 

AFD.12  Arbetsområde    
   
AFD.121  Arbetsområdets gränser  
 

Huvudsakligt arbetsområde framgår av handlingar enligt AFB.22.  
 
AFD.122  Syn före påbörjande av arbete  
  

Gemensam syn inom arbetsområdet skall förrättas före påbörjande av entreprenaden.  
 
TE kallar till syn. Protokoll med fotodokumentation upprättas av TE och justeras av TE och B. 

  
  För syn inom närliggande område, se AFD.531.  
 
AFD.13  Förutsättningar  
  

Containeruppställning får inte ske med öppen container utan skall vara täckt och låst container. 
Minsta avstånd till byggnad är 8 meter.  
  
Bodar, containeruppställning, materialupplag, maskiner mm får inte placeras på sådant sätt att 
pågående verksamhet i intilliggande byggnader hindras.  

  
Efter arbetsdagens slut skall löst liggande material säkras så att det inte kan spridas eller orsaka 
olycksfall.  
  
Rökning får inte ske inom arbetsområdet.  
 
Entreprenören skall under entreprenadtiden, varje dag, efter arbetstidens slut noggrant kontrollera 
att fönster, dörrar och andra öppningar är väl stängda och låsta i berörda lokaler. 
  
TE skall ombesörja och bekosta tillfälliga eller provisoriska installationer såsom körvägar, 
avspärrningar, intäckningar m.m. som erfordras för att uppfylla kraven enligt andra punkter i detta 
dokument. 
 
Kontraktsspråket är svenska. 

 
AFD.131  Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten  
  

 Vissa arbeten kan komma att utföras av sidoentreprenörer. 
 
Lomma kommuns IT-avdelning 

    
AFD.132  Arbetstider  
  

 Arbetstiden får endast bedrivas helgfri måndag - fredag kl. 07.00-18.00. Arbete under andra tider 
förutsätter beställarens godkännande. 

 
AFD.133   Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet  
  

Arbetena skall bedrivas så att verksamhet i närliggande fastigheter/byggnader fortlöpande 
säkerställs och inte onödigtvis störs. Vid ofrånkomliga störningar skall dessa anmälas minst två 
dagar i förväg till beställaren. I området finns pågående skolverksamhet samt övrig 
bostadsbebyggelse.   
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AFD.1331  Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokalnyttjare  
   

Arbetena skall bedrivas så att verksamhet i omkringliggande byggnader fortlöpande säkerställs och 
inte onödigtvis störs. Vid ofrånkomliga störningar skall dessa anmälas minst två (2) dagar i förväg till 
beställaren.  
 

AFD.134  Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader  
 
Arbetet skall bedrivas så att närliggande/befintliga fastigheter/byggnader ständigt har tillgång till 
värme, vatten, avlopp, el, data och tele.  

 
AFD.135  Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik  
  

Arbetet skall bedrivas på ett sådant sätt att trafik invid och på lokal gata inte hindras. Trafik i 
infartsgata till skola får ej förekomma under tiden 07:45-08:30. Detta pga alla elever anländer till 
skolområdet. 
 

AFD.14  Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 
 
AFD.15  Varor m m 
  
AFD.151  Varor från entreprenören  
  

För samtliga varor som ingår i entreprenaden skall TE utan anfordran tillhandahålla 
byggvarudeklaration i 1 exemplar. Byggvarudeklaration (miljödeklaration) skall innehålla redovisning 
av varans innehåll och miljöegenskaper.  
   
Material och produkter som byggs in i byggnad/anläggning skall kunna identifieras genom en 
materialdeklaration som anger var i byggnaden/anläggningen materialet/produkten placerats.  
 
Överblivna massor och övrigt byggavfall omhändertas och borttransporteras till av TE anskaffad 
tipp, varvid denne står för samtliga kostnader. Deponi skall vara godkänd för respektive avfall.  
 
I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan användas skall emballaget 
vara anpassat till byggplatsens källsorteringssystem. 

 
Miljöfarligt avfall skall tas omhand enligt gällande bestämmelser, samtliga kostnader för detta skall 
ingå i entreprenaden.  
  
Restriktioner för användning av kemiska ämnen ingående i material och produkter för 
entreprenaden, upptagna i Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg PRIO (ersätter 
Begränsningslista resp. OBS-lista) skall följas.  
  
Redovisning av miljöfarliga ämnen enligt Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg PRIO som 
entreprenören avser att använda skall redovisas för beställaren innan arbetet påbörjas.  
  
Fogskum får inte användas. 

 

AFD.152  Varor eller arbeten från beställaren  
TE är skyldig att mottaga, lossa, skydda och förvara material som beställaren tillhandahåller tills det 
kan monteras på föreskriven plats. 

 
AFD.16  Tillstånd m m   

AFD.161 Tillstånd från myndigheter   

  B ombesörjer bygglov och KA enligt PBL. 
 

TE ombesörjer och bekostar övriga erforderliga ansökningar och anmälningar för entreprenadens 
genomförande till myndigheter, nätägare m.fl. som erfordras. B skall signera ansökan/anmälan 
alternativt skall kopia på ansökan/anmälan lämnas till B samtidigt som den lämnas till berörd 
myndighet, nätägare m.fl. 
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AFD.162  Myndighetsbesiktning  
  
 Med tillägg till ABT 06 kap. 1 § 11 föreskrivs följande.  
 
 B skall beredas möjlighet till medverkan vid besiktning etc.  

 
TE utför och bekostar säkerhetsbesiktning av liftar mm som skall vara med godkänt resultat.     
TE utför och bekostar OVK-kontroll, som skall vara med godkänt resultat. 
 

 
AFD.163  Överenskommelser m m  
  

TE skall träffa de överenskommelser med myndigheter, ägare till grannfastigheter etc. som erfordras 
för arbetsplatsetablering utanför arbetsområdet samt svara för samtliga kostnader i samband med 
detta. Vid sådan överenskommelse skall B underrättas genom kopia på överenskommelsen. Före 
slutbesiktning skall entreprenören skriftligen intyga att parternas mellanhavanden reglerats.  

 
AFD.17  Anmälningar  
  
AFD.171   Anmälningar till myndigheter  
  

 Det åligger TE att utföra de anmälningar till myndigheter som författningsenligt berör entreprenadens 
genomförande samt att till B i förekommande fall överlämna intyg över myndighetens godkännande 
av arbetena. 
  
Handlingar, anmälningar, beräkningar eller andra uppgifter som byggnadsnämnd, kontrollansvarig 
enligt PBL, försäkringsbolag, brandmyndighet eller annan berörd kan komma att begära skall ingå i 
entreprenaden. TE skall i förekommande fall överlämna intyg mm över myndighetens godkännande 
av arbetena.  
 
TE skall upprätta förhandsanmälan till Arbetsmiljöinspektionen enligt AFS 1999:3 samt upprätta 
miljöplan enligt bestämmelserna i samma föreskrift i god tid innan byggarbetsplatsen etableras. 
Förhandsanmälan skall ständigt uppdateras. Förhandsanmälan skall lämnas till beställaren för 
dennes påskrift.  
  
TE skall hålla kontinuerlig kontakt med Räddningstjänsten. Räddningstjänsten skall godkänna TE:s 
brandskydd och utrymningsvägar såväl inom som utom arbetsområdet samt avskiljande väggar 
mellan arbetsområde och område med beställarens pågående verksamhet.  
  
TE skall i god tid före slutbesiktning genomföra besiktningar som skall utföras av berörda 
myndigheter eller som övrigt krävs enligt gällande lagstiftning. Besiktningsutlåtande, intyg o dyl. från 
sådana besiktningar som nämns ovan skall föreligga vid slutbesiktning vid fara att entreprenaden 
annars inte blir godkänd och slutbesked enligt PBL ej erhålls.  
  
TE skall anmäla installation av kylanläggning till Miljö- och byggnadsnämnden. Erforderlig 
dokumentation för att få anläggningen godkänd skall bifogas anmälan. Kopia på anmälan skall och 
dokumentation skall lämnas till B och KA. Certifierad kylentreprenör skall tillse och ansvara för att 
avfallshantering såsom bortforsling , deponering, destruktion, och återvinning utförs enligt 
Naturvårdsverket / Va-Syds anvisningar. 
  
TE skall även upprätta övrig anmälan gällande VA, el, tele, fiber etc. Anmälan skall lämnas till 
respektive verk. Kopia skall lämnas till B.  

 
AFD.172  Anmälningar till beställaren  
 

TE skall i god tid anmäla till B och KA när kontroll enligt kontrollplan PBL kan utföras, samt medverka 
till att kvalitets- och sakkunnigkontroller enligt kontrollplan kan genomföras på avsett sätt och vid rätt 
tidpunkt. 
 
B skall tillställas kopia på de anmälningar som TE skall göra till myndigheter och dyl. 

  
Innan byggnadsdel, installationsdel eller dylikt görs oåtkomlig för besiktning eller kontroll skall 
beställaren underrättas så att förbesiktning eller kontroll kan ske.  
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Om myndighets föreskrift eller anvisning inte överensstämmer med vad som angivits i 
förfrågningsunderlag och beställningsskrivelse är TE skyldig att omedelbart meddela detta till B.  
 

AFD.18  Författningar  
 

 TE skall bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag. TE skall kräva samma 
utfästelse av anlitad underentreprenör. 
  

AFD.181  Tillsyn och kontroll enligt PBL  
  
B bekostar KA och eventuella särskilda sakkunniga enligt kontrollplan.  
  
Entreprenörens platschef och kvalitetsansvarig skall närvara vid kvalitets- och egenkontrollmöte med 
kontrollansvarig (KA) enligt PBL.  
 
Byggherrens kontrollansvarige upprättar kontrollplan som innehåller samhällets krav. Av planen 
framgår vilka kvalitetselement TE skall inarbeta i sin kvalitets/egenkontrollplan.  
  
Kontrollansvarig (KA) enligt PBL skall godkänna samtliga entreprenörers kvalitetsplan och 
egenkontroll innan berörda arbeten får påbörjas. Detta fritar inte entreprenören från ansvar.  
  
Entreprenören skall utverka intyg från sakkunnig i det fall B begär detta.  
 
Tidpunkt som byggnadsnämnden begär att bli informerade om skall tydligt framgå av tidplan.  
 
Eventuella ändringar skall omgående meddelas till KA. Entreprenörens platschef skall närvara vid 
byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.  
 
TE skall ansvara för att kontroll och provning som anges i kontrollplaner ingående i de 
objektsanpassade kvalitetsplaner som avses i AFD.224 samordnas med kontroll upptagen i 
kontrollplan enligt PBL. 
 
TE skall fortlöpande dokumentera sin egenkontroll och om så erfordras upprätta avvikelserapporter 
som redovisas för KA. TE ansvarar också för att av TE anlitade entreprenörer gör sammaledes.  
  
TE skall lämna de intyg och utföra de kontroller som framgår av kontrollplan enligt PBL. Intyg och 
kontroller skall vara framtagna senast vid slutbesiktning. TE ansvarar också för, att av TE anlitade 
entreprenörer gör sammaledes. 

 
AFD.1811  Kontrollplan enligt PBL  
  

Entreprenören skall lämna de intyg och utföra de verifikationer som framgår av kontrollplan enligt 
PBL. 

  
AFD.1812  Kontrollansvarig enligt PBL  
  
  B har utsett Moa Persson, qb3 projekt ab som kontrollansvarig enligt PBL.   
  
 Kontrollansvarig skall ha samma rättigheter och befogenheter som kontrollant enligt ABT 06   
 kap 3 § 5. 
  
AFD.183  Ansvar för byggarbetsmiljö  
  

Beställaren överlåter i dess helhet och entreprenören övertar i dess helhet såsom självständig 
uppdragstagare det arbetsmiljöansvar som enligt arbetsmiljölagen (se bland annat 3 kap. 6 §) och 
enligt Arbetsmiljöverkets anslutande föreskrifter åvilar den som låter utföra byggnads- eller 
anläggningsarbete. Entreprenören är därmed en sådan uppdragstagare som anges i 3 kap. 7 c § 
arbetsmiljölagen.  
 

AFD.1831  Arbetsmiljöplan  
  

 I uppdraget att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering respektive utförande 
(se AFD.1832 och AFD.1833) ingår i förekommande fall att: 
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 1  upprätta arbetsmiljöplan enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och  
   se till att den finns tillgänglig inom arbetsplatsen 
 

  2  utarbeta en till projektets art anpassad dokumentation som skall beskriva objektets  
  konstruktion och utformning samt de byggnadsprodukter som använts, allt i den omfattning 

som är av betydelse för säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparation, 
ändring och rivning av objektet, och 

 
 3 se till att alla sådana anpassningar genomförs i arbetsmiljöplanen och dokumentationen 

som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella 
förändringar som ägt rum 

 
AFD.1832  Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)  
  

TE skall, såsom självständig uppdragstagare, utse byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) enligt 
Arbetsmiljöverkets regler. I uppdraget ingår bland annat att anpassa arbetsmiljöplanen med 
riskinventering för utförande- och bruksskede.  

   
 BAS-P skall ha dokumenterad kompetens, erfarenhet och utbildning för uppdraget.  
 
AFD.1833  Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)  
  

TE skall, såsom självständig uppdragstagare, utse byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) enligt 
Arbetsmiljöverkets regler. I uppdraget ingår bland annat att anpassa arbetsmiljöplanen med 
riskinventering för utförandeskedet. Se även AFD.242.  

  
  BAS-U skall ha dokumenterad kompetens, erfarenhet och utbildning för uppdraget.  
  
  BAS-U skall också kontrollera att andra entreprenörer verksamma inom arbetsområdet   
 efterlever arbetsmiljölagen. 
  
AFD.1834  Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare  
  
  TE skall i anbudet redovisa namn på BAS-P och BAS-U.  
  

 Johan Lindahl, qb3 projekt ab har varit BAS-P för framtagning av förfrågningsunderlag för denna 
totalentreprenad.  

  
AFD.185  CE-märkning av sammansatta maskinaläggningar  
  

TE skall svara för, samordna och bekosta riskanalys/riskbedömning och CE-märkning inom 
entreprenaden i enlighet med maskindirektivet och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3. I det 
fall andra direktiv är tillämpbara skall även dessa följas.  
  
Tidplan för CE-märkning skall redovisas samtidigt som entreprenadens tidplan redovisas.  
Beställaren skall beredas tillfälle att närvara med representant då riskanalysen utförs.  
   
Senast 1 vecka före slutbesiktning skall CE-märkning och riskanalys vara färdigställd samt all 
tillhörande dokumentation enligt nedan vara överlämnad till beställaren. Detta är en förutsättning för 
entreprenadens godkännande.  
  
Dokumentation skall vara samlad i pärm med register och med text på pärmens rygg och front. 
Materialet redigeras i system för system. För bruksanvisningar, apparatskåpshandlingar etc. som 
återfinns i annan teknisk dokumentation skall hänvisning ske. Dokumentationen skall även omfatta 
överenskommelseförsäkran och försäkran för inbyggnad för de maskiner och komponentmaskiner 
som ingår i sammansatta maskiner.  
 

 Dokumentationen skall omfatta:  
- Försäkran om överensstämmelse med angivande av vilka direktiv som är tillämpbara. 
-  Riskbedömning med checklista och förteckning över vilka åtgärder som vidtas för att   

eliminera risk.  
- Dokumenterad riskbedömning som krävs för CE-märkning enligt maskindirektivets     
 bilaga 7.  
- Försäkran om överensstämmelse för ingående maskiner, trycksatta anordningar mm.  
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-  Försäkran för inbyggnad av delvis fullbordade maskiner.  
-  Försäkran om överensstämmelse för kopplingsutrustningar.  
-  Dokumentation över provning ur säkerhetssynvinkel.  
-  Intyg från el-entreprenör att lågspännings- och EMC-direktivens krav är uppfyllda.  
-  Protokoll över kontroll enligt starkströmsföreskrifterna/SS-EN 60204-1.  

 
 Utöver den dokumentation som enligt maskindirektivet skall överlämnas till B, skall den 
tillverkningsdokumentation som krävs enligt maskindirektivets bilaga 7 finnas tillgänglig för 
inspektion av B eller dennes representant.  
  
Om entreprenören inte överlämnar uppgifter enligt ovan skall entreprenören ansvara för driften till 
dess riskanalys och CE-märkning är utförd. 
 
 

AFD.1851  CE-märkning av hiss, maskinanläggning och tryckbärande anordning 
 

 Om TE under arbetes gång har lösning, som enligt hans mening, ur teknisk eller ekonomisk synpunkt 
är ett mera ändamålsenligt förslag beträffande val av material, maskiner, installationer, 
konstruktioner, arbetsmetoder eller dylikt, än vad ritningar och övriga handlingar anger, skall 
beställarens skriftliga godkännande inhämtas innan alternativa arbetsutförande, arbetsmetoder och 
material får användas. 

 
 Entreprenören skall på egen bekostnad tillhandahålla erforderligt underlag för beställarens prövning 
av alternativa arbetsutförande, arbetsmetoder och material. Underlag tillhandahålls beställaren 
senast två månader från det att beställning erhållits och senast en månad innan arbetet skall 
utföras/varan beställas. Om beställaren och entreprenören inte kan enas om huruvida en vara eller 
ett arbetsutförande är ”likvärdigt” skall likvärdigheten prövas av en besiktningsman som beställaren 
utsett eller utser på förhand. Parterna förbinder sig att acceptera besiktningsmannens utslag. Vara 
eller arbetsutförande som inte bedöms som likvärdigt av besiktningsmannen får inte användas. 

  
 Material, utförande och åtgärd som inte är specificerade skall utföras med sedvanlig svensk standard 
för respektive verksamhet som riktmärke.   

 
  
AFD.187  Registrering enligt elsäkerhetslagen  
 

 För entreprenaden anlitat elinstallationsföretag skall vara registrerade hos Elsäkerhetsverket enligt 
elsäkerhetslagen (SFS 2016:732) för den typ av elinstallationsarbeten som entreprenaden avser. 

 
 Elinstallationsföretaget skall utöva egenkontroll över arbetet enligt ett egenkontrollprogram som 
säkerställer att elinstallationsarbete utförs enligt de krav som ställs i lag och föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen och se till att elinstallationsarbete endast utförs av en auktoriserad 
elinstallatör eller av någon som omfattas av elinstallationsföretagets egenkontrollprogram. 

 
AFD.2 Utförande 
 
AFD.21  Kvalitetsangivelser  
  

Senaste utgåva av SIS och AMA skall gälla för arbetena.  
  
Där namngiven vara anges med tillägget ”eller likvärdig” skall likvärdighetsbegreppet inkludera 
egenskaper som prestanda, miljöpåverkan, storlek och utseende samt faktorer som prestanda, 
miljöegenskaper, tillgång till reservdelar, servicemöjlighet, tillgång till service, livslängd, drift och 
underhåll med härtill hörande kostnader.  
  
Beställarens skriftliga godkännande erfordras innan byte från föreskrivet material, vara maskin och 
dylikt får ske. Minimitid för granskning och godkännande är 10 arbetsdagar.  
  
I det fall TE får tillstånd till utbyte av föreskrivet material, vara, maskin och dylikt skall han i god tid 
meddela övriga berörda entreprenörer.  
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TE svarar för samtliga kostnader som uppkommer i samband med utbyte. Om bytet föranleder 
ändringar, utredning, projektering eller kompletteringar av handlingar, under- och sidoentreprenader 
etc. svarar TE för samtliga kostnader och information som uppkommer i samband med bytet.  
  
Medges byte eller ändring skall kostnaderna öppet redovisas.  
  

AFD.22  Kvalitets- och miljöarbete  
 
AFD.221  Kvalitetsledning  
  

Anbudsgivare skall i sitt anbud kortfattat redovisa företagets kvalitetssystem inklusive hur 
egenkontroll är uppbyggd. 
 
Om TE är certifierade enligt SS-ISO 9000-serien räcker det att certifikat bifogas anbudet. 
 
TE och UE skall redovisa system för och utföra egenkontroll under byggnadstiden, s.k. 
kvalitetskontroll, bestyrkt med protokoll, fotografier mm. System för egenkontroll skall godkännas 
av B innan arbetet påbörjas. Detta material skall kontinuerligt redovisas samt sammanställas och 
överlämnas till B vid slutbesiktningen. 
 
TE ansvarar för och kontrollerar att UE fyller i och verifierar sina egenkontrollplaner efterhand 
som byggnadsarbetet fortskrider. 
  

AFD.222  Miljöledning  
  
 Anbudsgivare skall i sitt anbud kortfattat redovisa företagets miljöledningssystem.   

 
Om TE är certifierade enligt SS-ISO 14000-serien räcker det att certifikat bifogas anbudet. 
 
 

AFD.2221 Miljöcertifiering av byggnadsobjekt 
 

 Projekteringen av förfrågningsunderlaget har utförts och utförande av entreprenaden skall utföras i 
enlighet med riktlinjerna för Miljöbyggnad Silver version 2.2. Beställaren kommer inte att certifiera 
byggnaden och ej heller ställa krav på extra dokumentation. Avsteg från allmänna krav i 
Miljöbyggnad Silver skall godkännas av beställaren.  
 
 Indikator 1-2, 4-10 och 14-15 skall ha lägst nivå Silver. 
 Indikator 3 och 11-13 skall ha lägst nivå Brons.  

 
AFD.224  Entreprenörens kvalitets- och miljöplan  
  

Kvalitetsplan skall uppfylla kraven enligt AFD.221.  
  
Av kvalitetsplanen skall framgå hur entreprenören kommer att genomföra sin slutkontroll. 
Dokumenterad slutkontroll skall föreligga före besiktningar.  
  
Objektsanpassad kvalitetsplan utarbetas efter avtalstecknandet i samråd med B och skall minst 
omfatta:  
-  projektorganisation med ansvarsfördelning  
-  projektgenomgång(ar)  
-  rutiner för hantering av handlingar och dokument  
-  rutiner för inköp  
-  rutiner för materialhantering  
-  rutiner för hantering av restprodukter  
-  rutiner för produktionsstyrning  
-  rutiner för egenkontroll och provning  
-  rutiner för uppföljning av UE/UE:s kvalitetsplan  
-  rutiner för behandling av avvikande produkter  
-  rutiner för slutkontroll  
-  rutiner för uppföljning/revision av kvalitetsplan  
-  rutiner för service under garantitiden  
-  program för egenkontroll och kvalitetsstyrning (gäller även för entreprenörens anlitade UE)  
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Två skilda egenkontrollplaner skall upprättas. En kontrollplan skall innehålla entreprenörens 
objektsanpassade egenkontrollpunkter och en skall innehålla kontrollpunkter enligt av KA upprättad 
och av myndigheten godkänd kontrollplan. 
  
Förslag till objektsanpassad kvalitetsplan skall lämnas senast vid första byggmöte.  
  
Slutlig kvalitetsplan skall fastställas i samråd med B.  
  
Kvalitetsplanen anses upprättad och redovisad först sedan den godkänts av beställaren. 
Entreprenadarbetena får inte startas förrän kvalitetsplanen är godkänd.  
  
Varje förändring av entreprenörens kvalitetssystem och kvalitetsplan under kontraktsperioden kräver 
beställarens godkännande för att få tillämpas.  
  
Med tillägg till ABT 06 kap. 2 § 2 föreskrivs att:  
 
Om entreprenörens egenkontroll inte utförs i erforderlig omfattning kommer beställaren på 
entreprenörens bekostnad utföra kontroller.  
  
TE skall upprätta miljöplan för entreprenaden. Planen skall vara upprättad innan etablering av 
arbetsområdet påbörjas.  
 
TE skall ta till vara schaktmassor och överblivet material på ett miljöriktigt sätt. Kvitton, fraktsedlar 
eller andra intyg på mottaget material, eller deponi, skall redovisas för B. 
 
Minst följande miljöpåverkande aktiviteter skall beaktas i miljöplanen:  
- Byggskedet planeras så att etableringsytor minimeras och förläggs så att nyttjade ytor inte 

skadas.  
-  Farligt och miljöskadligt avfall omhändertas och lämnas till miljöriktig behandling.  
-  Plan för källsortering av byggavfall och överblivet material upprättas.  
-  Plan för hantering eller val av oljor och kemikalier för att minska risken för utsläpp i mark och 

vatten.  
-  Lämpligt avfall skall återanvändas och/eller återvinnas.  
-  Plan för täckning av byggmaterial och konstruktion under byggtiden.  
-  Krav ställs på tillverkare av ytskikt (t ex golvmaterial) att de skall ange maximal fukthalt i 

underliggande konstruktion för deras produkt.  
-  Byggavfall minimeras genom att prioritera flergångsemballage.  
-  Byggavfall minimeras genom konfektionsbeställningar av byggmaterial.  
-  Plan för fuktkontroll. 

Miljöplan och miljöstandard skall även gälla för projektörer, underleverantörer och 
underentreprenörer. 
 

AFD.225  Kvalitets- och miljörevision  
  
AFD.2251  Beställarens kvalitets- och miljörevision  

  
B äger rätt att kalla till revision som B anser nödvändig. TE skall tillhandahålla nödvändig 
dokumentation för revisonens genomförande.  

  
AFD.2252  Entreprenörens kvalitets- och miljörevision  
  

 TE skall minst en gång per månad genomföra kvalitets- och miljörevision. Som grund för revision 
skall TE:s kvalitets- och miljöplan samt kontrollplan PBL gälla.  
  
B skall beredas tillfälle att närvara vid revision samt tillställas skriftlig dokumentation som visar 
resultat från revision. 

 
AFD.23  ÄTA-arbeten  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 2 §§ 6 och 7 gäller att bestämmelserna stryks och ersätts av följande:  
 
”ÄTA-arbete enligt § 3 eller § 4 i detta kapitel skall beställas skriftligen innan det påbörjas. 
Entreprenören får inte påbörja utförande av ÄTA-arbete innan denne erhållit en skriftlig beställning.” 
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Med ändring av ABT 06 kap. 2 § 8 gäller att bestämmelsen stryks och ersätts av följande: 
 
”ÄTA-arbete enligt § 3 eller § 4 i detta kapitel som har utförts utan skriftlig beställning berättigar inte 
till särskild ersättning utöver kontraktssumman. Detta gäller oavsett om sådan påföljd skulle vara 
oskälig.” 
  
Skriftlighetskravet är inte uppfyllt enbart av den anledningen att ritning eller annan handling är 
överlämnad till entreprenören. Sådant överlämnande avser i första hand infordran av prisuppgift för 
ifrågavarande arbete.  
 
Entreprenören skall anmäla ändringar och tilläggsarbeten med avvikelserapport som omedelbart 
lämnas till B.  
 
Som skriftlig beställning räknas även anteckningar i byggmötesprotokoll som justerats av parterna 
och PM.  

 
  Kostnadsreglering utförs enligt AFD.611.  
  
AFD.24  Tillhandahållande av handlingar  
 
AFD.241  Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 

entreprenadtiden  
  

Beställarens svarstid för fel i handlingar upprättade av B och för handlingar upprättade av TE är 
normalt 10 arbetsdagar. Vid semesterperiod är svarstiden 20 arbetsdagar och vid jul är svarstiden 
15 arbetsdagar.  
 
Entreprenören tillhandahålls projektnätverket Projectplace som kan användas i projektet. 
 

AFD.242  Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under 
entreprenadtiden  

   
 Samtliga handlingar som TE och dennes UE upprättar/tillhandahåller skall lagras i Projectplace. B 
svarar för kostnader i samband med lagring i Projectplace.  
 
Entreprenören skall tillhandahålla följande handlingar och uppgifter senast en 1 vecka efter 
beställning och före arbetenas påbörjande:  
-  Säkerhet (AFD.63).  
-  Arbetsmiljöplan och riskinventering enligt gällande AFS.  
-  Kvalitets- och egenkontrollplan (AFD.224).  
-  Miljöplan (AFD.224).  
-  Betalningsplan (AFD.622).  
-  Tidplan.  
-  Plan för hantering av restprodukter.  
-  Ansvarige för samordning av arbeten (AFD.371).  
-  Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P (AFD.1832) 
-  Byggarbetsmiljösamordnare för utförande, BAS-U (AFD.1833) 
-  Entreprenörens tillståndsansvarige (AFD.5512).  
-  Ansvarige för samordning av tillståndsansvaria (AFD.5513).  
-  Ansvarig för samordning av installationer (AFD.371)  
-  Fuktsäkerhetsplan.  
-  TE:s fuktsäkerhetsansvarige. 
 

 Bygghandlingar 
Entreprenaden får endast utföras enligt handlingar märkta ”BYGGHANDLING”.  
 
Handlingar skall upprättas enligt Bygghandlingar 90 samt Lomma kn´s CAD-manual version 10. 

  

Entreprenören skall utföra och bekosta all fortsatt projektering och upprätta komplett 
detaljprojektering för entreprenadens genomförande. 
 
Entreprenören skall tillhandahålla alla för entreprenadens utförande erforderliga ritningar, 
arbetsbeskrivningar, specifikationer m.m. vilka överlämnas till beställaren i två omgångar för 
godkännande. 
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Minsta omfattning av bygghandling framgår av respektive teknisk beskrivning. 
 

Samordnad, utplottad installationsritning skall förevisas beställarens kontrollanter före påbörjande 
av installationsmontage. Samordnad omplottning skall utföras av ritningar som reviderats efter 
granskning. 
 
Handlingar upprättade av TE skall granskas av beställaren innan dessa får utgöra underlag för 
arbetets utförande. Beställarens granskning fritar inte TE från ansvaret för handlingarna. Beträffande 
granskningstid se AFD.241.  
 
All kopiering och plottning i det fortsatta projekteringsarbetet skall ingå i entreprenaden 
 
Entreprenören skall tillhandahålla tillverknings- och monteringsritningar i 2 omgångar, vilka skall 
lämnas till B före tillverkning eller motsvarande.  
 
TE skall tillhandahålla beställaren erforderliga handlingar i 2 omgångar om TE föreslår ändring av i 
entreprenadhandlingarna föreskrivet utförande.  
 
Slutlig energiberäkning skall utföras i program IDA och överlämnas till B.  
 
Relationshandlingar 
Relationshandlingar skall utvisa den slutliga utformningen av mark och byggnad samt installationer 
in- och utvändigt och utformas enligt respektive AMA. 

 
Omfattning och utförande skall ske enligt respektive teknisk beskrivning. 

 
Entreprenören skall till B överlämna relationshandlingar, i 1omgång pappersformat respektive 3 
omgångar USB, senast två (2) veckor före slutbesiktning. Relationshandlingar skall omfatta 
samtliga ritningar och beskrivningar. Ritningar på USB skall vara i PDF- och DWG-format, 
beskrivningar på USB skall vara i Word- och PDF-format. 
 
Entreprenören skall upprätta erforderliga relationsritningar, arkivritningar etc. för inlämnande till 
berörda myndigheter och verk i enlighet med kontrollplan enligt PBL. 
 
Övriga handlingar  
Entreprenören skall till utsedd kontrollansvarig enligt PBL tillhandahålla alla erforderliga intyg samt 
utföra samtliga verifikationer som framgår av kontrollplan enligt PBL, så att slutbesked kan erhållas. 
 
Slutlig arbetsmiljöplan, inklusive riskanalys, utförd av BAS-U skall överlämnas till B som 
relationshandling senast 14 arbetsdagar före slutbesiktning.  
 
TE skall dokumentera de fuktsäkerhetsåtgärder som utförs under entreprenadtiden.  Denna 
dokumentation skall lämnas till beställaren senast 14 arbetsdagar före slutbesiktning. 
 
Entreprenören skall omgående meddela beställaren om upptäckt felaktighet i handling. Beträffande 
svarstid se AFD.241. 
 
Instruktioner för drift och underhåll  
Entreprenören skall till B överlämna samordnade funktionsbeskrivningar och instruktioner för drift 
och underhåll i 1 omgång pappersformat respektive 3 omgångar USB senast 14 arbetsdagar innan 
slutbesiktning. Om så inte sker ansvarar entreprenören för driften tills handlingarna godkänts av B. 
Se även AFD.713.  
  
Handlingarna skall vara skrivna på svenska och insatta i A4-pärmar.  
 
Se vidare respektive teknisk beskrivning.  
 

AFD.26  Information  
  
AFD.262  Beställarens informationsverksamhet  
  
  Ansvarig för all information till massmedia m fl. är beställarens ombud   
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AFD.263  Information till fastighetsägare, boende m fl  
  

 TE skall kontinuerligt informera B, skola och närliggande fastighetsägare om de förutsättningar som 
föreligger för projektet, dess framåtskridande, buller, avstängningar, transporter, störande arbete etc.  

  
B skall på entreprenörens begäran närvara vid information till närliggande fastighetsägare.  

  
AFD.27  Underrättelser om avvikelse o d  
  
  Underrättelser enligt ABT 06 kap. 2 § 10 skall lämnas skriftligen.  
  
AFD.28  Entreprenörens kontroll  
  

Beträffande omfattning och utförande av provning av installationer, se vidare i respektive 
beskrivning.  
  
Vid provning av funktion där en eller flera entreprenörer har del i funktionskedjan skall samtliga 
berörda entreprenörer delta och bestyrka provningsprotokollen för fullt färdig funktion.  
  
Samordningsansvar för funktionsprovning åvilar TE.   
  
Upprättande av provningsprotokoll från samordnad funktionsprovning åvilar entreprenören.  
  
TE skall med hjälp av UE senast 2 veckor före samordnad funktionsprovning upprätta förslag till 
provningsprogram och provningsprotokoll som skall godkännas av beställaren.  Av protokollet skall 
framgå vad och vilka funktionssamband som skall provas. Provningsprogram skall bl. a innehålla:  
-  Kontroll av driftsatt anläggning  
-  Samordnad funktionsprovning  
-  Belastningsberoende provning, sommar- och vinterfall  
 
Innan provning utförs skall beställaren och dennes driftpersonal kallas och beredas tillfälle att 
närvara vid provningstillfället. Kallelse skall ske minst 2 veckor före provningstillfället.  
 
Intyg och protokoll över föreskrivna provningar eller mätningar samt egenkontroll och egenprovning 
skall lämnas till B snarast efter utförd provning och mätning och skall föreligga utan anmärkningar 
senast vid slutbesiktningen och är en förutsättning för att entreprenaden skall godkännas. Intyg och 
protokoll skall finnas i drift- och underhållspärmar som lämnas till B.  

  
  Provning av ljudklimat 

Provning av ljudklimat utförs enligt handling ”Ljudstandard”. 

AFD.3  Organisation  
  
AFD.31  Beställarens organisation  
  
AFD.311   Beställarens ombud  
  
 Namn: Christer Carlsson 
  Lomma kommun 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
  Fastighetsavdelningen  
 Telefon: 0733-411181 
 E-post: Christer.carlsson@lomma.se 
 
AFD.312  Beställarens projektledare m fl 
  
  Namn: se AFD.311 
 Telefon:  
 E-post: 
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AFD.313  Beställarens kontrollant  
  
Beställaren avser att utföra kontroll genom kontrollant med befogenheter enligt ABT 06. Kontrollant 
utses och bekostas av beställaren. TE tillhandahåller utan ersättning erforderlig handräckning till 
kontrollant.  
  
Kontrollansvarig enligt PBL är, beträffande befogenheter, jämställd med beställarens kontrollant.  

  
AFD.314  Beställarens kvalitetsansvarige 
 Namn: se AFD.311 
 Telefon:  
 E-post:  
  
AFD.315  Beställarens miljöansvarige  

  Namn: se AFD.311  
 Telefon:  
 E-post:  
 
AFD.316  Beställarens informationsansvarige  
  
  Se AFD.262.  

 
AFD.32  Entreprenörens organisation  
 

Entreprenörens organisation anges enligt bifogat anbudsformulär och får ej ändras utan beställarens 
godkännande.  

 
AFD.321   Entreprenörens ombud  
  
  Anbudsgivare skall i anbud lämna namnuppgift på den som utses till ombud.  
  
AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige  
  
 Entreprenören skall lämna namnuppgift i samband med avtalstecknande. 
 
AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige  
 
 Entreprenören skall lämna namnuppgift i samband med avtalstecknande. 
 
AFD.33  Möten  
  
AFD.331  Startmöte  
  

Startmöte enligt ABT 06 kap. 3 § 2 skall hållas innan entreprenaden påbörjas. Vid startmötet skall 
beställare, entreprenör, byggledning och projektörer delta.  
  
Vid startmötet skall entreprenören bl.a. redovisa:  
-  Förslag till miljöplan  
-  Förslag till kvalitetsplan  
-  Förslag till arbetsmiljöplan med riskinventering  
-  Förslag till tidplan  
-  Förslag till betalningsplan  
-  Förslag till fuktsäkerhetsplan   

 
 Respektive part svarar för egna kostnader i samband med möte. 
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AFD.332 Projekteringsmöten 
 

Med ändring av ABT 06 kap. 3 § 3 gäller att entreprenören skall föra protokoll från 
projekteringsmöten.  

 
Krav på skriftlighet är inte uppfyllt genom anteckning i dessa protokoll. 

 
Beställarens ombud, byggledare samt kontrollanter skall kallas till samtliga projekteringsmöten och 
ges möjlighet att närvara. Entreprenören skall hålla härför erforderlig lokal. 

  
AFD.333  Byggmöten  
  

Entreprenörens ombud och platschef skall närvara vid byggmöten som kommer att hållas var 
fjärde (4) vecka. Deltagandet skall vara utan tidsbegränsning.  
  
B leder möte och upprättar protokoll som justeras av entreprenören.  
  
B kallar till möte och TE håller ändamålsenlig lokal.  
  
Respektive part svarar för egna kostnader i samband med möten.  

 
AFD.338  Övriga möten  
  

Samordningsmöte  
TE skall avhålla samordningsmöte med sina UE vecka före byggmöte. Samtliga UE skall delta vid 
dessa möten. Protokoll från dessa skall finnas vid efterföljande byggmöte.  
 
TE kallar till, leder och protokollför samordningsmöte. 
 
B, byggledare och kontrollanter skall beredas tillfälle att närvara vid samordningsmöte.  
  
Informationsmöte med driftpersonal  
Information till driftpersonal skall utföras av respektive tekniskt fack vid gemensamt tillfälle. Vid 
informationstillfället skall godkända driftsinstruktioner föreligga. TE skall i sitt anbud Inräkna 2 
gemensamma tillfällen.  
 
Entreprenören kallar till och ansvarar för genomförandet av informationen. Protokoll med närvarolista 
skall överlämnas till Beställaren.  
 

AFD.34  Projekteringsledning, arbetsledning, anställda  
  

All personal skall ha erfarenhet och kompetens samt behörighet för de arbetsuppgifter som utförs. 
 
TE skall innan arbetet påbörjas till B överlämna sin detaljerade organisationsplan med uppgift på 
ledande personer och deras befogenheter. Organisationsplanen skall godkännas av B och får inte 
ändras utan B:s medgivande.  
  
Entreprenören är skyldig att anlita specialarbetare för de arbeten som normalt kräver detta.  
 
Arbetsrättsliga villkor 
Vid upphandling där någon i Bilaga arbetsrättsliga villkor angivna arbetstagare (TE:s arbetstagare, 
eventuella underentreprenörers arbetstagare samt eventuellt inhyrd personal) berörs är TE och dess 
underentreprenör i samtliga led skyldig att tillämpa villkor som framgår av Bilaga arbetsrättsliga 
villkor. 
 
TE skall löpande föra en förteckning över på arbetsplatsen närvarande personal med namn och 
personnummer över anställda respektive underentreprenörers anställda. TE kan uppfylla detta 
genom att föra elektronisk personalliggare (se AFD.345) om TE tillgängliggör den elektroniska 
personalliggaren. I annat fall skall entreprenören se till att visa detta på annat sätt. 
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AFD.341  Projekteringsledning  
  

Entreprenören skall, under entreprenadens genomförande hålla projekteringsledning med för arbete 
lämplig erfarenhet, lämplighet, kompetens och utbildning.  

 
AFD.342  Arbetsledning  
  
  TE skall, under entreprenadens genomförande hålla plats- och arbetsledning med för   

 arbete lämplig erfarenhet, lämplighet, kompetens och utbildning dagligen på plats i erforderlig 
omfattning.  

  
Platsledning skall ha utbildning motsvarande ansvarig arbetsledare enligt tidigare förordning. Plats- 
och arbetsledning får inte bytas utan beställarens medgivande.  

 
 Arbetsledning som arbetar med tappvatten-, avloppsvatten- och värmeinstallationer skall ha 
branschlegitimation för Säker Vatteninstallation. 

 
AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06 
  

Allmänna bestämmelser för anslutning av Användarföretag till ID06-systemet (”ID06s Allmänna 
bestämmelser”), punkt 4.2 för arbetsplatser där ID06-systemet används, gäller för entreprenaden. 
 
Avläsning ID06 sker vid grindar. 

 
AFD.345 Elektronisk personalliggare  

 
 Entreprenören skall överta beställarens skyldigheter och därtill kopplade kostnader avseende 
elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ 
Skatteförfarandelagen. 

 
AFD.35  Underentreprenörer  
   

Entreprenören är skyldig att använda UE till sådana arbeten han inte själv har erforderlig   
 kompetens och kvalificerad personal.  
  
Entreprenör skall ställa samma krav på UE som han anlitar inom denna entreprenad, som   
 de krav som ställs på anbudsgivare för detta arbete.  
  
B förbehåller sig rätten att godkänna av TE föreslagna UE före upphandling av desamma.  
  
Utbyte av utsedd UE får inte ske utan B:s skriftliga godkännande.  
  
Entreprenören får inte anlita UE som inte fullgjort sina skyldigheter enligt AFB.51.  
 
 Avtal med entreprenör, vars arbeten omfattas av något av kollektivavtalen Byggnads-, Anläggnings- 
och byggavtalet, tecknas dessutom med UE 2015 som avtalsinnehåll. 

 
AFD.36  Beställarens kontroll  
  

Entreprenören skall ge B möjlighet att kontrollera tillverkning utanför arbetsområdet.  Entreprenören 
skall utan särskild ersättning tillhandahålla handräckning för kontrollens genomförande.  

 
Intyg och protokoll över föreskrivna provningar eller mätningar samt egenkontroll och egenprovning 
skall lämnas till beställaren snarast efter provningen eller mätningen och skall föreligga senast vid 
slutbesiktningen och är en förutsättning för att entreprenaden skall kunna godkännas. 
 

AFD.37  Samordning  
  
AFD.371   Samordning av arbeten  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 3 § 9 föreskrivs att:  
 
TE skall svara för samordning med sidoentreprenörer och övriga inom arbetsområdet pågående 
verksamheter som enligt ovannämnda paragraf åvilar beställaren.   
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TE skall samordna sina arbeten med övriga UE:s arbeten så att utförande och färdigställande av 
samtliga entreprenörers arbete kan ske inom förskriven tid. TE skall därutöver ansvara för 
samordning med sidoentreprenörer mm enligt AFD.131.  
 
TE skall tillhandahålla installationssamordnare vars uppgift skall vara att samordna samtliga 
installationer med varandra samt med stomarbete o.d. Installationssamordnaren skall ha 
dokumenterad god erfarenhet av installationssamordning. 

 
AFD.38  Dagbok  
  B 

Digital dagbok skall föras på branschorganisationernas formulär, kopia skall lämnas till beställaren. 
Dagboken skall vara gemensam för samtliga entreprenörer. B:s påskrift bekräftar endast delgivning 
av dagbok.  

  
AFD.4   Tider  
  
AFD.41  Tidplan   
  

TE tillhandahåller efter samråd med B samordnad detaljerad projekterings- och produktionstidplan. 
Tidplan skall godkännas av B. TE reviderar vid behov tidplanen.  
  
Tidplan skall detaljerat redovisa de olika delarbetenas inbördes beroende, skall innehålla tider för 
beställarens granskning och skall justeras och kompletteras under arbetets gång efter verkliga 
förhållanden.  
 
Utöver ovanstående skall i tidplan anges:  
- Tider för kontroll/tillsyn enligt kontrollplan PBL  
-  Egenkontroller  
-  Provningar  
-  Samordnad funktionsprovning  
-  Belastningsberoende provning  
-  Provning av hela anläggningen i drift  
 -  Tider för uttorkning av betong, virke mm  
 -  Större inköp  
 
Av entreprenören avstämd tidplan skall lämnas till beställaren två dagar före varje byggmöte och 
skall vara avstämd i samband med varje byggmöte.  
 

 AFD.42  Igångsättningstid  
  

 TE kan påbörja arbetet efter erhållen skriftlig beställning och erhållet startbesked. 
 

 
AFD.45  Färdigställandetider  
  

Entreprenaden skall vara färdigställd i dess helhet och tillgänglig för slutbesiktning senast den 
2022-06-15. 
 
 

AFD.46  Förändring av kontraktstiden  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 4 § 2 föreskrivs följande. 
 
 Ändringar och tilläggsarbete intill 10 % av kontraktssumman, normalt fördelade under kontraktstiden, 
skall inte medföra förlängning av färdigställandetiden.  

  
  Underrättelse om hinder enligt ABT 06 kap. 4 § 4 skall lämnas skriftligen. 
 
AFD.47  Garantitid  
  
AFD.471  Garantitid för entreprenaden  
  

Garantitid för entreprenaden enligt ABT 06 kap. 4 § 7. 
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AFD.472  Särskild varugaranti  
  

Garantisedlar överlämnas till B i samband med slutbesiktning. Samtliga garantiutfästelser skall vara 
förtecknade med uppgift om garantigivares namn, adress och telefonnummer samt tidpunkt för 
respektive garantis utgång.  
  
Garantiutfästelserna skall vara utställd eller transporterade på beställaren.  
  
Överlämnande av garantiutfästelse inskränker inte TE:s ansvar.  
  
Garantitiden skall gälla från och med godkänd slutbesiktning.  
  
För följande varor skall särskild varugaranti gälla: 
-Isolerglas    10 år 
-Fönster och dörrar   10år 
-Skikt av byggpapp, tätskiktsgaranti  10 år 
-Målningsbehandling enligt MVK  10 år 
-Fogmassor    10 år 
-Marktegel / marksten    10 år 
-LED-belysning    10 år 
-Plåt     10 år                           
 
I övrigt skall TE överlämna garantiutfästelser enligt branschpraxis från respektive tillverkare. 

  

AFD.5  Ansvar och avhjälpande  
  
AFD.51  Vite  
  

 Nedan angivna viten skall utgå oberoende av varandra. 
  
AFD.511  Vite vid försening  
  

Vid försening är B berättigad att av TE erhålla vite med 50 000 SEK för varje påbörjad vecka, varmed 
färdigställandet av kontraktsarbetena i sin helhet blivit fördröjda.  
 
För varje vecka som byggnaden ej kan ibruktagas av nyttjaren på grund av brister från TE så att 
slutbesked inte kan utfärdas, är B berättigad att av TE erhålla vite med 50 000 SEK per påbörjad 
vecka. 

 
AFD.518  Övriga viten  
 

Med tillägg till ABT 06 kap. 5 § 11 föreskrivs följande. 
 
Vite vid uteblivet avhjälpande av fel 
För det fall entreprenören ej avhjälpt fel inom de tider som följer av AFD.57 skall entreprenören utge 
ett vite med 10 000 kr per fel. 
 
Vite vid skada på vegetation 
Vid skador på befintliga träd, avsedda att behållas, är B berättigad att av TE erhålla vite med ett 
belopp per träd av:  
- 75 000 kr för träd med stamomkrets 0,3-1,0 m  
-  100 000 kr för träd med stamomkrets 1,0-1,5 m  
-  150 000 kr för träd med stamomkrets mer än 1,5 m  
 
I övrigt skall bestämmelsen gälla oförändrad.  
 

AFD.53  Ansvar mot tredje man  
  

ABT 06 kap. 5 § 13 skall gälla med följande tillägg:  
 
TE ansvarar för att erforderliga åtgärder vidtages inom hela arbetsområdet för att förhindra olycksfall, 
i samband med arbetenas utförande, drabbar tredje man. 
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 Inhägnader, avstängningar, skyddsstaket och övriga åtgärder skall anpassas till vad som krävs för 
allmän säkerhet.  

  
AFD.531  Syn inom närliggande område  
  

Syn skall förrättas inom område som entreprenören anger, dels före entreprenadens igångsättning, 
dels efter entreprenadens färdigställande.  
  
Entreprenören utverkar tillstånd från ägare av berört område för tillträde vid syn samt kallar berörd 
ägare och beställare till syn.  
  
Entreprenören utser och bekostar syneförrättare.  
  
Protokoll från syn skall innehålla en beskrivning av områdets skick. För byggnad och anläggning 
skall särskilt anges förekomst av sprickor och dylikt. Protokoll skall kompletteras med fotografier och 
skisser. 
 

 AFD.54  Försäkringar  
 
Till anbudet skall bifogas bevis på gällande ansvarsförsäkring.  
  
Med tillägg till och ändring av ABT 06 kap. 5 § 23 föreskrivs:  
   
TE skall teckna försäkringar enligt nedan för totalentreprenaden i dess helhet intill fulla värdet av 
entreprenaden inklusive indexpåslag och mervärdeskatt samt värdet av material som tillhandahållits 
av beställaren.  
 
Intyg om att försäkringar har tecknats och är giltiga skall överlämnas till B senast en vecka efter 
beställning och före arbetenas påbörjande. I annat fall äger B rätt att teckna försäkring på 
entreprenörens bekostnad.  
  
Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller försäkringsbranschens 
beskrivning av allriskförsäkring, ansvarsförsäkring och entreprenadförsäkring enligt ABT 06 kap. 5 
§ 22 med försäkringsbelopp enligt nedan. 
  
Följande moment skall omfattas:  
-  Entreprenadförsäkring inkluderande allriskomfattning till entreprenadens fulla värde, enligt ovan.  
  
Ansvarsförsäkring inkluderande:  
-  Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar)  
-  Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom  
-  Utökat skydd för entreprenör  
 
 Försäkringsbelopp skall vara följande:  
-  Personskada lägst 10 miljoner kronor samt sakskada lägst 10 miljoner kronor  
  
Försäkring skall medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor och med B som 
medförsäkrad. I den mån B är skyldig att svara för självrisk, skall B:s ansvar för sådan självrisk 
gentemot entreprenören vara begränsat till ett halvt basbelopp.  
 

AFD.541  Försäkringar under garantitiden  
  

Med tillägg till ABT 06 kap. 5 § 23 gäller att entreprenörens försäkringar skall tecknas och 
vidmakthållas, så att de gäller under garantitiden och intill dess fel noterade vid garantibesiktningen 
har avhjälpts. 

 
AFD.543 Försäkring avseende befintlig egendom 
 

Entreprenören skall under entreprenadtiden ha allriskförsäkring avseende byggherrens befintliga 
egendom.  
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AFD.545  Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada  
  

TE skall ombesörja och bekosta byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada.  
 
Utöver vad som anges i ABT 06 kap. 5 § 23 skall entreprenören teckna Miljöskadeförsäkring. 
Försäkringsbeloppet skall vid ren förmögenhetsskada vara lägst 2 miljoner kronor och vid övriga 
skador lägst 10 miljoner kronor.  
  

 
AFD.55  Ansvar för brandskydd  
  

Entreprenören övertar beställarens brandskyddsansvar. 
 
TE skall efter anfordran uppvisa intyg över av berörd personal genomgången utbildning.  
  
Brandsläckningsutrustning skall i erforderlig omfattning finnas lätt tillgänglig på arbetsplatsen.  
  
Vid avslutade arbete som kan innebära brandrisk skall särskild bevakning ske.  
 

 AFD.551  Ansvar för brandfarliga heta arbeten  
  

Förebyggande åtgärder som finns i Svenska Brandförsvarsföreningens skrift Heta Arbeten skall 
följas.  
 
Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående 
verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.  
 
Brandvakt skall finnas även under arbetsrast på den arbetsplats där det brandfarliga heta arbetet 
bedrivs. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän betryggande tid förflutit sedan arbetet 
avslutats och risk för brand inte längre kan bedömas föreligga.  
  
Brandsläckningsutrustning skall i erforderlig omfattning finnas lätt tillgänglig på arbetsplatsen.  
  
Entreprenören skall informera sig om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller för brandfarliga heta 
arbeten avseende de försäkringar som berörs av entreprenaden. Vid brott mot dessa 
säkerhetsföreskrifter svarar entreprenören för självrisker och andra kostnader inklusive följdskador 
som drabbar beställaren.  
  
Den personal hos entreprenören som kan komma att arbeta med så kallade "Heta arbeten" skall ha 
erforderlig utbildning, minst motsvarande Sv. Brandförsvarsföreningens (SBF) behörighetsutbildning 
för avsett arbete och erfarenhet vad avser brandskydd. Med heta arbeten menas alla arbeten som 
kan framkalla brand.  
 

AFD.5511  Beställarens tillståndsansvarige  
  
  B överlåter tillståndsansvaret till TE.  
 
AFD.5512  Entreprenörens tillståndsansvarige  
  
  Entreprenörens tillståndsansvarige skall namnges före entreprenadens igångsättning.  
 
AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga 
 
 Entreprenörens samordningsansvarige skall namnges före entreprenadens igångsättning. 
 
AFD.57  Avhjälpande  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 5 § 17 föreskrivs att avhjälpande av fel skall fullgöras utan dröjsmål 
och senast inom en månad räknat från det att besiktningsutlåtandet eller underrättelse tillställts 
entreprenören. 
 
Skulle anmärkning kvarstå efter andra efterbesiktningen efter slutbesiktning och garantibesiktning 
äger beställaren rätt att låta annan entreprenör åtgärda dessa på entreprenörens bekostnad.  
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B äger rätt att hos TE få fel som uppstår under garantitiden direkt åtgärdade i den mån dessa inte 
kan kvarstå till garantibesiktningen av funktions- eller driftsmässiga skäl. 
  
Entreprenören skall lämna skriftig underrättelse när fel avhjälpts.  

AFD.6  Ekonomi  
   

 Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 19 förskrivs att för entreprenörens fordringar avseende 
entreprenaden gäller en preskriptionstid om fyra (4) månader räknat från entreprenadens 
godkännande. 

 
AFD.61  Ersättning  
  

Rese- och traktamentskostnader skall vara inräknade i såväl anbudssumman som offererat timpris. 
Särskild ersättning utbetalas inte.  

  
AFD.611  Ersättning för ÄTA-arbeten  
  

ÄTA-arbeten skall för att berättiga till ersättning beställas i enlighet med vad som framgår ovan under 
AFD.23. 
 
Kostnadsreglering sker enligt något av följande alternativ enligt beställarens val.  
  
1 Enligt à-priser som skall avse samtliga kostnader inkl. kostnader för räntor och administration 

samt vinst, för i kontraktshandlingarnas mening färdigt arbete.  
  
2  Överenskommet fastpris.   
 
3  Självkostnadsprincipen (löpande räkning) enligt ABT 06 kap. 6 § 9 och 10.  
  
För ändrings- och tilläggsarbete som regleras enligt självkostnadsprincipen (ABT 06 kap. 6 § 9 och 
10) gäller följande:  
  
Kostnad  Ersättning  
  
1.  Material och varor  Verifierad självkostnad med påslag enligt kontrakt  
  
2. Större hjälpmedel  Verifierad självkostnad med påslag enligt kontrakt  
  
3. Underentreprenader   Verifierad självkostnad med påslag enligt kontrakt  
  
4. Arbetare Avtalat à-pris kr/tim.  
  
5. Entreprenörarvode på tillhandahållet material  0 % påslag  
  
Ersättning enligt pkt 1-4 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader inkl. entreprenörarvode (ABT 
06 kap. 6 § 9 mom. 1-8b).  
 
Samtliga rabatter inkl sk ”årsrabatter” och prislistor som entreprenörerna tillgodoser sig från 
entreprenörernas leverantörer skall tillfalla beställaren och skall redovisas på faktura. 
 
Mindre hjälpmedel skall ingå i avtalat timpris för arbetare.  
 
Till större hjälpmedel räknas t ex grävmaskiner, vältar, traktorer, lastbilar, kranar och 
tryckluftsutrustningar. Timkostnaden skall vara fast utan indexreglering och avse bruttotimkostnad 
samt vara komplett enligt ABT 06 kap. 6 § 9 pkt 2, 3, 4, 6, 7 och 8a.  

 Angivna påslag skall gälla även mellan TE och UE samt mellan UE och dennes UE. 

För att ersättning för förändringar eller förtydligande i samband med detaljprojektering skall utgå till 
TE, skall B underrättas innan beslut fattas (se även AFD.23). 
 

AFD.614  Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)  
  
  Kontraktssumman och timpriser är fasta och skall inte indexregleras.  
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AFD.62  Betalning  
  

Betalning sker mot korrekt faktura, som förfaller till betalning 30 dagar efter att beställaren mottagit 
fakturan. Fakturering får ske högst en gång per månad på godkänd del av betalningsplan.  
  
Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 15 föreskrivs att innestående 5 % betalas då vid slutbesiktningen 
samtliga antecknade fel blivit avhjälpta. Detta skall konstateras vid efterbesiktning.  
  
Expeditions-, fakturerings- och påminnelseavgifter får inte debiteras.  
  
Ränta på innestående belopp utbetalas inte.  

 
AFD.622  Betalningsplan  
  

Kontraktssumman erläggs enligt prestationsbunden eller tidsbunden betalningsplan. Betalningsplan 
är inte giltig innan den godkänts av beställaren.  
  
Betalningsplan skall upprättas enligt grunderna i ABT 06 kap. 6 § 12 andra stycket.  
  
Särskild post i betalningsplanen skall avse överlämnande av följande godkända handlingar från 
entreprenören:  
-  Upprättad projektanpassad kvalitets- och miljöplan med egenkontroll: 100 000 kr.  
-  Dokumentation som skall vara överlämnad vid slutbesiktning: 300 000 kr.  
-  Relationshandlingar: 200 000 kr.  
  

AFD.623  Förskott  
  
  Förskott beviljas inte.  
 
AFD.624  Fakturering  
  

Faktura i 1 exemplar skall ställas och skickas till:  
  
Lomma kommun  
Fakturaenheten  
Box 77  
234 22 LOMMA  
  
Och skall innehålla uppgifter om:  
-  Ref. nr 43108 
-  Projektnamn Rutsborgskolan, nybyggnad av idrottshall 
-  Lyft nr  
-  Kontraktssumma  
-  Tidigare fakturerat belopp  
-  Fakturabelopp  
-  Innestående belopp  
-  F-skattenummer  
  
Kopia av faktura skall samtidigt sändas med e-post till utsedd projektledare.  
  
Särskilda fakturor skall utställas för ändrings- och tilläggsarbete.  
  
Mervärdeskatt skall faktureras löpande.  
  
Felaktig faktura skall krediteras. Ny faktura som ersätter felaktig faktura betalas inte förrän 
kreditfaktura har kommit beställaren tillhanda. Ny faktura skall åsättas ny förfallodag.  
 
Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 12 föreskrivs att ostridigt belopp på felaktig faktura inte betalas 
förrän stridigt belopp krediterats. Ränta på ostridigt belopp utbetalas inte. 
  
Om annat inte överenskommits skall fakturaunderlag genomgås med beställarens attestansvarige 
före fakturering.  
  
Fakturering får inte ske förrän "Bekräftelse av avtal" undertecknats och återsänts.  



Administrativa föreskrifter - Rutsborgskolan, nybyggnad av idrottshall    36 
 

Fakturering får inte ske innan nedanstående handlingar/uppgifter är översända till beställaren och 
beställaren godkänt handlingen/uppgiften.  
 
-  Tidplan  
-  Betalningsplan  
-  Försäkringsbevis på avtalade försäkringar  
-  Projektanpassad kvalitetsplan  
-  Säkerhet  
-  Arbetsmiljöplan  
-  Förhandsanmälan till arbetsmiljöverket  
  Ansvarige för samordning av arbeten (AFD.371).  
   Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering, BAS-P (AFD.1834)  
-  Byggarbetsmiljösamordnare för utförande, BAS-U (AFD.1834).  
-  Entreprenörens tillståndsansvarige (AFD.5512).  
-  Ansvarige för samordning av tillståndsansvariga (AFD.5513).  
-  Ansvarig för samordning av installationer (AFD.371)  
-  F-skattebevis  

  
AFD.63  Säkerhet  
  
AFD.631  Säkerhet till beställaren  

  
Entreprenören skall ställa säkerhet enligt ABT 06 kap. 6 § 21 i form av bankgaranti. Säkerheten får 
inte vara tidsbunden.  

  
Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 21 föreskrivs att entreprenören själv ansvarar för att återkalla 
lämnad säkerhet till beställaren när samtliga åtaganden enligt avtal är slutförda. Om så inte sker 
svarar entreprenören för de kostnader som kan uppstå då säkerheten inte blir återlämnad i tid. 

AFD.7   Besiktning 
 
AFD.71  Entreprenadbesiktningar  
  
AFD.712  Förbesiktning  

 
TE skall kalla till förbesiktning av del av anläggning som inte är åtkomlig vid slutbesiktning. 

 
 Alla funktioner skall uppfyllas så att interimistiskt slutbesked för respektive etapp kan erhållas. 
  
AFD.713  Slutbesiktning  
  
   Slutbesiktning verkställs vid i sin helhet färdigställd entreprenad.  
  

Med tillägg till ABT 06 kap. 7 § 12 föreskrivs att det 14 arbetsdagar före slutbesiktning skall föreligga 
provningsprotokoll, instruktion för drift och underhåll, protokoll från myndighetsbesiktningar och 
säkerhetsbesiktningar, åtgärder enligt kontrollplan PBL osv. i den omfattning som 
förfrågningsunderlaget i sin helhet anger. 
 
TE kallar till slutbesiktning. 
 
Drift- och skötselpärmar skall vara genomgångna av respektive besiktningsman före slutbesiktning. 
Vid slutbesiktning skall av besiktningsman godkända pärmar överlämnas.  
  
Om så inte är fallet kan detta vara skäl till uteblivet godkännande av entreprenaden samt att 
entreprenören ansvarar för fastighetsdriften tills godkända handlingar föreligger. 

 
AFD.714  Garantibesiktning    
  

Med ändring av ABT 06 kap. 7 § 3 föreskrivs att det åligger entreprenören att kalla till 
garantibesiktning av entreprenaden senast en månad före garantitidens utgång. Om 
garantibesiktningen på grund av försenad kallelse från entreprenören inte sker inom fastställd tid, 
förlängs garantitiden i motsvarande utsträckning.  
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Med tillägg till ABT 06 kap. 7 § 11 föreskrivs att om fel kan hänföras till utförande som genom 
kvalitetsstyrningsverifikationer och dokumenterade egenkontroll påstås vara kontraktsenligt utförda, 
får talan under garantitiden föras beträffande sådana fel, även om dessa inte konstaterades vid 
slutbesiktningen.  

 
AFD.715 Särskild besiktning 
 

Särskild besiktning skall utföras två år efter slutbesiktning. Entreprenören kallar till sådan besiktning. 
  

AFD.716  Efterbesiktning  
  

Efterbesiktning utförs tills samtliga fel är åtgärdade.  
  
Beställarens merkostnad för att med egen eller inhyrd personal säkerställa att 
besiktningsanmärkningarna blir åtgärdade kommer att debiteras entreprenören. Detta gäller även 
för besiktningar som inte kan utföras eller avslutas på avsett sätt.  

  
AFD.718  Besiktningsman  
  
 Besiktningsmän utses av beställaren. 

AFD.8  Hävning   
 
Med tillägg till vad som anges i ABT 06 kap. 8 § 1 gäller följande. 

Finner part att omständighet uppstår som innebär, eller kan leda till, att uppdrag inte kan fullgöras 
enligt de villkor som anges i avtalet skall motparten utan dröjsmål meddelas därom. Om sådan 
avvikelse konstaterats förbinder sig parten att omedelbart åtgärda de aktuella felen. 

För det fall part inte visar sig uppfylla villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse, och de aktuella 
bristerna inte åtgärdas på ett godtagbart sätt efter skriftlig erinran vid två (2) tillfällen, med skälig tid 
däremellan, äger motparten rätt att häva avtalet.  

Följande punkter skall anses utgöra villkor i avtalet avseende vilka avvikelser alltid skall anses 
utgöra brister av väsentlig betydelse (uppräkningen nedan begränsar inte parts rätt att häva avtalet 
till följd av andra brister av väsentlig betydelse). Beställaren äger därför i samtliga fall rätt att häva 
avtalet om;  

• Entreprenören eller underentreprenör inte fullgör sina åtaganden avseende skatter eller 
sociala avgifter som åvilar entreprenören eller underentreprenör eller om övriga 
omständigheter som uppräknas i 13 kap. 1 och 2 §§ LOU föreligger avseende entreprenören, 
underentreprenörer eller företrädare för dessa. 

• Entreprenören eller dennes underentreprenörer brister i fullgörande att bedriva sin 
verksamhet så att den innebär ett väsentlig åsidosättande av lag (på annat sätt än punkten 
ovan).  

• Entreprenören överlåter rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan beställarens skriftliga 
medgivande. 

• Entreprenören inte längre kan fullgöra avtalat åtagande genom att en eller flera i avtalet 
upptagna personer inte längre kan fullfölja sitt uppdrag och entreprenören inte kan erbjuda 
lämplig ersättare med erforderliga kvalifikationer i enlighet med vad som stadgas i avtalet 
samt tillhörande handlingar.  

• Avtalet har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9–14 §§ LOU, 
• Entreprenören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller att ingå avtalet befann 

sig i någon av de situationer som avses i 13 kap. 1 § LOU och borde ha uteslutits från 
upphandlingen enligt den bestämmelsen,  

• Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom att låta den upphandlande 
myndigheten ingå kontraktet eller Avtalet, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt 
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fördraget avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande 
av direktiv 2004/18/EG. 

• Om rättelse inte vidtas inom skälig tid alternativt flertalet avvikelser uppmärksammas vid en 
och samma kontroll, med beaktande av vad som framgår av Bilaga arbetsrättsliga villkor. 
 

Hävande part äger rätt till skadestånd i enlighet med ABT 06. 

AFD.9  Tvistelösning  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 9 § 1 föreskrivs att tvist rörande tolkning och tillämpning avtalet skall 
avgöras av svensk allmän domstol i Lunds tingsrätt och enligt svensk lag.  
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AFG  ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL  
Entreprenören skall anskaffa och bekosta erforderliga allmänna hjälpmedel och arbeten för 
entreprenaden om ej annat anges i detta avsnitt. 

AFG.1  Etablering av arbetsplats  
  
AFG.11  Placering av allmänna hjälpmedel  
  
  Placering av allmänna hjälpmedel skall godkännas av beställaren.  
 

 Ytor för uppläggning av material, uppställning av bodar o. dyl. inom arbetsområdet skall vara 
inhägnade och skyddade enligt entreprenörens ansvar. Se även AFG.316. 

  
AFG.111  Placeringsritning som upprättas av entreprenören  
  

Placeringsritning skall godkännas av beställaren innan etablering får påbörjas.  
  
Vid utnyttjandet av gatumark eller annan allmän mark ombesörjer och bekostar TE att erforderliga 
tillstånd inhämtas från berörd myndighet. TE svarar för eventuella kostnader för nyttjandet.  

  
AFG.12  Bodar  
  
  Entreprenören håller bodar för eget arbete.  
 
AFG.13  Tillfällig väg och plan  
  

In- och utfarter från arbetsområdet skall upprättas i samråd med beställaren och berörd myndighet.  
  
Entreprenören utför och bekostar erforderliga skyltningar, avstängningar och skyddsåtgärder.  
  
Entreprenören är skyldig att under entreprenadtiden fortlöpande underhålla utnyttjade vägar och 
tillfarter så att trafiken till berörda fastigheter inte onödigtvis försvåras.  
  
Skador som uppstår på befintliga vägar, gator, ledningar mm på grund av entreprenörens arbete 
eller transporter skall repareras kontinuerligt på dennes bekostnad.  
  
Entreprenören skall under hela entreprenadtiden tillse att vägar är fullt framkomliga för transporter 
samt att samordning med brukare inom angränsande område sker då så erfordras.  
  
Hänsyn skall visas de inom angränsande område verksamma vid samtliga transporter till och från 
arbetsplatsen.  

 
AFG.14  Tillfällig el- och va-försörjning 
 
AFG.141 Tillfällig elförsörjning  
  
 Entreprenören skall ombesörja och bekosta tillfällig elförsörjning.  
 
AFG.142  Tillfällig VA-försörjning  
  

Entreprenören skall ombesörja och bekosta tillfällig va-försörjning.  
 
AFG.15  Tillfällig kommunikationsutrustning  
  
   Entreprenören ansvarar för utrustning för entreprenörens behov.  
 
AFG.16  Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla  
  

TE skall tillhandahålla skyltställning och skylt till beställaren med Lomma kommuns logga och text. 
I den mån bygglov krävs för skylt skall detta sökas och bekostas av beställaren.  

 
Ritning på utförande tas fram i samråd med beställaren. 
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AFG.2   Inmätning och utsättning  
  
AFG.21  Mätutrustning  
  

Provning och kontroll av instrument och kompletterande utrustning skall utföras enligt SIS- TS 
21143:2013. Instrument och övriga mätdon skall vara avstämda mot de noggrannhetskrav som 
föreskrivna toleranskrav föranleder. 

 
AFG.22  Inmätning  
  
AFG.222  Inmätning vid husbyggnad  
  

Inmätning skall utföras av TE via mätsakkunnig som är godkänd av Lomma kommun, samt lämna 
bevis på inmätning till Miljö- och byggnadsnämnden och KA.  

 
AFG.23  Utsättning  
  
AFG.232  Utsättning vid husbyggnad  
  
  Utsättning får endast utföras av person som godkänts av kommunen.   
 
AFG.3   Skydd m m  
  
AFG.31  Skydd av arbete och egendom m m  
  

TE skall skydda befintliga/närliggande byggnader och byggnadsdelar i erforderlig omfattning dels 
med avseende på skaderisk och dels med avseende på störningsrisk för verksamhet och boende i 
närheten.  
 
Planer inom och utom arbetsområdet samt kringliggande byggnader och planer skall skyddas i 
erforderlig omfattning. 

  
AFG.311  Skydd av arbete 
 

Stuprör skall vara kopplade med provisoriska rör under entreprenadtiden så att vatten leds ut ifrån 
byggnaden.   

  
AFG.312  Skydd av ledning, mätpunkt m m  
  

Entreprenören skall i erforderlig omfattning skydda befintliga kablar, ledningar och liknande som 
finns inom arbetsområdet och i angränsning till arbetsområdet.  
  

AFG.313  Skydd av vegetation  
  

Träd skall skyddas på betryggande sätt mot skada. Grävning får inte ske inom trädets droppzon. 
Beträffande vite se AFD.518. Skydd skall även omfatta rotsystem och trädkrona. 
 
Område med befintliga träd och buskar får ej belamras. 
 

 
AFG.314  Skydd av fornminne  
  
  Påträffas fornminne skall entreprenören förfara enligt lag (1942:350) om fornminnen.  
  
AFG.315  Skydd av egendom  
  

TE skall skydda befintliga/närliggande byggnader, byggnadsdelar, inventarier mm i erforderlig 
omfattning så att skada inte uppkommer.  

   
I det fallet att skada ändå uppstår svarar TE för samtliga kostnader i samband med återställande av 
byggnad, byggnadsdelar, inventarier mm till ursprungligt skick. Detta kan innebära nyanskaffning.  
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 AFG.316  Tillfällig inhägnad  
  

Entreprenören skall utföra och bekosta tillfällig inhägnad som påfordras av myndighet eller 
försäkringsbolag samt i den omfattning som erfordras med hänsyn till pågående verksamhet.  
  
All rätt till affischering på tillfällig inhägnad tillkommer beställaren, varför inga reklamskyltar får 
förekomma på inhägnaden.  
  
Inhägnad får inte försvåra tillträde till intilliggande byggnader.  

 
AFG.32  Skyddsanordningar  

 
Om entreprenör för in farliga ämnen på arbetsplatsen, utför arbete eller använder maskiner som 
medför hälso- eller olycksrisk. Skall denne i förväg informera ansvarig för samordning av 
arbetarskydd om detta samt anordna erforderligt skydd. 
 
Påträffar entreprenören farliga ämnen vid arbete i mark skall denne informera B och ansvarig för 
samordning av arbetarskydd om detta samt anordna erforderligt skydd och omedelbart avbryta 
arbetet. 
 
Entreprenören skall utan särskild ersättning svara för alla avstängnings- och skyddsanordningar och 
svara för alla kostnader i samband med skador eller ersättningsanspråk, som kan uppkomma som 
följd av hans verksamhet enligt denna förfrågan. 

  
AFG.33  Vakthållning  
  
  Entreprenören svarar för sådan vakthållning som erfordras med hänsyn till hans ansvar.  
  
AFG.34  Bullerskydd  
  

Entreprenören skall vidta sådana åtgärder att störande buller inte uppstår. I första hand skall ej 
bullrande arbetsmetoder användas.  
  
Maskiner och utrustning som används skall vara ljuddämpad.  
  
Ljudnivån på maskiner och arbeten skall med hänsyn till omgivningen hållas inom av miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet godtagna värden.  
  
Vid bullrande arbete skall stor hänsyn tas till övriga som är verksamma i kringliggande byggnader.  
  
Störande ljud från radio får inte förekomma.  
 
Bullrande arbete och störande ljud får ej förekomma mellan kl.18.00 och 06.30. 
  
Hörselskydd med radio eller liknande får inte bäras under arbetstid av personal verksamma i 
projektet.  

  
AFG.35  Dammskydd  
  

Entreprenören skall vidta sådana åtgärder att störande dammbildning och nedsmutsning inte 
uppstår.  
  
Torrsågning av betong får inte utföras.  
 

AFG.36  Begränsning av miljöstörande utsläpp  
  
Miljövänliga bränslen skall användas till motordrivna maskiner, fordon mm. 
 
Miljövänliga arbetsmetoder skall i första hand användas.  
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AFG.4  Leverans, transport m m  
 
AFG.41 Leverans av varor till arbetsplatsen 
 
 Samordning av transporter av material mm skall göras i största möjliga mån.  
  
AFG.416  Förpackningar och lastbärare  
  

I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan användas skall emballaget 
vara anpassat till Lomma kommuns system för källsortering.  

  
AFG.43  Transport inom arbetsområdet 
  
AFG.431  Transportöppningar  
  
  Eventuella transportöppningar utförs och bekostas av entreprenören.  
  
AFG.44  Lyftanordningar  
 

AFG.5  Arbetsställningar och montering  
  
AFG.51  Arbetsställningar  
 

AFG.6  Ursparning, håltagning, igensättning och tätning  
  
AFG.61  Ursparning och håltagning  
  

Entreprenören svarar för all håltagning och igensättning för fullgörande av den egna entreprenaden. 
Håltagning skall utföras med skärande verktyg, så att byggnadsdel inte skadas.  

  
AFG.611  Samordning av ursparning och håltagning  
   
AFG.62  Igensättning och tätning  
  

Entreprenören skall utföra igensättning av ursparning och håltagning efter eget arbete till färdig yta. 
Entreprenören skall före igensättning, förvissa sig om att arbetet är färdigt. Igensättning utförs så att 
aktuella brand-, ljud- och andra kvalitetskrav uppfylls.  

  
AFG.621  Samordning av igensättning och tätning  
 

AFG.7  Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m  
  
AFG.71  Uppvärmning och uttorkning  
  
  TE svarar för och betalar för uppvärmning och uttorkning under byggtiden.  
 
AFG.75  Väderberoende arbeten  
  
AFG.751  Väderskydd  
  
 Erforderligt särskilt väderskydd skall ombesörjas och bekostas av entreprenören.  
  
AFG.752  Snöröjning  
  

Entreprenören svarar för den snöröjning och halkbekämpning av det arbetsområde som erfordras 
för entreprenörens arbete.  
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AFG.8  Länshållning, renhållning, rengöring, m m  
  
AFG.81  Länshållning  
  
AFG.82  Renhållning  
  

Entreprenören skall ombesörja renhållning även av vägar och planer utanför arbetsområdet från spill 
etc. som förorsakats av honom.  

  
  Entreprenören skall källsortera restprodukter efter anvisningar från lokala sopstationer.  
  

Om avtalad rengöring, städning och källsortering inte utförs har beställaren rätt att utföra arbetet på 
entreprenörens bekostnad utan föregående uppmaning.  

  
AFG.83  Städning och slutrengöring  
  
AFG.831  Städning  
  

Fortlöpande städning skall utföras av entreprenören.  
  
Före igensättning av dolda utrymmen (dubbling av väggar, undertak etc.) skall byggnads- och 
installationsdelar rengöras och dammsugas.  

  
AFG.832  Slutrengöring  
  

I slutrengöringen skall även ingå slutbehandling av ytskiktsmaterial enligt fabrikantens anvisningar 
och fönsterputs som skall omfatta alla glasytor samt bågar och karmars samtliga sidor.  

 
AFG.84  Ohyres- och insektsbekämpning  
  
AFG.85  Återställande av mark  







Kommunfullmäktige 
2021-09-16 
 

Ärende 

12 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (32) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-08-25 

 

 
Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 99   KS KF/2021:220 - 001 
 
 

Inrättande av en kommunal arbetsmarknadsenhet i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunens verksamhet rörande personers möjlighet till egen försörjning genom 
utbildning och arbete är i dagsläget organiserat inom olika nämnder. För att få mer 
effekt av kommunens arbetsmarknadsrelaterade arbete och få in fler individer på 
arbetsmarknaden föreslås att ett antal verksamheter samorganiseras och arbetet 
utvecklas. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-19, § 141. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 141 
‒ Skrivelse 2021-07-05 från kommundirektören 
 
Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att inrätta en arbetsmarknadsenhet samt att uppdra åt kommundirektören att 
återkomma med ett utvecklat förslag avseende vilka verksamheter som ska samlas 
under arbetsmarknadsenheten. För beslut i samband med budget 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en arbetsmarknadsenhet 
‒ Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att återkomma med ett 

utvecklat förslag avseende vilka verksamheter som ska samlas under 
arbetsmarknadsenheten, för beslut i samband med budget 2022. 

 
Protokollsanteckning 
Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) lämnar en protokollsanteckning. 
 

./. Bilaga 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 



Protokollsanteckning i ärende om inrättande av arbetsmarknadsenhet vid KS 
sammanträde 25/8 

Vi ställer oss tydligt positiva till inrättande av arbetsmarknadsenhet. 

Det underlag som presenteras inför beslutet är dock inte komplett och saknar 
perspektiv från både BUN och KS ansvarsområde. Debatten vid sammanträdet 
handlade mycket om det icke kompletta i ärendet och hur kommunstyrelsen ger 
bifall till förslaget utan tillräckligt underlag. Vi poängterar att kommunstyrelsen 
måste tydligare markera att handlingar inför ärenden behöver vara korrekta, 
transparenta och kompletta. 

Vi drog tillbaka vårt yrkande om återremiss till förmån för ordförandes förslag som 
där centrala frågor som tidsplan och organisatorisk tillhörighet är utelämnat som 
följd av det saknade underlaget. 

Vi förväntar oss att det ges utrymme för en ny politisk debatt om de olika 
perspektiven för arbetsmarknadsenhet vid tillfälle när ärendet är komplett. 

Per Bengtsson Lisa Bäck  Rune Netterlid 

Socialdemokratiska Arbetarepartiet 

Bilaga KS § 99/21
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Kommunstyrelsen 
 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-07-05 

Vår referens: Katarina Pelin 
Direkttel: 0733-411078 
E-post: Katarina.pelin@lomma.se 
Diarienr: 

Er referens: 
 
 

Inrättande av kommunal arbetsmarknadsenhet 
 

Förslag till beslut: 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
- Att inrätta en verksamhet med kommunens samlade resurser för arbetsmarknadsinriktat 

arbete. Verksamheten organiseras under socialnämnden. Verksamheten träder i kraft den 1 
januari 2022. 

 
Ärende 
Kommunens verksamhet rörande personers möjlighet till egen försörjning genom utbildning och 
arbete är i dagsläget organiserat inom olika nämnder. Som exempel organiseras idag 
flyktingmottagandet och ekonomiskt bistånd inom socialnämnden, ferieplatser och samverkan med 
näringslivet inom kommunledningskontoret, SFI-, gymnasie- och vuxenutbildning inom barn- och 
utbildningsnämnden samt föreningsliv och fältgrupp inom kultur och fritidsnämnden. 

 
För att få mer effekt av kommunens arbetsmarknadsrelaterade arbete och få in fler individer på 
arbetsmarknaden föreslås ett antal verksamheter samorganiseras och arbetet utvecklas. 

 
Bakgrund/analys 
De senaste årens erfarenheter som kommunen har gjort är att antalet hushåll som är i behov av 
ekonomiskt bistånd ökar. Det beror dels på att de ensamkommande unga har blivit vuxna, fått 
uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen och saknar fullständiga 
försörjningsmöjligheter, dels genom att vuxna nyanlända i stor utsträckning hamnar utanför 
arbetsmarknaden då de går ur statens etableringsprogram. Tillgången till SFI och vuxenutbildning har 
inte matchat behoven, till exempel kunde kön till en sfi-plats kunde vara så lång som 5 månader, 
varför Lärcentrum inom utbildning-, kost, kultur och fritidsförvaltningen under hösten 2019 startade 
SFI i egen regi. Möjligheten att utnyttja ferieplatser samt kontakter med näringslivet kommer inte 
socialnämndens alla målgrupper till gagn i tillräcklig utsträckning, och möjligen når kommunens 
kapacitet som arbetsgivare för socialnämndens målgrupper inte sin fulla potential. 

 
Kommunen står nu inför en utmaning i frågan om att nyttja tillgängliga resurser på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Det handlar inte enbart om att arbeta mer effektivt, det handlar också om att 
arbeta på andra vis, att nå fler personer på nya sätt med nya kanaler. För att klara detta behöver 
kommunens samlade resurser genomlysas, målgrupper behöver definieras, en samsyn gällande 
kommunens uppdrag samt en ändamålsenlig organisering av resurserna göras. 
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Kommundirektören beslutade 2021-05-04 att uppdra till socialförvaltningen att ansvara för 
uppdraget att utreda behovet av en arbetsmarknadsenhet. 

 
Socialförvaltningens förvaltningschef gav avdelningschefen för Individ och familjeomsorgen i uppdrag 
att genomföra uppdraget. Utredningen har utförts i två steg. Som ett första led i utredningen har en 
extern leverantör undersökt kommunens nuläge gällande arbetsmarknadsarbetet, kartlagt ett önskat 
nuläge samt lämnat en rad rekommendationer. Därefter har ärendet skrivits fram till kommunens 
ledningsgrupp. Beslut fattades 2021-06-15. 

 
Beslutsunderlag 
Utredning av en kommunal arbetsmarknadsenhet. 

 
Samråd 
Samråd har skett med samtliga förvaltningar. 

 
 
 

Katarina Pelin 
Kommundirektör 

 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 2021-06-08 

Diarienummer: 

Handläggare: Felicia Mellgren Sandkvist 
Direktnummer: 040-6411231 
E-post: felicia.mellgrensandkvist@lomma.se 

 
 
 
 

Utredning av en kommunal arbetsmarknadsenhet 

Förslag till beslut 
Att tillskapa en verksamhet med kommunens samlade resurser för arbetsmarknadsinriktat arbete. 
Verksamheten föreslås vara organiserad inom socialförvaltningen samt rapportera till socialnämnden. 
Verksamheten föreslås träda i kraft i januari 2022. Nedan följer förslag till uppdragsformulering, mål, 
målgrupp, organisering och tidplan. 

 
Uppdrag för en kommunal arbetsmarknadsenhet 
Alla som kan ska arbeta – fler invånare ska bli självförsörjande. Kommunen stöttar alla som kan 
arbeta till egen försörjning. 

 
Kommunen ska arbeta tillsammans med statliga aktörer, arbetsgivare, föreningsliv och civilsamhälle med 
målet att alla som kan ska arbeta. Genom samverkan möjliggör myndigheterna stöd till arbetsgivarna i 
form av matchning och arbetsgivaren möjliggör i sin tur anställning, praktik eller utbildning för en eller 
flera invånare. 

 
Alla invånare ansvarar för att aktivt söka arbete och delta i insatser som ökar möjligheterna till en 
anställning. Kommunen ansvarar för att tillhandahålla utbildning som möjliggör invånaren att möta 
arbetsmarknadens behov. 

 
Aktiviteter för att uppnå målet 

• Krav på motprestation vid ekonomiskt bistånd och en tro på människans vilja att uppnå 
självständighet. 

• Förbättrad matchning när kommunen och Arbetsförmedlingen gemensamt möter 
näringslivet. 

• Individanpassade insatser och en modern vuxenutbildning  med  fokus på arbetsplatsernas 
kompetensförsörjning och matchning. En genomgripande vuxen- och 
språkutbildningsförändring i linje med KLIVA. 

 
Prioriterade målgrupper 

• Unga personer som saknar gymnasiebehörighet 
• Personer mellan 18-29 år som är arbetslösa 
• Nyanlända som är mottagna enligt lag om mottagande av vissa nyanlända 
• Personer som uppbär ekonomiskt bistånd 
• Personer inom socialpsykiatri och LSS som beviljats daglig verksamhet 
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Organisering för att nå målen 
 

Arbetsmarknadsenhet 
 

 
Mottagande & 

etablering 
nyanlända 

 

 
Kommunala 

aktivitetsansvaret 
och ferietjänster 

 
 
 

Vuxenutbildning & 
SFI 

 

 
Planering för 

försörjning, arbete 
eller sysselsättning 

 
 

Tidplan för genomförande 
 

2021 
Kartläggning och planering för att organisera en arbetsmarknadsenhet. Mål ska brytas ner och 
verksamhetsplan    skrivas. Prioritering i ambitionsnivå och måluppfyllelse. 

 
2022 
Förändring av organisering. Sätta struktur och hitta samverkan operativt. Strategiska perspektiven 
förankras politiskt. 

 
2023 och framåt 
Sysselsättningstalen är höga, försörjningsstöd sjunker, socialt utanförskap minskar, hög beredskap att 
ställa om utifrån nationella och regionala satsningar. 

 
Utfall 2020 och budget 2021 för verksamheter med arbetsmarknadsinriktat arbete 

 
 Utfall Budget 

2020 2021 
1 Utbetalt Ekonomiskt bistånd -9 546 -11 287 
2 Personalbudget ekonomiskt bistånd -1 963 -2 228 
3 Arbetsmarknadskonsulent -239 -645 
4 Finsamfinansierat arbete -1 667 -2 277 
5 LSS arbetsmarknadskonsulent -423 -432 
6 Externt köpt daglig verksamhet -1 611 -1 699 
7 Trivselhuset -876 -1 601 
8 KAA - kommunens aktivitetsansvar -495 -559 
9 SFI -2635 -3777 

10 GrundVux, GyVux -1967 -2088 
11 SärVux -220 -893 
12 Ferietjänster -741 -950 
13 Trygghetsanställningar -282 -376 
14 Näringslivsarbetet 0 0 

Summa -22 665 -28 812 
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Resurser i ett längre perspektiv 
Beroende på ambitionsnivå i förhållande till näringslivsarbetet kan det bli aktuellt att tillskapa medel för 
att kunna arbeta med långsiktighet på ett sådant vis som läggs fram i beslutsunderlaget. I dag finns inga 
medel avsatta för näringslivsarbetet och kommunen kommer att behöva arbeta proaktivt för att i ett 
längre perspektiv kunna räkna hem satsningar på detta. 

 
Ferietjänster hanteras i dag av en HR-partner men denna resurs är inte medräknat i underlaget. Om 
ferietjänster ska hanteras av en arbetsmarknadsenhet kommer den arbetstiden att resurssättas för att 
flyttas över till arbetsmarknadsenheten. 

 

 
Ärendet 

Bakgrund 
Kommunens verksamhet rörande personers möjlighet till egen försörjning genom utbildning och arbete 
är i dagsläget organiserat inom olika nämnder. Som exempel så organiseras idag flyktingmottagandet och 
ekonomiskt bistånd inom socialnämnden, ferieplatser och samverkan med näringslivet inom 
kommunledningskontoret, SFI-, gymnasie- och vuxenutbildning inom barn- och utbildningsnämnden samt 
föreningsliv och fältgrupp inom kultur och fritidsnämnden. 

 
De senaste årens erfarenheter som kommunen har gjort är att antalet hushåll som är i behov av 
ekonomiskt bistånd ökar. Det beror dels på att de ensamkommande unga har blivit vuxna, fått 
uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen och saknar fullständiga försörjningsmöjligheter 
och dels genom att vuxna nyanlända i stor utsträckning hamnar utanför arbetsmarknaden då de går ur 
statens etableringsprogram. Tillgången till SFI och vuxenutbildning har inte matchat behoven, till 
exempel kunde kön till en sfi-plats kunde vara så lång som fem månader varför Lärcentrum inom 
utbildning-, kost, kultur och fritidsförvaltningen under hösten 2019 startade SFI i egen regi. Möjligheten 
att utnyttja ferieplatser samt kontakter med näringslivet kommer inte socialnämndens alla målgrupper 
till gagn i tillräcklig utsträckning och möjligen når kommunens kapacitet som arbetsgivare för 
socialnämndens målgrupper inte sin fulla potential. 

 
Kommunen står nu inför en historisk utmaning i frågan om att nyttja tillgängliga resurser på ett effektivt 
och ändamålsenligt sätt. Det handlar inte enbart om att arbeta mer effektivt, det handlar också om att 
arbeta på andra vis, att nå fler personer på nya sätt med nya kanaler. För att klara detta behöver 
kommunens samlade resurser genomlysas, målgrupper behöver definieras, en samsyn gällande 
kommunens uppdrag samt en ändamålsenlig organisering av resurserna behöver föreslås. 

 
Kommundirektören beslutade den 20-05-04 att uppdra socialförvaltningen att ansvara för uppdraget att 
utreda behovet av en arbetsmarknadsenhet. 

 
Socialförvaltningens förvaltningschef gav avdelningschefen för Individ och familjeomsorgen i uppdrag att 
genomföra uppdraget. Utredningen har utförts i två steg. Som ett första led i utredningen har en extern 
leverantör undersökt kommunens nuläge gällande arbetsmarknadsarbetet, kartlagt ett önskat nuläge 
samt lämnat en rad rekommendationer. Utredningen rapporterades till kommunens ledningsgrupp den 
21-03-02. 

 
I ett andra led har avdelningschef för Individ och familjeomsorgen sammanställt ett beslutsunderlag till 
kommunens ledningsgrupp att ta ställning till. Beslutsunderlaget innehåller en övergripande beskrivning 
av de verksamheter som identifierats bedriva någon typ av arbetsmarknadsinriktat arbete. Därefter följer 
en beskrivning av det arbetsmarknadsarbete som bedrivs inom ramen för enheten arbete & försörjning, 
med bäring på de många miljoner som går ut i ekonomiskt bistånd. Därpå följer en sammanfattning av 
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nationella och regionala mål kring flyktingmottagande och arbetsmarknad samt en redogörelse kring 
konjunktur, arbetsmarknad och pandemins påverkan. Ett avsnitt tar också upp vad som är verksamt för 
att stötta människor mot en högre grad av självförsörjning. Underlaget lägger fram förslag till målsättning 
med arbetsmarknadsarbete, resurser för ändamålet samt möjlig organisering. 

 

Sammanfattande huvuddrag av extern kartläggning 

Önskat läge 
 Utvecklat stöd till individer att komma ut på arbetsmarknaden i förhållande till 

myndighetsutövning. 
 Ökad kompetens kring arbetsmarknadsfrågor i kommunen. 
 Utvecklad struktur kring arbete med arbetsmarknadspolitiska anställningar i kommunen. 
 Utvecklat erbjudande av vuxenutbildning/SFI parallellt med arbetsmarknadsinsatser. 
 Utvecklad hantering av kommunens feriejobb, som idag sköts av HR. 
 Ökat arbetsmarknadsfokus i kommunens näringslivskontakter. 

 
 

Rapportens sammanfattande analys 
 Behov av förstärkning och förtydligande av arbetsmarknadsarbetet i Lomma kommun. 
 Arbetsmarknadsarbetet utförs idag under både Socialförvaltningen/Socialnämnden och 

UKF/Barn- och utbildningsnämnden. Det finns även kopplingar till KLK/Kommunstyrelsen. 
 Arbetsmarknad och egenförsörjning bör vara övergripande fokus för insatser som riktas till 

personer som har arbetsförmåga. 
 Arbetsmarknadsarbetet behöver utgå från ett nära och flexibelt stöd från vuxenutbildning och 

SFI. 
 
 

Rekommendationer framåt 
 Ett tydligt politiskt ställningstagande böra göras i syfte att skapa förutsättningar för ett effektivt 

arbetsmarknadsarbete i kommunen. 
 En politiskt förankrad arbetsmarknadsstrategi bör tas fram. 
 Ansvaret för arbetsmarknadsarbetet samlas i en organisation (arbetsmarknadsenhet) under en 

ansvarig chef med tydligt mandat. 
 Arbetsmarknadsenheten bör får en framträdande roll och funktion i den förvaltning där den 

organiseras, vilket kan ske inom rådande förvaltningsstruktur eller i en egen förvaltning. 
 Vuxenutbildning och SFI bör få ett tydligt uppdrag att stödja Arbetsmarknadsenheten med att 

utveckla individer mot egenförsörjning genom arbete. 
 
 

Kommunens nuvarande arbetsmarknadsinriktade arbete 
De verksamheter som identifierats bedriva någon typ av arbete som syftar till att stötta människor till en 
högre grad av självförsörjning är enheten arbete & försörjning inom Individ o familj, daglig verksamhet 
inom funktionsstöd, Trivselhuset inom Individ o familj, Lärcentrum inom utbildningsförvaltningen, 
ferietjänster och trygghetsanställningar inom HR, föreningslotsprojektet inom Kultur och fritid samt 
kommunens näringslivsarbete inom kommunledningskontoret. Nedan följer en redogörelse för dessa 
verksamheters uppdrag, mål och resurser. 

 
Enheten arbete & försörjning 
Inom socialförvaltningen ligger ansvaret för bland annat flyktingmottagande, ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsinriktat arbetet kopplat till målgrupperna inom flyktingmottagande och ekonomiskt 
bistånd. Dessa delar är organiserade inom enheten arbete & försörjning. Här finns idag också ett 
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arbetsmarknadsinriktat projekt som är finansierat med externa medel. Det politiska målet för enheten är 
”att fler personer ska bli självförsörjande”. Verksamheten har en budget om cirka 16 000 tkr varav 11 300 
tkr är ekonomiskt bistånd. 

 
Daglig verksamhet 
Inom socialförvaltningen ligger också ansvaret för att tillförsäkra personer med insatser enligt LSS goda 
levnadsvillkor. Bland annat verkställer förvaltningen insatser som syftar till att den enskilde ska ha en 
meningsfull sysselsättning samt ges möjligheter och stöd att komma ut på den reguljära 
arbetsmarknaden. Det arbetet utförs idag av en arbetsmarknadskonsulent. 

 
Det finns idag ett 30-tal personer som deltar i daglig verksamhet i egen regi, de flesta inom ramen för 
daglig sysselsättning snarare än reguljärt arbete. I ett längre perspektiv kommer gruppen inom LSS som 
kommer kunna lönearbeta att växa. Det finns inget politiskt mål kopplat till verksamheten. Budgeten för 
arbetet är 430 tkr. De insatser som kommunen inte kan tillhandahålla internt köps idag av externa 
leverantörer och budgeten för det ändamålet är 1 700 tkr. 

 
Mötesplats för personer med psykisk ohälsa 
Inom socialförvaltningen ligger ansvaret för att erbjuda meningsfull sysselsättning till personer som av 
fysiska, psykiska eller andra skäl har svårighet att delat i samhällets gemenskap som andra. Verksamheten 
har Trivselhuset som öppnades i början av 2000-talet, med ett innehåll som då kändes relevant för att 
möta målgruppen. 

 
Verksamheten besöks av ett 20-tal personer, som har haft Trivselhuset som sin dagliga sysselsättning 
under de senaste 10 åren. En handfull av personerna skulle, med rätt stöd kunna ta sig in på den reguljära 
arbetsmarknaden. För övriga skulle en högre kvalitet kunna tillhandahållas om stödet gavs på annat vis, 
med en koppling till supported training eller supported employment. Det finns inget politiskt mål för 
verksamheten och budgeten innevarande år är 1 600 tkr. Lokalen har haft stängt under stora delar av 
2020 och har fortfarande stängt på grund av pandemin. Verksamheten bedrivs istället på ett anpassat vis 
för de gäster som tidigare besökte Trivselhuset. 

 
Lärcentrum 
Inom utbildnings- kost-, kultur- och fritidsförvaltningen (UKF) ligger ansvaret för gymnasieskolan, 
vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) på 
organisationsenheten, Lärcentrum. I Lärcentrums uppdrag ligger även uppdragsutbildning Yrkessvenska, 
för medarbetare inom äldreomsorgen som har behov av förstärkt svenskundervisning. 

 
I barn- och utbildningsnämndens budget 2021 fick vuxenutbildningen en förstärkning på 1,5 mnkr för att 
möta de nya kraven i lagstiftningen samt vara ännu aktivare i arbetet med vägledning och motivera de 
sökande att höja sin kompetens så att de blir anställningsbara och kan försörja sig själva. 
Vuxenutbildningens budget 2022 har minskats marginellt med 200 tkr. 

 
Lärcentrum ingår i ett nätverk bestående av 12 kommuner som samverkar kring Yrkesvux och 
bristyrkesutbildningar. Samverkan avser utbud och gemensam ansökan av de statsbidrag som finansierar 
merparten av kostnaden för utbildningsplatsen. 

 
Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen innefattar svenska för invandrare (SFI), grundläggande kurser (grundskola), 
gymnasiala kurser, yrkesutbildningar/-paket och Yrkes-SFI. Dessutom Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA) 
vilket innebär en skyldighet för kommunen att erbjuda ungdomar 16 - 20 år som varken studerar eller 
arbetar lämpliga individuella åtgärder med utgångspunkt i individens behov. 
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Den nya lagstiftningen för den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) innebär att sökande som har kort 
utbildning samt arbetslösa som behöver utbildning för att få arbete inte är de enda grupperna som ska 
prioriteras. Prioritering ska även utgå från individens och arbetsmarknadens behov (bristyrken), behov av 
yrkesväxling samt samhällets behov av kompetensförsörjning. 

 
Uppdrag för utbildningsanordnare av SFI 
SFI-utbildningens nationella uppdrag är formulerat i skollagen, förordningar, läroplanen och kursplanerna. 
Det är hemkommunen som är skyldig att erbjuda SFI för den som har rätt att delta. Hemkommunen är 
även skyldig att se till att den som vill börja på en utbildning i svenska för invandrare blir erbjuden studie- 
och yrkesvägledning. Grundregeln är att man har rätt att delta i SFI från och med andra kalenderhalvåret 
det år då man fyller 16. Enligt skollagen ska utbildning i SFI omfatta i genomsnitt minst 15 timmars 
undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod. 

 
Studerande inom SFI har rätt att läsa alla SFI-kurser, rättighetslagstiftning. Däremot har de ingen 
skyldighet att läsa alla kurser. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre 
månader. 

 
När det gäller personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare gäller särskilda regler. Då ska kommunen aktivt verka för att de ska kunna påbörja 
SFI inom en månad från det att de har anmält sig till utbildningen. 

 
Elever ska kunna kombinera sina SFI- studier med förvärvsarbete eller praktik, vilket understryker att 
undervisningen ska erbjudas på tider som är anpassade efter elevens behov. Om det finns elever som 
behöver det för att kunna kombinera studier med arbete finns det alltså ett tydligt krav på huvudmannen 
att erbjuda: 

 
• undervisning under hela eller delar av dagen 
• kvällsundervisning 
• flexibel undervisning 
• undervisning på distans. 

 
SFI i Lomma kommun 
SFI i Lomma kommun har idag 81 studerande. De lärare som möter de studerande inom SFI uppfattar att 
motivationen har sjunkit under distansstudierna och därmed också progression och utbildningsresultat, 
främst för de studerande på kurs A och B. Lärcentrum gör samma bedömning som övriga kommuner att 
studietiden blir längre än vid utbildning fysiskt på plats. 

 
Verksamheten erbjuder idag SFI genom 4 daggrupper och 2 kvällsgrupper. Hösten 2021 är planen att 

starta ytterligare en grupp utifrån antal anvisade till Lomma kommun. Troligen blir det då en A-grupp, för 
personer med ingen eller väldigt kort skolbakgrund. 

 
Till hösten kommer studie- och yrkesvägledarna (SYV) att erbjuda individuell vägledning för att, i 
samarbete med enheten för arbete och försörjning, hitta rätt praktikplats utifrån mål, intresse och 
behov. Verksamheten använder sig även av studiehandledare (lärare i de studerandes förstaspråk) för att 
skapa förutsättningar för förbättrade utbildningsresultat. 

 
Utbildning i svenska för invandrare (SFI) i egen regi fortsätter att utvecklas avseende studerandevolym i 
kommunen. Som en följd av det har personalbudgeten utökats med 0,6 tjänster i barn- och 
utbildningsnämndens budget för 2022. Samtidigt har budget för köp av externa utbildningsplatser 
minskats precis som förvaltningen förutspådde när verksamheten startade SFI i egen regi. 
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Verksamheten mäter måluppfyllelse enligt följande: Minst 50% av eleverna ska ha genomfört minst två 
kurser (A-D) med godkända betyg inom två år. September 2019 startade Lärcentrum SFI i egen regi, då 
med en grupp. September 2021 har två år gått och förvaltningen kan då utvärdera om målet uppnåtts för 
den första gruppen studerande. 

 
Utbildningsstruktur för SFI 
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en språkutbildning som syftar till att ge vuxna 
invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. 

 
Studieväg 1 riktar sig till studerande vars skolbakgrund är mycket kort, motsvarande grundskola årskurs 
1 - 3. Studievägen riktar också sig till analfabeter. Inom studieväg 1 läser de studerande kurs A, B, C och 
D. 

 
Studieväg 2 riktar sig till studerande vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk 
gymnasieskola. Inom studieväg 2 läser de studerande kurs B, C och D. 

 
Studieväg 3 riktar sig till studerande som har minst 10 års skolbakgrund. Inom studieväg 3 läser de 
studerande kurs C och D. 

 
För att den enskilde studerande ska påbörja utbildningen på rätt studieväg och rätt kurs, görs först en 
bedömning av etableringshandledare i bosättningsteamet och studie och yrkesvägledaren. Därefter gör 
läraren ett test för att kvalitetssäkra placeringen. Efter avslutade kurser (B, C och D) gör eleven ett 
nationellt prov. 

 
Utbildningsresultat SFI 

 
Tabell 1: Genomströmning september 2019 till maj 2021 
Totalt antal 
sökande 

Totalt antal 
avhopp/avbrott 

 
I utbildning juni 

Antal som avslutat 
utbildningen 

153 48 81* 24** 
*Maj 2021 
**Med betyg i C- alternativt D-kursen 

 
Orsaker till avhopp 

• Flytt till annan kommun (26 personer) 
• Arbetsmarknadsåtgärder från AF 
• Sexmånaders förberedande samhällskurs på Hvilan för de som har utbildningsplikt 
• Arbete 
• Annan utbildning 
• Föräldraledighet 

 
Tabell 2: Genomsnittstid i månader för godkänt betyg på kursen 

Kurs 
Studieväg 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
1 

6 mån 
(5 elever) 

7 mån 
(2 elever) 

  

 
2 

 7 mån 
(15 elever) 

9 mån 
(7 elever) 

5 mån 
(4 elever) 

 
3 

  8 mån 
(12 elever) 

4 mån 
(9 elever) 

Totalt är 54 betyg satta, fördelat på 35 unika individer 
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Tabell 3: Antal studerande som ännu inte nått betyg på pågående kurs, totalt 81 unika individer. 
Kurs 
Studieväg 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

1 11 2 2 1 
2  16 8 3 
3   33 5 

 
Framtid 
Effektstudien av Region Skåne visar på att den viktigaste faktorn för att få ett arbete är språkkompetens 
på gymnasial nivå. Studien visar att de studerande som läst D-nivå inom SFI har störst  förutsättningar att 
få ett förvärvsarbete, dock när de även läst svenska på gymnasial nivå. Studerande som endast läst A- 
och B-kurs står till stor del utanför arbetsmarknaden. 

 
För att underlätta för studerande inom SFI (som avslutat SFI kurs D) att få en bättre möjlighet att komma 
in på den svenska arbetsmarknaden eller på annan högre utbildning, har Lärcentrum påbörjat planering 
för utbildning i grundläggande svenska, kurs 1 - 4, år 2022. Tanken är att ha kontinuerliga intag för att de 
sökande inte ska behöva vänta i sex månader, vilket är fallet i flera andra kommuner. Lärcentrum kommer 
också att kunna erbjuda sökande från andra kommuner utbildning i grundläggande svenska1. 

 
Kultur och fritid samt projektet Föreningslots 
Inom utbildnings- kost-, kultur- och fritidsförvaltningen ligger även ansvaret för bibliotek, kulturskola, 
offentlig kultur, konst, kultur i skolan, stöd till föreningar, fritidsgårdar, fritidsklubbar och fältgrupp. 
Avdelningen för kultur och fritid har ett nära samarbete och dialog med aktörer så som föreningsliv eller 
näringsliv som på olika sätt är viktiga för samhället och dess välmående. 

 
Verksamheten arbetar för att öka tillgängligheten, informationen och kontakten med kultur och 
föreningsliv för att bidra till etablering, delaktighet och inkludering för kommunens invånare. 

 
Verksamheten bedriver sedan ett år tillbaka ett projekt ”En del i samhället” tillsammans med 
socialförvaltningen som bygger just på idén om ”hela människor” där både utbildning, arbete och hälsa 
är bärande delar för att bli en del i samhället. Verksamhetens delprojekt heter Föreningslots och syftar till 
att öka nyanländas deltagande i föreningsliv, kultur och fritidsaktiviteter med målsättningen att bidra till 
ökat välmående samt nätverk för fortsatt kontakt in i arbetsliv. 

 
Det finns inget politiskt mål för kultur och fritid kopplat till människors självförsörjning. 
Föreningslotsprojektet finansieras med Finsammedel till och med årets slut. Beslut om samt eventuell 
plan för implementering av projektet kommer vid styrgruppens nästa möte i september i år2. 

 
Ferietjänster 
Ansvaret för kommunens ferietjänster ligger organiserat inom kommunens HR-avdelning. Kommunen 
anordnar varje år feriearbete för ungdomar. Syftet är dels att skapa sysselsättning under sommaren för 
ungdomar i åldern 16–18 år och dels ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Ungdomarna introduceras 
till arbete inom den offentliga sektorn, där det finns ett stort behov av arbetskraft i framtiden. 

 
Cirka 110 ungdomar erbjuds en plats. För att en ungdom ska kunna bli aktuell för en ferieplats är att de 
har sökt plats genom kommunens system Feriebanken, är folkbokförda i Lomma kommun, inte tidigare 
har haft ett feriearbete i kommunen och är i åldern 16–18 år, dvs från det år de fyller 16 år t o m det år 
de fyller 18 år. I genomsnitt söker ca 400 ungdomar varje år. 

 
 

1 Underlag inkommet och vidimerat från rektor Lärcentrum 
2 Information bekräftat av avdelningschef kultur & fritid 
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Vid årsskiftet varje år går en förfrågan ut till kommunens verksamheter om de har möjlighet att ta emot 
en eller flera feriearbetare. Till varje feriearbetare ska det finnas en handledare. Ungdomen arbetar sex 
timmar per dag under tre veckor och kommunen erbjuder tre ferieperioder under juni-augusti. Platserna 
lottas bland de sökande och när väl lottning är genomförd och ungdomarna identifierade kontaktas de 
med ett erbjudande som de kan ta tacka ja eller nej till och därefter skrivs och undertecknas 
anställningsavtal. 

 
Varje år får respektive ungdom utvärdera sitt feriearbete och samtliga ungdomar vittnar om att de har 
trivts bra och blivit väl omhändertagna på arbetsplatserna. Processen och arbetet runt feriearbete tar i 
snitt 20 % av en tjänst under perioden januari-augusti. I nuläget sysselsätter det en HR-partner som håller 
ihop och administrerar hela processen samt en kommunvägledare som bistår i processen. 

 
Det finns inget politiskt mål för verksamheten och budgeten innevarande år är 950 tkr som är vikt för att 
avlöna de ungdomar som haft en ferietjänst. 

 
Trygghetsanställningar 
Det finns en budget för trygghetsanställningar, men det finns inget politiskt mål för denna aktivitet, det 
saknas tillgänglig information kring syftet med budgetposten. 

 
Näringslivsarbetet 
Det strategiska ansvaret för näringslivsarbetet ligger på kommunledningskontoret hos funktionerna 
förvaltningschef och chef för kommunikation och utveckling. I näringslivsstrategin framgår att det 
övergripande syftet är att peka ut en väg för hur vi med gemensamma krafter vill stärka förutsättningarna 
för företag att bedriva sin verksamhet i kommunen. Strategin pekar ut ett antal viktiga fokusområden med 
bäring för att främja företagandet och fler arbetstillfällen i kommunen. Strategin inkluderar inte 
hållbarhet för sociala frågor eller näringslivets möjligheter att bidra till ökad sysselsättning genom att vara 
en utvecklingspart till kommunens arbetsmarknadsarbete. Det saknas ett övergripande politiskt mål kring 
vad strategin ska uppnå. Det saknas budget för näringslivsarbete. 

 

Vägen till självförsörjning med kommunen som utvecklingspartner 
Arbete & försörjning verkar för samplaneringar med Arbetsförmedlingen och Lärcentrum (SFI) under 
invånarens hela etableringsperiod. Etableringsperioden är inte tidsatt, utan fortgår till dess att den 
enskilde är etablerad, det vill säga är i utbildning eller anställning som möjliggör egen försörjning. 
Etableringsprogrammet genom Arbetsförmedlingen är tidsatt och kan som längst pågå i tre år. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inskrivning 
• Lärcentrum för SFI 
• Arbetsförmedlingen för 

etableringsprogrammet 
• Primärvården 
• Skatteverket 

 
 
 

Jobb och utvecklings alt 
ungdomsgarantin 
• AF samt lägre 

ersättning 
• Arbete & försörjning 

arbetar operativt 
parallellt 

Planering mot 
självförsörjning 
fortsätter 
• Arbete & försörjning 

arbetar aktivt 
• Finns fortsatt plan på 

AF 

 
Mottagande 

Bosättningsteamet 
MIV och LST 
Bostadskontrakt, stöd i 
det praktiska 

 
Etableringsplan och SFI 

AF och Lärcentrum 
ansvariga 
Arbete & försörjning 
följer upp parallellt 
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Identifierade hinder 
Det är socialförvaltningen som är ansvariga för att fullgöra kommunens skyldighet att ta emot och erbjuda 
nyanlända en bostad i kommunen. Av den anledningen är det socialförvaltningen som samordnar den 
nyanländas första tid i sitt nya sammanhang. Likväl har socialförvaltningen ett politiskt mål att uppnå som 
lyder ”fler ska bli självförsörjande” samt att socialnämnden fattade beslut om riktlinjer gällande 
vägledning av nyanlända till egen bostad i januari 2020. För att socialförvaltningen ska klara sitt uppdrag 
och uppnå de politiska målen behöver förvaltningen samarbete, kompetenser och resurser hos andra 
aktörer för att den enskilde ska få tillgång till det den har rätt till och för att kunna uppnå de politiska 
målen. För att målet ska uppnås krävs en effektiv samverkan från flera aktörer, såväl interkommunala 
som statliga. Denna samverkan har förbättringspotential liksom flödet för den enskildes möjligheter till 
försörjning. 

 
De största hoten mot en snabb etablering 
Låg utbildningsnivå 
Kvotflyktingar med låg eller ingen utbildning från hemlandet har en lång etableringstid och studier visar 
att en förhållandevis hög andel aldrig kommer ut i arbete och egen försörjning. 

 
Ställtider 
Kvotflyktingar som kommer till Sverige saknar personnummer. Utan personnummer kan den enskilde inte 
skriva in sig på Arbetsförmedlingen eller skriva in sig på sfi. Den enskilde kan vänta i upp till fyra-sex 
månader på ett nytt personnummer, vilket fördröjer de etablerande åtgärderna. 
Det finns idag också väntetid (två månader) för att få en plats på sfi (oberoende kvot eller ej). Det finns 
inga  aktiviteter för dem som väntar på sitt personnummer eller för dem som står i kö till sfi. 

 
När den enskilde har fått sitt personnummer så förekommer det i regel en viss ställtid innan den enskilde 
kan skrivas in på Arbetsförmedlingen. Övervägande del av dem som kommer behöver stöd i att hantera 
det digitala handhavandet. Bosättningsteamet stöttar de nyanlända i denna process. 

 
Hälso- och sjukvård 
I mottagandet av framför allt kvotflyktingar behöver de allra flesta ganska snart komma i kontakt med 
primärvården för att göra hälsoundersökningar, i flera fall medicinska ingrepp eller diagnoser för att få 
smärtlindring eller ingrepp. Inte sällan behöver den nyanlända flera besök hos tandläkare för att göra 
akuta tandutdragningar eller tillfälliga lagningar. Det tar veckor och ibland månader för att få vård som 
innebär att den enskilde kan fokusera på sin etablering. Att komma till vården är svårt redan innan 
pandemin, men under pandemin har det varit extra komplext. Den nyanlända har svårt ofta 
fysiska/medicinska hinder att ta sig till Skatteverket, Arbetsförmedling med mera innan den medicinska 
statusen är hanterad. 

 
Progression och målkonflikter 
Etableringsarbetet i Sverige och Lomma kommun tar för långt tid, liksom att arbetet är ineffektivt. Det 
finns många hinder att undanröja för att flödet genom kommunens verksamheter blir smidigare och ger 
en högre grad av självförsörjning. Progressionen i sfi är långsam, genomströmningen i sfi med nuvarande 
målsättning indikerar 3-4 års sfi-studier innan personen är aktuell för en arbetsmarknadsutbildning. 
Socialförvaltningens och utbildningsförvaltningens politiska mål saknar samsyn, liksom att målet med sfi 
och vägen till självförsörjning saknar gemensamma prioriteringar. 

 
Avsaknad av kopplingar mellan näringslivsarbetet och verksamheter i kommunal regi 
Det finns flera perspektiv i näringslivsarbetet med bäring för kommunens målgrupper som kan utvecklas 
vidare. Till exempel näringslivsarbetet och hur kommunen ser sig själv som arbetsgivare, 
kompetensförsörjare och vilken service som ges näringslivet i kommunen. Hur kan ett operativt arbete se 
ut för att stärka och utveckla den typen av arbete? 
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Näringslivsarbetet skulle också kunna spänna över kommunens samarbete med tredje sektorn, 
civilsamhälle och näringsliv, få ihop samarbeten, få tillgång till kompetens och resurser, stötta kommunala 
verksamheter på olika vis samt agera lots för att öka servicenivå i näringslivsfrågor. En förutsättning för 
att kommunen ska kunna fortsätta leverera välfärdstjänster på sikt är att en större del av civilsamhälle, 
föreningsliv, idéburen verksamhet och näringsliv tar ansvar för välfärdsarbetet. Den transformering av 
ansvar som pågår i Sverige gällande välfärdskontraktet motiverar att kommunen tar ansvar för att 
överbrygga de mellanrum som uppstår och där ideella resurser, föreningar och organisationer i allt större 
utsträckning bidrar i välfärdsarbetet. Det kan handla om att bedriva öppna mötesplatser, agera lots i olika 
sammanhang, bidra med meningsfulla aktiviteter för olika målgrupper eller agera motivatörer in i olika 
sammanhang. 

 
Det övergripande och utvecklingsinriktade arbetet 
På grund av att det saknas en samsyn kring mål uppnår de olika verksamheterna inte sin fulla potential då 
det gäller proaktivitet och helhetssyn. Det handlar om att vuxenutbildning (sfi) ska matcha sitt innehåll 
utifrån socialförvaltningens målgruppers behov (nyanlända, unga med ekonomiskt bistånd samt 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg). Det behöver ske genom olika yrkesinriktningar och 
samarbeten i regionen samt dialoger för att finna praktikmöjligheter internt och externt. 

 
För att hitta nya och fler sätt att använda sig av subventionerade anställningar, praktikplatser, feriearbete 
etc. behöver samarbetet med HR systematiseras för att kärnverksamheten ska få stöd i fackliga 
förhandlingar. En samordning i dessa frågor internt kommer ge HR större möjligheter att prioritera detta. 
Idag arbetar flera verksamheter med dessa frågor parallellt vilket resulterar i ett ineffektivt användande 
av HR. 

 
Arbetsmarknadsarbetet innebär i framgångsrika kommuner ett nära arbete och goda relationer med 
näringslivet. Relationerna bygger på en vinna-vinnastrategi, där kommunen får tillgång till praktik- och 
arbetsplatser och näringslivet får snabb service och arbetskraft. Så ser det inte ut i kommunen idag och 
dessvärre finns det ingen strategi för detta i dagsläget. 

 
Framgångsrika kommuner har en arbetsmarknadsenhet för att få stöd i rekrytering och 
kompetensförsörjning, vilket saknas i Lomma kommun idag. Relationen mellan rekryterande chefer 
internt och arbetsmarknadsenheten bygger på samma vinna-vinnaperspektiv som det privata 
näringslivet. Vinsten för en arbetsmarknadsenhet är att snabbt kunna anvisa ut i kommunens egna 
verksamheter för praktik, utredning eller bedömningar. 

 
Idéburna organisationer utför en allt större del av välfärdsarbetet och besitter ofta särskild kunskap om 
detta. Denna kunskap är viktig för att möta förändring, problem och utmaningar i samhället. Offentlig 
verksamhet kan samverka och tillsammans med en idéburen organisation lösa samhällsproblem, till gagn 
för den enskilde. En sådan samverkan kallas IOP (idéburet offentligt partnerskap) och är en 
överenskommelse om samverkan mellan offentligt och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst 
samhälleligt mål. Kommunens interna samverkan mellan socialnämnd och kultur och fritidsnämnd är av 
största vikt för att sådan samverkan kan uppnås på effektiva vis. 

 
Ytterligare ett sätt att arbeta för social hållbarhet är att arbeta med sociala klausuler i upphandlingar. 
Socialt ansvarsfulla upphandlingar görs genom att köpa etiska varor och tjänster och använda 
upphandlingar till att skapa jobb, goda arbetsplatser, inkludering i samhället och arbetslivet och bättre 
villkor för personer med funktionsnedsättning eller missgynnad bakgrund. Detta görs i begränsad 
omfattning i dagsläget. 

 
Den nationella riktningen på kommunal nivå 
Det är ett allvarligt läge på arbetsmarknaden i form av en stor mängd nya arbetslösa, men att grupper 
som tidigare hade svårt att komma in på arbetsmarknaden, har nu fått det svårare. 
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Dessutom har långtidsarbetslösa blivit fler och kommer ha större utmaningar än tidigare att ta sig tillbaka 
på arbetsmarknaden. Kommunens kapacitet att ta emot och förverkliga den statliga ambitionen kan 
utvecklas betydligt och de olika verksamheterna taktar och om resurser prioriterades till det 
gemensamma målet, fler i självförsörjning. 

 
Arbetsförmedlingens reformering 
Arbetsförmedlingens reformering är påbörjad och kommer fortgå med fokus på matchningstjänster 
genom upphandlade anordnare. Kundstrategin är att alla kontakter sker digitalt i ett första led. Effekterna 
av denna framåtrörelse från de statliga verkens sida innebär att kommunerna får bära ett större ansvar 
för att coacha teknik- och språksvaga invånare. En stor del av Lomma kommuns målgrupp för en 
arbetsmarknadsenhet tillhör kategorier där mer manuellt stöd är nödvändigt för att kunna påbörja sin 
resa mot självförsörjning. 

 

Kommunens mottagande av nyanlända 
Antal mottagna nyanlända (fördelat på singlar och familjer) sedan 2016 samt hur många kvar i 
kommunen (sorterat per år). Observera att siffran utgår från anvisningsår, oberoende av vilket år de 
faktiskt ankom till kommunen. 

 
 

År 
 

Familjer 
 

Singelhushåll Antal personer ff 
bosatta i kommunen 

Antal personer 
mottagna med 
anvisning 

Antal personer 
mottagna utan 
anvisning 

2016* - - 41 93 - 

2017 18 22 70 96 15 

2018 17 4 66 83 4 

2019 13 6 50 61 3 

2020 7 7 39 45 0 

2021 1 0 2 2 0 

Totalt 56 39 268 380 22 

 
*Verksamheten saknar tillförlitliga siffror från 2016, eftersom det var innan Migrationsverket fick ansvar för anvisningar och 
Arbetsförmedlingens statistik är ofullständig. Enligt vår egen statistik, har vi tagit emot 93 personer med anvisning. 

 
Totalt är det 42 hushåll i målgruppen nyanlända som för tillfället uppbär ekonomiskt bistånd uppdelat 
på 27 kvinnor och 25 män. 

 
26 av hushållen som består av familjer är uppsagda från sina etableringsbostäder där föräldrarna  antingen är 
helt eller delvis arbetslösa. 

 
I mars 2021 är det 34 personer inskrivna i etableringsprogrammet, av dessa så har 28 planeringen ”övrigt” 
och sex personer läser på SFI. Det innebär att de som står under övrigt är de personer som blivit antagna 
till  etableringsprogrammet, men som fortfarande står i kö till SFI. 

 
Av de 34 personerna så har 20 personer grundskoleutbildning, åtta personer har eftergymnasial utbildning  och 
sex personer har bakgrund i högre studier. 
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Ekonomiskt bistånd 
 

2021 Januari Februari Mars April 

Totalt antal individer med bistånd 112 115 122 122 

Varav personer under 25 år 21 25 20 23 

Antal familjer med bistånd 40 41 41 41 

Antal barn i hushåll med bistånd 111 114 120 116 

 
 

 
Snitt/månad 
2019 

Snitt/månad 
2020 

Snitt/månad 
2021 

Per år 
2019 

Per år 
2020 

Per år 
2021 
(prognos) 

Hushåll, exkl nyanlända 39 43 49 466 521 607 

Hushåll, nyanlända 38 39 41 459 465 519 

Hushåll, stödboende/gymnasielagen 21 10 8 256 119 80 

 
 

Öppen arbetslöshet 
Arbetslösheten i Lomma var i mars 2021 5,3 procent att jämföra med 10,9 procent i Skåne län eller 13,3 
procent i riket. Antalet arbetslösa i Lomma kommun har på ett år ökat från 417 till 439 personer. Av dem 
har 19,5 procent varit arbetslösa över 24 månader. 40 procent av 439 personer har varit arbetslösa i över 
12 månader. 

 
Ökningen det senaste året består av unga personer i åldern 18–24 år som i högre grad än övriga är 
arbetslösa samt nyanlända personer. 2020 fanns 11 ungdomar i ungdomsgarantin och idag är det 20 
ungdomar inskrivna i ungdomsgarantin, vilket motsvarar en ökning med 82 procent. I jämförelse med 
2020 så har andelen som gått från etableringsprogrammet till jobb- och utvecklingsgarantin (2 års 
etablering) ökat med 17 procent. Övervägande delen av dem har kompletterande ekonomiskt bistånd. 

 
Omvärldsanalys 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) scenario för makroekonomin vilar på ett antagande om att 
pandemin sakta men säkert ebbar ut under 2021. En stadig men utdragen återhämtning väntas för den 
svenska ekonomin men inte förrän 2024 förväntas ett läge av normalkonjunktur nås. 

 
SKR spår vidare att ett antal år av svag konjunktur får stor påverkan på arbetsmarknaden. Under 2020 
räknade SKR med att arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till knappt 9 procent, för att sedan öka 
ytterligare under 2021. När arbetslösheten stiger får nya kullar av studenter svårare att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Liksom vid tidigare lågkonjunkturer kommer sannolikt utvecklingen gå mot mer och 
längre studier vilket kommer att bidra till en dämpning av arbetsutbudet kommande år. Det kommer att 
ta tid för såväl sysselsättningsgraden som arbetskraftsdeltagandet att återhämta sig och balans på 
arbetsmarknaden kommer att nås först 2024. 

 
Redan före pandemin fanns många långtidsarbetslösa som inte fått arbete trots flera år med stark 
efterfrågan på arbetskraft. Det förklaras av diskrepansen mellan vad arbetsgivarna efterfrågar och de 
arbetslösas kompetenser. Det är sannolikt att pandemin påskyndar den pågående strukturomvandlingen 
på arbetsmarknaden. Det riskerar att öka obalansen på arbetsmarknaden ytterligare då fler personer 
saknar de kompetenser som efterfrågas. Särskilt svår bedöms konkurrensen om jobben bli för nya 
personer på arbetsmarknaden som saknar gymnasial utbildning. En fullföljd gymnasieutbildning är den 
enskilt viktigaste faktorn för möjligheterna att få en varaktig förankring på arbetsmarknaden. 
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De demografiska utmaningarna 
SKR pekar ut i sin rapport att andelen äldre, men också barn och unga ökar i snabbare takt än den 
arbetsföra befolkningen. Det gör att fler behöver bland annat vård och omsorg men gör också att bristen 
på arbetskraft blir stor i såväl kommuner och regioner som näringslivet i stort. 

 
 

 
SKR understryker vikten av att fortsätta planera för den demografiska verklighet som beskrivs ovan. Att 
fler människor i arbetsför ålder är anställningsbara och att fler behåller sin hälsa högt upp i åldrarna är 
särskilt viktigt mot den bakgrunden. Kommunen har ett stort behov, och en stor möjlighet, att hitta 
synergieffekter mellan målgruppen arbetslösa och efterfrågan av arbetskraft inom kommunens 
verksamheter för att klara kompetensförsörjningsbehoven framöver. 

 
Nationella och regionala direktiv 
Regeringen skriver i sina mål för nyanländas etablering att arbete är nyckeln till nyanländas etablering i 
det svenska samhället. ”Arbete ger, förutom egenförsörjning, möjligheter att utveckla kunskaperna i det 
svenska språket och om det svenska samhället. Arbete bidrar också till ett utökat socialt nätverk. Många 
nyanlända är i yrkesverksam ålder och har såväl utbildning som erfarenhet som i större utsträckning bör 
tas tillvara, inte minst inom områden där det råder brist på arbetskraft”. 

 
Arbetsmarknaden och pandemin 
I rapporten ”Ett år med pandemin - Arbetsförmedlingen ställde om för att klara krisen” som släpptes den 
11 mars 2021 sammanfattas läget kring svensk arbetsmarknad och effekterna på den svenska ekonomin 
och arbetsmarknaden. 

 
Rapporten fastslår att pandemin har haft tydliga effekter på arbetsmarknaden. Den ekonomiska 
aktiviteten har minskat, med resultat att svensk ekonomi påverkades i hög grad. Det allvarliga läget på 
den svenska arbetsmarknaden har visat sig genom att efterfrågan på arbetskraft till stor del har upphört 
inom flera branscher. Totalt varslades 123 000 personer om uppsägning under perioden mars 2020 till 
februari 2021. I Skåne län har 2900 personer varslats under året första månader. Arbetslösheten har 
ökat på för olika grupper av inskrivna arbetslösa, men den relativa arbetslösheten har ökat mest bland 
ungdomar, utrikes födda och bland dem med kort utbildning. 

 
En rad åtgärder har vidtagits för att dämpa effekterna på arbetsmarknaden. Åtgärderna består av 
korttidspermitteringar, omställningsstöd och anstånd med skatteinbetalningar, utökning av 
utbildningsplatser och en förstärkt arbetslöshetsförsäkring. 

 
De som blev arbetslösa när efterfrågan på arbetskraft minskade under krisens inledande skede var främst 
personer med tillfälliga anställningar och nya personer på arbetsmarknaden, framför allt unga och utrikes 
födda. Situationen har försvårats ytterligare för dessa personer då krisen har drabbat privata tjänster som 
hotell, restauranger och handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. 
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Unga och utrikes födda är överrepresenterade både i dessa branscher och bland dem med tillfälliga 
anställningar. Den ökade konkurrensen om jobben som krisen medfört innebär att situationen på 
arbetsmarknaden har blivit ännu svårare för personer som redan var arbetslösa. De som får jobb är i 
huvudsak personer som varit arbetslösa under kortare tid och som nästan uteslutande har minst en 
gymnasieutbildning. 

 
Antalet inskrivna arbetslösa som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet har samtidigt ökat markant. I 
slutet av februari hade närmare 105 000 inskrivna arbetslösa varit utan arbete mellan sex och tolv 
månader jämfört med 69 000 personer för ett år sedan. Det är oroväckande inte minst mot bakgrund av 
att risken för långtidsarbetslöshet ökar med tiden en person varit arbetslös. Därmed försvåras möjligheten 
att komma ut på arbetsmarknaden. 

 
Arbetsförmedlingens strategier under pandemin har varit att ge mer tidigt stöd till de nyinskrivna, utöka 
antalet deltagarantal i matchningstjänster och utökat platserna till utbildning. 

 
Arbetsförmedlingens svårigheter att räcka till för Lomma kommuns målgrupper 
Arbetsförmedlingen stod redan vid inledningen av 2020 inför ett utmanande läge då personalstyrkan 
reducerats till följd av minskningar i myndighetens förvaltningsanslag. I samband med pandemins utbrott 
och att dess konsekvenser blev synliga på arbetsmarknaden ställde Arbetsförmedlingen snabbt om för att 
hantera konsekvenserna av denna. Prioriteringarna har riktat sig mot dem som blivit nyligen blivit 
arbetslösa för att så snabbt som möjligt få människor i arbete igen. Det innebär att målgrupper, som redan 
innan fick för lite stöd av Arbetsförmedlingen fortsatt blev bortprioriterade av Arbetsförmedlingen. 

 
Arbetsförmedlingens reformation pågår fortsatt till 2022, där huvudinriktningen är att rustning och 
matchning av arbetslösa främst ska utföras av andra aktörer och att Arbetsförmedlingens arbete ska 
inriktas mot myndighetsansvar. Denna omställning är inte gjord ännu och kommer dröja ytterligare innan 
Arbetsförmedling och anordnare fungerar som tänkt. Det inverkar naturligtvis negativt på kommunens 
målgrupper. Det finns inte heller och det kommer inte att upprättas lokala kontor i kommunen. Det 
försvårar för den enskilde i behov av Arbetsförmedlingens stöd samt kommunens samverkan med 
Arbetsförmedlingen. 

 
Arbetsförmedlingens prognos för utvecklingen på arbetsmarknaden framöver 
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer ta tid för arbetsmarknaden att återhämta sig till nivåerna 
före pandemin oavsett utvecklingen den närmaste tiden. Pandemin har även påskyndat den pågående 
strukturomvandlingen. Det innebär att alla jobb som försvunnit, exempelvis inom handeln, inte kommer 
att komma tillbaka. Detta riskerar att öka obalansen på arbetsmarknaden ytterligare. 

 
Det syns oroväckande tendenser att gruppen långtidsarbetslösa ökar på grund av pandemin. Redan före 
krisen fanns det många inskrivna arbetslösa som inte fått arbete trots flera år med stark efterfrågan på 
arbetskraft. Det förklaras av att många inskrivna arbetslösa saknar de kompetenser som arbetsgivarna 
efterfrågar. Samtidigt riskerar de som redan var arbetslösa innan krisen att få det ännu svårare när 
kompetenskraven ökar, framför allt arbetslösa med kort utbildning. Det finns därför en risk att 
strukturarbetslösheten stiger i spåren av pandemin och kan medföra att den totala arbetslösheten 
permanentas på en högre nivå. 

 
I Arbetsförmedlingens senaste prognos från december 2020 bedömdes arbetslösheten att öka under 
första halvåret 2021 för att sedan vända nedåt i takt med att restriktioner gradvis kunde lättas. 
Arbetsförmedlingen kommer att revidera bedömningarna om utvecklingen på arbetsmarknaden i 
samband med publiceringen av Prognoser för utbetalningar 2021–2024 i slutet av april. 

 

Arbetsförmedlingens satsningar 
Genom Arbetsförmedlingen skjuter staten till medel för att kommunerna ska kunna främja den lokala 
arbetsmarknaden likväl höja sysselsättningstalen. Flera sådana satsningar är gjorda såsom uppdraget med 
Feriejobb, uppdraget med Ungdomsjobb samt Intensivåret. Det har aviserats att det kommer fler nya 
satsningar men för att kunna nyttja dem krävs det att kommunen har en kapacitet, målsättning och 
organisering som ger förutsättningar att arbeta med det. Som det ser ut nu kommer kommunen inte 
nyttja Ungdomsjobben om lite drygt 400 tkr. 
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Intensivåret vänder sig till vissa deltagare inom etableringsprogrammet. Intensivåret syftar till att 
deltagarna ska komma i arbete inom ett års tid. Fokus ligger på språk, arbetsplatsnära insatser och kortare 
utbildning. 

 
Kommuner och regioner kommer att spela en nyckelroll. Intensivåret ska bidra till att möta 
kompetensbehov på arbetsmarknaden. Dessutom kommer sfi, regionalt yrkesvux och 
kombinationsutbildningar att vara centrala insatser som erbjuds inom intensivåret. Ju bättre kommunen 
kan få olika insatser att synka med varandra, och ju bättre kombinationer av åtgärder kommunen kan få 
till, ju bättre resultat kommer intensivåret att ge. Därför är kommuner och regioner centrala för att 
intensivåret ska utformas för att möta riktiga behov på arbetsmarknaden och för att deltagarna rustas på 
rätt sätt. 

 
Etablering på arbetsmarknaden 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden 
Generellt är utrikes födda oftare arbetslösa och mindre sysselsatta än svenskfödda. Sysselsättningsgraden 
bland infödda år 2014 var 79 % i åldersintervallet 16–64 år. Motsvarande siffra för utrikes födda var 
64%, en skillnad på 15 procentenheter. I åldrarna 25–54 år var skillnaden över 18 procentenheter3. 
Etableringen har varit förvånansvärt stabil över de senaste 25 åren och ser relativt likartad ut i Finland 
och Sverige, trots olika invandringshistoria4. 

 
Spridningen i ställning på arbetsmarknaden är stor beroende på till exempel födelseland och skäl för 
migration, men få om några större grupper når samma genomsnittliga nivåer som infödda. Utrikes föddas 
sysselsättning och inkomster ökar över tiden, men tenderar att ännu efter 15–20 år i Sverige vara klart 
lägre än inföddas. 

 
De som fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl har efter fem år i Sverige en 
sysselsättningsgrad på 35–40 procent, beroende på vilket år gruppen invandrat. Sysselsättningsgraden 
stiger för att stabiliseras på 60–65 procent5. Hur snabbt de som invandrat fått ett första arbete har varierat 
över åren och med konjunkturen. 
 
Forskning från Nederländerna visar att ett tillfälligt arbete ökar chansen att hitta ett fast arbete i 
framtiden. Tillfälliga anställningar är bra för alla grupper, men särskilt viktigt för invandrare6. 

 
En stor andel av den utrikes födda befolkningen i Sverige väljer att bli svenska medborgare. Internationell 
forskning har visat att utrikes föddas sysselsättning och årsinkomster stiger i samband med ett byte av 
medborgarskap. Sannolikheten att en individ är sysselsatt eller har högre inkomst ökar vid svenskt 
medborgarskap, men att effekten sker redan innan bytet ägt rum och att det beror på andra saker än 
medborgarskapet7. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Anders Forslund och Olof Åslund (2016) Arbetet i framtiden 
4 Åslund m.fl. (2017:14), Ansala m.fl.(2018:25) 
5 Forslund och Åslund (2016) 
6 van den Berg m.fl. (2004:19) 
7 Engdahl (2014:9) 
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BIP-projektet i Danmark 
Under fyra år studerades vilka indikatorer som leder till arbete i ett projekt i Danmark. Den sammantagna 
slutsatsen är att bäst fungerar samordnade insatser, alltså när en individ får parallella insatser ur ett 
helhetsperspektiv. 

 
Projektet studerade under åren 2011–2016 cirka 4000 arbetslösa vid tio olika jobbcenter i Danmark och 
är internationellt sett den största studien som tittat på vilka faktorer som leder till arbete. Genom att 
studera registerdata har man kunnat se att gruppen som ingick i projektet också hade andra problem 
förutom att de var arbetslösa. Individerna hade lägre utbildningsnivå än andra, cirka 70 % hade ingen 
utbildning som ger kompetens för något arbete. Hela 46 % led av psykisk ohälsa och kriminaliteten bland 
männen i projektet var högre än i övriga samhället. 

 
Individerna hade varit arbetslösa under längre tid och hade fått ett varierande stöd för att kunna komma 
tillbaka. En fjärdedel hade inte fått något stöd alls. Studien visar att de som inte fick något stöd alls, faktiskt 
hade kommit längre från arbetsmarknaden än tidigare. 

 
Studien visar att kombinerade insatser, där en individ får flera olika stödåtgärder samtidigt som utgår från 
hela människans liv, gör signifikant skillnad. Om en person får en insats, tar personen två steg närmare 
ett arbete, men med flera samordnade insatser kommer individen hela 22 steg närmare 
arbetsmarknaden8. Studien visar också på att den professionellas tilltro är en stark faktor i framgången 
hos individen. 

 
Unga med utländsk bakgrund har det svårare 
Unga med utländsk bakgrund har en påtagligt svagare ställning på arbetsmarknaden än unga med svensk 
bakgrund. Unga födda utomlands, eller unga med utlandsfödda föräldrar, har lägre arbetsinkomster än 
unga med svensk bakgrund. Lägst inkomster har de som har invandrat när de var äldre än 16 år. Särskilt 
stora är skillnaderna mellan unga med svensk och utländsk bakgrund när det gäller andelen unga 
"inaktiva" som varken arbetar eller studerar9. 

 
En god arbetsmarknad, att bo nära arbetstillfällen och kontaktnät viktigt vid etablering 
Hur lätt det är för utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden varierar i takt med konjunkturen. Det 
har gått bättre för de invandrare som kom under en högkonjunktur, jämfört med dem som kom under en 
lågkonjunktur10. De som kom under en lågkonjunktur har sämre inkomster i upp till tio år efter ankomsten. 
De som har en bostad i en region med hög arbetslöshet klarar sig sämre. Arbete, snarare än tillgången till 
bostäder, är viktigt för nyanländas arbetsmarknadsutfall11. 

 

Ett begränsat kontaktnät och brist på referenser är en av flera troliga orsaker till svårigheterna för utrikes 
födda att få sina första jobb. 

 
Ur etableringsperspektiv kan därför etniska nätverk vara en bra väg in på arbetsmarknaden. Att nyanlända 
bosätter sig där många invandrare redan bor kan därför vara bra för jobbchanserna. Fördelarna med det 
etniska nätverkets kontakter kan möjligen väga upp andra problem som en sådan segregation för med 
sig11. 

 
Kvalitén på nätverket är viktigt. Värdet av att bo nära landsmän beror på landsmännens egenskaper. Om 
många arbetar kan det sprida sig, men om många har försörjningsstöd kan det också sprida sig12. 

 
Vikten av goda förebilder i ett nätverk lyfter även fram där de ser att det är bra för utrikes födda barns 
grundskolebetyg om det finns högutbildade landsmän i närområdet13. 

 
 

8 Hansen (2018) 
9 Engdahl och Forslund (2016:1) 
10 Edin och Åslund (2001:7), Åslund och Rooth (2003:5) 
11 Edin m.fl.WP (2000:9) 
12 Fredriksson och Åslund (2005:3). 
13 Edin m.fl.(2009:18). 
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Effekter av arbetsmarknadspolitiska program 
De utvärderingar som gjorts av arbetsmarknadspolitiska program visar i stort att effekterna för invandrare 
liknar övriga befolkningens. Det innebär att riktade lönesubventioner som liknar ett vanligt arbete har 
störst effekt på chansen till anställning, men att dessa åtgärder också medför högst undanträngning av 
reguljära arbeten14. Den mycket generösa lönesubventionen Instegsjobb riktad till gruppen nyanlända har 
endast utnyttjats i begränsad omfattning. 

 
Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har dock varit särskilt bra för lågutbildade personer med ett 
utomnordiskt födelseland15. Utrikes födda som gick till en privat förmedling fick arbete snabbare och 
tjänade också mer än de som deltog i Arbetsförmedlingens ordinarie program16. 

 
Genom intensiv språkutbildning, arbetspraktik samt sök- och matchningshjälp dubblerade 
sysselsättningen bland lågutbildade nyanlända vid en försöksverksamhet i Göteborg17. 

 
En uppföljning av aktiveringskrav på mottagare av försörjningsstöd i Stockholms stad visar att det har lett 
till färre mottagare av försörjningsstöd och högre sysselsättning, särskilt bland ungdomar och individer 
födda utanför västvärlden18. 

 
Omvärldsbevakning 

Organisering i andra kommuner 
Lomma kommuns närmsta samverkansparter är kommunerna inom 5 YES. I Kolada framgår nätverkets 
organisering av sitt arbetsmarknadsarbete. 

 
Staffanstorp och Kävlinge har organiserat arbetsmarknadsarbetet, ekonomiskt bistånd, mottagande och 
etablering av nyanlända, kommunala aktivitetsansvaret samt vuxenutbildning i samma enhet. Burlöv och 
Svedala kommun har samma organisering exklusive vuxenutbildningen. 

 
De större städerna Trelleborg och Helsingborg har valt att organisera arbetsmarknadsarbetet såsom 
Staffanstorp och Kävlinge, med skillnaden att Helsingborg har skiljt myndighetsdelen i ekonomiskt bistånd 
från planeringsdelen. 
 
I både Trelleborgs stad och Helsingborgs stad har resonemang och målkonflikter kring bildningsperspektiv 
kontra arbetsmarknadsperspektiv föranlett den valda organiseringen. Frågor kring som är viktigast och i 
vilken ordning som det ena eller andra ska ske har splittrat politik och tjänstepersoner. Arbete eller språk? 
Praktik eller undervisning? Alla delar är viktiga och dessa behöver föras samman för att personer med 
sämre förutsättningar ska bidra till kommunens och Sveriges framväxt. 

 
Andra exempel på kommuner med ett framgångsrikt arbetsmarknadsarbete är Växjö och Markaryd. 
Markaryd blev nyligen framlyfta i nationell kontext där orsakerna till framgångarna förklarades var ett 
nytt sätt att arbeta. De hade valt att samordna frågor som socialt arbete, vuxenutbildning, SFI och 
arbetsmarknadsfrågor under en nämnd och en förvaltning. Växjö har organiserat områdena 
arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, integration, individ- och 
familjeomsorg samt familjerätt i en nämnd och en förvaltning. Växjö visar fortsatt på en progression och 
fina resultat avseende sina tre målområden; arbetslinje, arbetsmarknad och arbetskraft. 
 
 
 
 

 
14 (Calmfors m.fl., 2002:8; Forslund och Vikström, 2011:7; Liljeberg m.fl., 2012:6; Sjögren och Vikström, 2015) 
15 De Luna m.fl. (2008:1) 
16 Bennmarker m.fl. (2009:23) 
17 Dahlberg m.fl. (2020:21) 
18 IFAU (2008:24) 
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Statlig och regional riktning 
Det finns en rad nationella och regionala direktiv, där Region Skånes regeringsuppdrag inom 
kompetensförsörjning ser ut som följer: 

- Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå 
- Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal 

vuxenutbildning 
- Bidra till etableringen av lärcentrum 

KLIVA-utredningen kommer med en rad förslag med förändringar när det gäller kommunal 
vuxenutbildning i sfi och sfi i kombination med annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning. 
Förslagen är genomgripande och kan leda till en betydande kvalitetshöjning av såväl vuxenutbildning 
som sfi-utbildningen. 

 
Som ett led i förslagen kommer benämningen Yrkes-sfi att tas bort och istället kommer det benämnas 
Yrkesutbildning för vuxna, med underrubriker som: 

• Kombinationsutbildningar 
• Yrkesutbildningar 
• Yrkesutbildningar med språkstödjande insatser 

 
Region Skåne har också i uppdrag att ta fram en gemensam plattform där allt utbud kommer att finnas, 
både från utbildningsanordnare i kommunerna men även Arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadsutbildningar. Här kommer Region Skåne att stå för kostnaden för själva plattformens 
uppbyggnad, medan driften kommer att fördelas på kommunerna. 

 
 

Förvaltningens övervägande 
Lomma kommun är en liten kommun med cirka 25 000 invånare. Lite mindre än hälften av dessa är i 
arbetsför ålder och av dem arbetar drygt 5 000 i kommunen. I kommunen finns cirka 6 000 arbetstillfällen 
varav hälften återfinns i småföretag. De största arbetsgivarna är Lomma kommun och SLU Alnarp med 
över 2 000 arbetstillfällen. De största privata arbetsgivarna är KåKå och Nolato Medevo. 

 
Kommunen står inför ett antal utvecklingssatsningar inom arbetsmarknadsområdet såsom nya 
kunskapsmiljöer för forskning och näringsliv i SLU Alnarp. Campusområdet i Alnarp ska utvecklas liksom 
Alnarpsparken som är tänkt att blomma ut till en attraktiv besöksdestination. Kommunen planerar också 
för en ny stadsdel i området tillsammans med etableringen av en tågstation. 

 
Stora satsningar är också på gång i Bjärred och norra kommundelen. Nya   bostadsområden 
planeras i Översiktsplan 2030 och inom kort blir gamla stationshuset i Bjärred restaurang i kombination 
med en hubb och mötesplats för företag19. 

 
Kommunen har nyligen gjort ett övertag av de särskilda boende för äldre med 180 anställda och 2019 tog 
kommunen också hem hemtjänsten i egen regi med lika många anställda. Utbildningsförvaltningen har 
nära 800 anställda och är kommunens största förvaltning. Kommunen har ambitionen att skapa Sveriges 
bästa äldreomsorg liksom Sveriges bästa skola. En av nycklarna för den framgången är naturligtvis 
tillgången till kompetens. 

 
Kommunen vill fortsätta vara den tryggaste kommunen i Sverige och nyligen fattades beslut om att 
tillskjuta mer medel för att stärka arbetet med trygghetsskapande åtgärder. 

 
 

 

29 Näringslivsstrategin 
 
 
 



20(21) 
 

 
Kommunens ambitioner tillsammans med utmaningar, kopplat till nationell och regional styrning kan 
tillsammans skapa en gångbar väg framåt. Den enskilt viktigaste systemiska skyddsfaktorn för ett tryggt 
samhälle är en självförsörjande invånare. Om kommunen kan knyta ihop processen utbildning i relation 
till efterfrågad arbetskraft kommer kommunen ha exceptionellt goda möjligheter att lyckas bättre än de 
flesta. Volymerna av bidragsberoende, arbetslöshet, funktionsvariation och socialt utanförskap är små, 
engagemanget bland civilsamhället stort, arbetstillfällen inom kommunen flera, kommunens interna 
resurser tillräckliga. En tydlig riktning som ger förutsättningar för samsyn och en verksamhet med mandat 
kommer att generera goda resultat både gällande sysselsättning men också reellt lönearbete. 

 
För att åstadkomma resultat krävs en samsyn kring mål och syfte med ett arbetsmarknadsinriktat arbete. 
När mål och syfte står klart kan resurser, organisation och prioriteringar stödja målet på ett annat vis än 
vad som är fallet idag. 

 
Om kommunen skulle satsa på en arbetsmarknadsenhet kan kommunen ta ett helhetsgrepp kring den 
sociala hållbarheten i termer av arbetskraft och arbetsmarknad. Det vill säga att alla invånare både ska 
och kan kravställas och erbjudas en aktivitet som syftar till självförsörjning, skapa en arbetsmarknad i 
kommunen för alla invånare samt tillhandahålla arbetskraft till de branscher i kommunen som efterfrågar 
det. Om kommunen satsar på en arbetsmarknadsenhet finns förutsättningar att hänga med i de 
utvecklingssatsningar som görs från nationellt och regionalt håll. 

 
 
 
 

Emma Pihl Felicia Mellgren Sandkvist 
Förvaltningschef Avdelningschef 
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Expedieras, efter beslut, till: 

Barn och utbildningsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 
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Etablering av gymnasieskola i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) gav 2019-06-11, § 56, förvaltningen för 
utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
eventuell framtida gymnasieskola i Lomma kommun. Vid BUN:s sammanträde 2020-
12-08, § 102, ställde sig nämnden positiv till slutsatserna i slutrapporten 
Förutsättningarna för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun och överlämnade 
ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. Ärendet har därefter 
kompletterat med en ekonomisk analys. 
 
Kommundirektör Katarina Pelin redogör i skrivelse 2021-05-06 för ärendet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-19, § 149. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 149 
‒ Skrivelse 2021-05-06 från kommundirektören 
‒ Slutrapport – Förutsättningar för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun 
‒ Ekonomiska förutsättningar gymnasieskola i Lomma kommun 
 
Överläggning 
Kristina Thored (FB) yrkar på att ärendet i första hand ska återremitteras och att 
ärendet i andra hand ska avslås. 
 
Aron Regnell (M) och Martha Henriksson Witt (C) yrkar att kommunstyrelsens ska 
besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden Robert Wenglén (M) ställer först proposition på frågan om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag, varefter kommunstyrelsen beslutar att ärende ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Ordföranden ställer därefter Aron Regnells och Martha Henrikssons Witts yrkande mot 
Kristina Thoreds avslagsyrkande, varefter kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Aron Regnells och Martha Henrikssons Witts yrkande. 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (32) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-08-25 

 

 
Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun och 

ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på lokalisering, 
genomförande och finansiering. 

 
Reservation 
Kristina Thored (FB) reserverar sig. 
 

./. Bilaga A 
 
Protokollsanteckning 
Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) lämnar protokollsanteckning. 
 

./. Bilaga B 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 



Bilaga A KS § 106/21



Protokollsanteckning gällande ärende om etablering av gymnasieskola vid 
KS sammanträde 25/8 

Vi är mycket positiva till att de byggs en kommunal gymnasieskola i Lomma 
kommun. Vi har påpekat följande ståndpunkter för det fortsatta ärendet och ser 
fram emot att det ges utrymme till debatt inför olika beslut i frågan om en 
gymnasieskolas utformning. 

1. Placeringen är mycket viktig. För oss är det självklart att man placerar
gymnasieskolan så att kommunen drar nytta av de gröna och marina
värdena i kommunen. Vi har tydligt markerat mot funderingarna på
samlokalisering mellan gymnasieskola och kommunhus.

2. Grunden i etableringen av gymnasieskola är, precis som utredningen säger,
att man utgår från elevens fråga om ”varför ska jag välja denna
gymnasieskola?

3. Vi förutsätter att det lokala näringslivet ses som samverkanspart i
etableringen av gymnasieskola.

4. Vi förutsätter att uppdraget också innefattar etablering av gymnasiesärskola.

Per Bengtsson Lisa Bäck  Rune Netterlid 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Bilaga B KS § 106/21
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 

   
  
Etablering av gymnasieskola i Lomma kommun 

 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

- Att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun och ge kommundirektören i uppdrag att ta 
fram en plan med förslag på lokalisering, genomförande samt finansiering.  

 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) gav 2019-06-11, § 56, förvaltningen för utbildning, kost, kultur 
och fritid (UKF) i uppdrag att utreda förutsättningarna för en eventuell framtida gymnasieskola i 
Lomma kommun. Vid BUNs sammanträde 2020-12-08, § 102, ställde sig nämnden positiv till 
slutsatserna i slutrapporten Förutsättningarna för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun och 
överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. Ärendet har därefter kompletterat 
med en ekonomisk analys.  
 
Bakgrund/analys 
Det finns behov av fler gymnasieplatser i Skåne Sydväst. Detta beror på att kommande elevkullar är 
betydligt större än tidigare. Fram till år 2030 ökar ålderskategorin 16 – 18 år med drygt 5 000 
ungdomar. I Lomma kommun växer andelen ungdomar i kategorin med 300. Hur många ytterligare 
gymnasieplatser som grannkommunerna, Malmö, Lund och fristående gymnasieskolor, kommer att 
växa med fram till år 2030 är svårt att bedöma. Men tydligt är ändå att de gymnasieplatser som nu 
planeras i grannkommunerna inte tillgodoser den prognostiserade efterfrågan. Lomma kommun 
behöver säkerställa att kommunens ungdomar har god tillgång till utbildningsplatser med hög 
kvalitet. Just nu pågår ett arbete i Skånes kommuner där Lomma kommun finns representerad 
genom kommunstyrelsens ordförande.  
 
Erfarenheterna från grannkommunerna är att etablering av ny gymnasieskola kräver minst 600 – 700 
elever för att vara kostnadseffektiv. Enligt Lomma kommuns beräkningar behövs en elevvolym på 
830 platser. Detta bygger på en beräkning att kostnaden per elev ska vara jämförbar med de 
kostnader som Lomma kommun har under läsåret 2019/2020. Kalkylen bygger på en fullt utbyggd 
gymnasieskola. Under uppbyggnadsskedet som är 3 – 5 år krävs ytterligare investeringsmedel som 
under perioden inte täcks av priset per utbildningsplats.  
 
Utredningen förordar att gymnasieskolan ska erbjuda studieförberedande program, 
naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps-, ekonomi-, samt teknikprogrammet. Det ställningstagandet 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-05-06 
  

Vår referens: Katarina Pelin   
Direkttel: 0733-411078  
E-post: Katarina.pelin@lomma.se 
Diarienr:  
Er referens:  
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baseras på att efterfrågan på dessa program är hög i Lomma kommun och i grannkommunerna. 
Eleverna efterfrågar dessutom en traditionell utbildning med engagerade lärare.  
 
Samtliga intervjuade för de gymnasieproducerande kommunerna lyfter fram skolans profil som 
mycket viktig för attraktionskraften. Profilen ska skilja ut sig från andra gymnasieskolor i 
grannkommunerna genom att erbjuda en mycket hög kvalitet och ge potentiella elever en känsla av 
att den kan bidra till deras personliga utveckling, mening och identitet. Lärarförsörjningen är den 
avgörande faktorn för kvaliteten i utbildningen. Lomma kommun har gott rykte som skolkommun. 
Utbildning är ett politiskt prioriterat område i kommunen med fokus på kunskap och lärande med 
behöriga och kompetenta lärare och skolledare. Lomma kommun har därmed mycket goda 
förutsättningar att driva en gymnasieskola med en sådan inriktning.  
 
Beslutsunderlag 

- Slutrapport – Förutsättningar för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun 
- Ekonomiska förutsättningar gymnasieskola i Lomma kommun  

 
Samråd 
Samråd har skett med samtliga förvaltningar.  
  
 
 
Katarina Pelin 
Kommundirektör 
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Utredning - Förutsättningar för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2019-06-11 (§ 56/19), behandlat förslag till 
utredningsuppdrag - Förutsättningar för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun. Nämnden 
fastställde direktiv för utredningen och gav förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
en eventuell framtida gymnasieskola i Lomma kommun.

De utredningsdirektiv som barn- och utbildningsnämnden har fastställt för utredningen är 
formulerade som frågor som utredningen ska besvara. Aktuella frågeställningar ska inte uppfattas 
som begränsande. Detta innebär att utredningen även kan omfatta andra frågeställningar som är 
relevanta i ärendet.

Nämnden har lyft fram följande frågeställningar:
- Vilka övergripande lärdomar har omkringliggande kommuner dragit av att starta en 

kommunal gymnasieskola?
- Vilka övergripande lärdomar har omkringliggande kommuner dragit av etableringar av 

fristående gymnasieskolor?
- Hur ser efterfrågan på en gymnasieplats i Lomma kommun ut bland kommunens 

högstadieelever?
- Vilken profil/inriktning skulle vara lämplig?
- Vilken storlek (antal elever) rekommenderas för att nå en god kvalitet och ekonomi?
- Var bör skolan placeras med hänsyn tagen till attraktionskraft och genomförbarhet?
- Vilka ekonomiska risker bedöms föreligga?

Utredningen ska ej ta ställning i huvudmannafrågan utan snarare vara öppen för olika alternativ.

Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2020-06-16 (BUN § 53/20), tagit del av en 
delrapport avseende förutsättningar för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun. Nämnden 
beslutade då att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med slutrapport vid nämndens 
sammanträde 2020-12-08.

I aktuell slutrapport ska utgångspunkt tas i statlig utredning avseende gymnasieskolans utformning 
(Statens offentliga utredningar, U 2018:01) samt den kartläggning av möjlighet till förstärkt 
samarbete mellan de skånska kommunerna vad gäller det samlade programutbudet i 
gymnasieskolan.

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2020-12-02

Vår referens: Staffan Friberg
Direkttel: 040 - 641 13 07
E-post: Staffan.Friberg@lomma.se
Diarienr: BUN/2019:163
Er referens:
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I slutrapporten ska även en riskbedömning göras. I den riskbedömningen ska möjliga oönskade 
effekter redovisas, deras sannolikhet och konsekvenser samt möjligheten att hantera dessa. 
Nämnden önskar även en redovisning av processen för att bygga en gymnasieskola i Lomma som 
identifierar nödvändiga beslut, i vilken ordning de kommer och var de ska fattas.

Beslutsunderlag
- Slutrapport: Utredning avseende förutsättningarna för att etablera gymnasieskola i Lomma 

kommun.
- Förstudieoffert: Alnarp.
- Förstudieoffert: Lomma centrum.
- Kostnadsberäkning för år 1 – 4.

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden lägger med godkännande slutrapport, avseende 

förutsättningar för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun, till handlingarna.
- Barn- och utbildningen skickar vidare slutrapport: utredning avseende förutsättningarna 

för att etablera gymnasieskola i Lomma kommun till kommunstyrelsen för yttrande.

Martin Persson
Förvaltningschef Staffan Friberg

Utredningschef/
stf förvaltningschef
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1.  Uppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden har, vid sammanträdet 2019-06-11 (§ 56/19), behandlat förslag till 
utredningsuppdrag - Förutsättningar för en framtida gymnasieskola i Lomma kommun. Nämnden 
fastställde direktiv för utredningen och gav förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
eventuell framtida gymnasieskola i Lomma kommun. Barn- och utbildningsnämnden har, vid 
sammanträdet 2020-06-16 (BUN § 53/20), tagit del av rapporten förutsättningar för en framtida 
gymnasieskola i Lomma kommun. Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
slutrapport vid nämndens sammanträde 2020-12-08. 

De utredningsdirektiv som barn- och utbildningsnämnden fastställde är formulerade som frågor som 
utredningen ska besvara. Aktuella frågeställningar ska inte uppfattas begränsande, vilket innebär att 
utredningen även kan omfatta andra frågeställningar som är relevanta i ärendet. 

Nämnden har lyft fram följande frågeställningar: 
• Vilka övergripande lärdomar har omkringliggande kommuner dragit av att starta en 

kommunal gymnasieskola? 
• Vilka övergripande lärdomar har omkringliggande kommuner dragit av etableringar av 

fristående gymnasieskolor? 
• Hur ser efterfrågan på en gymnasieplats i Lomma kommun ut bland kommunens 

högstadieelever? 
• Vilken profil/inriktning skulle vara lämplig? 
• Vilken storlek (antal elever) rekommenderas för att nå en god kvalitet och ekonomi? 
• Var bör skolan placeras med hänsyn tagen till attraktionskraft och genomförbarhet? 
• Vilka ekonomiska risker bedöms föreligga? 

Utredningen ska ej ta ställning i huvudmannafrågan utan snarare vara öppen för olika alternativ. 
Förvaltningen redovisar nedan utredning avseende förutsättningar för en framtida gymnasieskola i 
Lomma kommun, med utgångspunkt i de frågeställningar nämnden angivit som utredningsdirektiv.  

I aktuell slutrapport ska utgångspunkt tas i statlig utredning avseende gymnasieskolans utformning (SOU 
2018:01) samt den kartläggning av möjlighet till förstärkt samarbete mellan de skånska kommunerna vad 
gäller det samlade programutbudet i gymnasieskolan. 

I slutrapporten ska även riskbedömning göras. I riskbedömningen ska möjliga oönskade effekter 
redovisas, deras sannolikhet och konsekvenser samt möjligheten att hantera dessa. Nämnden önskar 
dessutom en redovisning av processen för att bygga en gymnasieskola i Lomma som identifierar 
nödvändiga beslut samt i vilken ordning och beslutsinstans de ska fattas. 

 

2. Metod 

Utredningen har genomförts av en grupp på Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF-
förvaltningen). I utredningsgruppen har följande funktioner medverkat: förvaltningschef tillika skolchef, 
utredningschef/stf förvaltningschef, verksamhetschef grundskola samt verksamhetschef Lärcentrum.  

I arbetet med att besvara barn- och utbildningsnämndens frågor har utredningsgruppen samarbetat med 
samhällsbyggnadsförvaltningen (planavdelningen och fastighetsavdelningen), för inhämtande av 
uppgifter om marktillgång, planeringsförutsättningar och kostnader för uppförande av eventuell 
gymnasieskola i Lomma kommun.  

Elever i Lomma kommun i årskurserna 6 och 8 samt kommunens studie- och yrkesvägledare (SYV) har 
intervjuats för att få en bild av deras tankar och åsikter kring etablering av gymnasieskola i kommunen.  
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När det gäller etablering av kommunal gymnasieskola och erfarenheter av etableringar av fristående 
gymnasieskolor har tre ansvariga förvaltningschefer (kallas utbildningsdirektörer/utbildningschef) 
intervjuats i Lund, Malmö samt Svedala. Intervju har även gjorts med rektorn för Sundsgymnasiet i 
Vellinge. Genom dessa intervjuer har förvaltningen tagit del av deras erfarenheter med syftet att svara på 
de två första frågeställningarna som utredningen har fått. Eftersom Burlöv, Kävlinge och Staffanstorp inte 
har egna gymnasieskolor så har inga intervjuer med företrädare för dessa kommuner genomförts.  

I arbetet har även diskussioner förts med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp och Hvilan utbildning 
AB (fristående huvudman) i syfte att få kunskap om pågående utveckling och samarbeten i 
Alnarpsområdet och undersöka möjlig profilinriktning för aktuell gymnasieskola.  

Utredningen beskriver också kommunens uppdrag enligt skollagen avseende gymnasieskolan. 
Samverkansavtalet i regionen redovisas också, vilket är relevant information som underlag för beslutet 
att etablera en gymnasieskola i Lomma kommun.  

Redovisning görs även av oönskade effekter, deras sannolikhet och konsekvenser samt möjligheten att 
hantera dessa.  Nödvändiga beslut i processen för att bygga en gymnasieskola i Lomma redovisas samt i 
vilken ordning de kommer och var de ska fattas. 

 

3. Lärdomar från andra kommuner 

3.1 Intervju med utbildningsdirektör, Lunds kommun 

Det finns fyra stora gymnasieproducerande kommuner i Skåne: Lund, Malmö, Helsingborg och 
Kristianstad. Elever som genomför sin utbildning på dessa gymnasieskolor kommer från den egna 
kommunen och från närliggande kommuner som inte har egna gymnasieskolor. Det finns en stor grupp 
elever från Malmö som studerar i Lund säger utbildningsdirektören.  

Lund har f.n. 7500 studerande i de egna gymnasieskolorna och ca 1500 i fristående gymnasieskolor, 
antalet elever förväntas öka till 10 000 elever år 2028. Lunds femte gymnasieskola, Hedda Andersson 
gymnasiet, är under uppbyggnad och ska fullt utbyggd rymma 1 600 elever någonstans kring 2025 - 26. 
Den ekonomiska kalkylen bygger på 30 till 32 elever per klass. Elevvolymen var ett bärande skäl till 
beslutet i Lund om att starta Hedda Andersson gymnasiet.  

De program som erbjuds på Hedda Andersson gymnasiet är ekonomi-, samhällsvetenskaps-, teknik-, samt 
naturvetenskapsprogrammet. Efterfrågan på utbildningsplatser på Hedda Andersson gymnasiet har 
hittills varit som förväntat. Ingen enskild kommun i Sverige erbjuder samtliga program och inriktningar 
(18 program och 60 inriktningar i dagsläget) säger utbildningsdirektören. 

Det krävs mellan 1000 - 1200 elever på en gymnasieskola för att få ekonomin i balans menar 
utbildningsdirektören. Vi har kommit fram till det genom att räkna in samtliga stödfunktioner som behövs, 
elevhälsa, skolledning, vaktmästare med mera. Uppbyggnadsskedet är mycket dyrt eftersom lokalerna då 
inte är fullt utbyggda. En gymnasieskola är uppbyggd på tre årskurser vilket gör att det tar minst tre år att 
bygga upp en ny skola, i realiteten förmodligen betydligt fler år ca 5 - 6 år säger utbildningsdirektören.  

Avseende hur man ska tänka vid placeringen av en ny gymnasieskola svarar utbildningsdirektören, läget, 
läget, läget. Dessutom anser han att det är viktigt att ha en profil eller verksamhetsidé som lockar både 
lärare och elever. Eftersom gymnasieeleverna i Skåne har valfrihet att välja både skola och program, fritt 
sök, är det viktigt att profilen ger svar på den fråga som alla elever ställer när de gör sitt val, vad kan den 
här skolan ge mig (känslan är mycket viktig). Profilen för Hedda Andersson gymnasiet är kunskap, socialt 
samspel, hållbart lärande samt personlig utveckling. Profilen konkretiseras sedan ytterligare i 
verksamheten genom dialog mellan skolledning, personal och elever.  
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De fristående skolorna i Lunds kommun har inte haft någon större påverkan på Lunds egna 
gymnasieskolor. De flesta elever som studerar på de fristående skolorna kommer från andra kommuner 
än Lund, endast 25 % är folkbokförda i Lunds kommun.  

Om fler kommuner startar egna gymnasieskolor är det bra för att täcka den ökade efterfrågan anser 
utbildningsdirektören. Hur fristående huvudmän kommer att agera under de närmaste åren finns det 
ingen kunskap om och signaler finns om att kommuner med relativt små gymnasieskolor lägger ner 
verksamheten vilket gör det än mer bekymmersamt med platstillgången.  

Gymnasieskolorna i Lund är starka varumärken och har hög efterfrågan. Om Lomma kommun ska bedriva 
egen gymnasieskola så bör den ses som ett komplement till Lund och Malmös utbud på 
gymnasiemarknaden i Skåne sydväst regionen avslutar utbildningsdirektören.  

Intervjun med utbildningsdirektören kompletterades på hans uppmaning med en intervju med en före 
detta rektor som arbetat med beräkningar av kostnaderna för en gymnasieskola med fokus på 
kostnaderna vid uppbyggnaden av skolan. Det behövs 750 - 800 elever i gymnasieskolan för att få 
ekonomin i balans enligt före detta rektorn. Overhead-kostnaden i en gymnasieskola är både mer 
komplex och högre än i en grundskola. Uppstarten och uppbyggnaden av en ny gymnasieskola är 
mycket resurskrävande, och kräver högre personaltäthet för, marknadsföring och rekrytering, 
undervisning, administration och elevhälsa.  

Samutnyttja lokaler med andra verksamheter är en stor fördel ekonomiskt, exempelvis använda   
kommunbibliotek som skolbibliotek vilket ger fördelar eftersom kostnaderna för personal och inköp kan 
effektiviseras.  

Viktigast att tänka på vid planering av ny gymnasieskola enligt före detta rektorn är: 
• Planering och framförhållning 
• Ta ställning till vilka inriktningar och kurser som ska erbjudas 
• Marknadsför tidigt 
• Skolan bör ha en inriktning/profil/bärande idé/nisch 

3.2 Intervju med utbildningsdirektör, Malmö stad 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö stad pekar ut stora behov av fler utbildningsplatser i 
gymnasieskolan i sin lokalbehovsplan. Behov finns av tre nya gymnasieskolor samtidigt som man också 
har behov av att flytta runt elever mellan de befintliga gymnasieskolorna säger utbildningsdirektören i 
intervjun. Och det är bråttom. Den gymnasieskola som Malmö stad enligt utbildningsdirektören först vill 
få på plats är under upphandling, start helst 2023 och med kapacitet 600 – 800 elever. Den andra 
gymnasieskolan är under planering på Universitetsholmen, det finns en skola där idag som ska rivas och 
sedan ska det byggas nytt med en kapacitet på 1200 elever, start 2024. Programmen på 
Universitetsholmen kommer att vara de studieförberedande och några av de yrkesförberedande som har 
samma lokalbehov som de studieförberedande.  

Till sist, säger utbildningsdirektören, planerar man att bygga om nuvarande lokaler för undervisning i 
Svenska för invandrare (SFI) på Södervärn till en gymnasieskola eftersom efterfrågan på SFI-platser 
sjunker. Den nya gymnasieskolan på Södervärn beräknas ta emot 1000 elever med start 2026.  

Tilläggas ska att samtliga av dessa objekt slutgiltigt ska godkännas av Kommunfullmäktige (KF) i Malmö 
stad. Gymnasieskolan på Universitetsholmen ska godkännas i KF i början av 2021. Om samtliga av dessa 
gymnasieskolor beslutas och genomförs betyder det att Malmö stad inom 6 - 8 år kommer att ha 
ytterligare ca 3000 utbildningsplatser att erbjuda.  

Utbildningsdirektören säger att hans erfarenheter av att starta kommunala gymnasieskolor, han har gjort 
det i flera andra kommuner, är att det är viktigt att börja i tid och att starta brett. Målbilden måste vara 
klar från början, resurser avsättas och tydliga direktiv ges. Men det ska inte ta mer tid än 3 år från beslut 
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till driftstart. Risken finns alltid att pedagogiken kommer i skymundan för de personella resurser som 
arbetar med själva byggnaden och dess konstruktion. En annan viktig del att tänka på vid nybyggnation är 
skolans logistik och schemaläggning. Utbildningsdirektören varnar för kreativa arkitekter. Skolan måste 
bygga på tradition med inbyggd flexibilitet eftersom behoven kommer att variera över tid. 

Gymnasieskolan ska inte vara mindre än 600 elever för att bli kostnadseffektiv, mindre går inte säger 
utbildningsdirektören. Programstrukturen påverkar behoven av lokalyta, studieförberedande program 
kräver inga specialsalar och därmed mindre yta. Det finns två variabler att tänka på vid byggandet av en 
ny gymnasieskola, lokalkostnaderna och lärartjänsterna. Lokalerna måste vara kostnadseffektiva och 
lärartjänsterna attraktiva. Det är svårt att rekrytera behöriga och duktiga lärare till gymnasieskolan.  

Vi har en bra relation med de fristående huvudmännen för gymnasieskolan i Malmö stad, vi träffas 2 - 3 
ggr per år för erfarenhetsutbyte säger direktören. Men vad de kommer att bidra med i forma av ökat antal 
platser för att möta den kommande efterfrågeökningen är oklart säger utbildningsdirektören. I deras 
tillstånd finns inte specificerat antal platser endast tillstånd att bedriva olika program på gymnasieskolan. 
Det är svårt för fristående gymnasieskolor att hitta långsiktiga lokallösningar och många sitter idag med 
korta hyreskontrakt. Trots detta så arbetar de fristående skolorna mycket med lokalkostnaderna, har 
riktvärden för kvm och prövar även skiftgång för eleverna säger utbildningsdirektören.  

3.3 Intervju med utbildningschef, Svedala kommun 

Svedala kommun har en gymnasieskola, Nils Fredriksson Utbildning (NFU). I samma lokaler finns 
kommunens vuxenutbildning. Gymnasieskolan har i nuläget cirka 230 elever och vuxenutbildningen cirka 
300 studerande, varav 120 studerar heltid på plats. Att ha både gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
tillsammans under samma tak ger både ekonomiska, administrativa och pedagogiska fördelar, genom 
samutnyttjande av lokaler som bibliotek, café och matsal. Inom kort kommer gymnasieskolan att byggas 
ut, vilket ger ytterligare 100 platser. Efter utbyggnad kan skolan ta emot 360 gymnasieelever och 120 
vuxenstuderande på heltid. Skolan kan även ta emot distansstuderande och handledning. Av 
gymnasieskolans totala antal elever kommer 50% från andra kommuner, framförallt Malmö och Skurup. 

Programutbudet som erbjuds på NFU är samhällsvetenskaps-, naturvetenskap-, teknik-, samt barn- och 
fritidsprogrammet. Klasstorleken ligger mellan 16 och 24, vilket ger möjligheter att samläsa kurser och att 
laborera i helklass. Skolan har även kommunens introduktionsprogram med ca 25 elever. 

Enligt utbildningschefen i Svedala kommun är 750 - 800 elever en tillräckligt stor volym för att få ekonomin 
att gå ihop. Man måste alltid anpassa skolans kostnader efter antal elever, oavsett hur stor volymen är 
anser han. 

Utbildningschefen pekar på följande framgångsfaktorer: 
• Ingen egen idrottsanläggning, kräver samnyttjande (kostnadseffektivt, men styr schema).  
• Gemensam/samordnad studie- och yrkesvägledning, kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och 

samarbete med arbetsmarknadsenhet/Arbetsförmedlingen.  
• Skapande av mervärde för eleverna:  Närhet, lilla skolan, trygg miljö, elevinflytande, internationell 

utblick, ändamålsenlig teknisk standard, bra mat/café och elevaktiviteter.  
• Svedala har idag lägre kostnad per elev än jämförande utbildning i Malmö och Lund. 
• Organisationen kräver aktivt ledarskap, fullt nyttjande av personal, god rekrytering av personal, vid 

behov vilja och acceptans för snabb anpassning. 
• Lärare som undervisar i vuxenutbildningen har semestertjänster.  
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Utbildningschefen anser att det är viktigt för Lomma att ta ställning till: 
• Vem ska skolan vända sig till? Oavsett samverkansavtal kommer sannolikt många av de 

högpresterande eleverna i Lomma fortsättningsvis ha möjlighet att välja och bli antagna till Lunds 
gymnasieskolor. Det innebär att ni måste vara medvetna om att ni troligen får elever med lägre 
meritvärden som söker till gymnasieskolan i Lomma. 

• Vilka kommuner ska ni marknadsföra skolan i? 
• Lokalisering så att elever från andra kommuner har lätt att ta sig till skolan? 
• Samutnyttjande av lokaler, administration, bibliotek, matsal och andra gemensamhetsytor för att 

få en ekonomi i balans. 
• Tydliggörande av vad som erbjuds – programutbud, inriktningar och individuella val inom 

programmen och vad som inte erbjuds. 

3.4 Intervju med rektor för Sundsgymnasiet, Vellinge kommun  

Vellinge kommuns gymnasieskola, Sundsgymnasiet, har 800 elever, elever både från Vellinge kommun 
och från Malmö stad. Sundsgymnasiets profil är entreprenöriellt lärande. Skolan har därför många 
kontaktytor till kommunens företag och näringsliv. 

Programutbudet som erbjuds är de högskoleförberedande programmen: 
• Samhällsvetenskapligt program med tre inriktningar – media, beteende, samhälle-samhälle 
• Naturvetenskapligt program 
• Teknikprogrammet med två inriktningar – media/kommunikation, samhällsbyggande med fokus 

på arkitektur och design 
• Ekonomiprogrammet med två inriktningar, juridik och ekonomi. Profilklass entreprenöriellt 

lärande. 
• Idrottsprogrammet med individuella idrotter och nationell idrottsutbildning (NIU), golf, ridsport 

och segling. 

Klasstorleken ligger på 26 elever, vilket enligt rektorn är en pedagogisk fördel eftersom det behövs mindre 
specialpedagogiskt individuellt stöd med mindre antal elever per klass, lärarna klarar att göra de 
anpassningar som krävs. Det ger också en konkurrensfördel mot andra kommuner där gymnasieskolorna 
ofta har klasstorlekar på 30 - 32 elever. Klasstorleken visar också på att Vellinge är en attraktiv 
arbetsgivare, som ger lärarna förutsättningar att möta samtliga elever i klassen och därmed möjliggöra 
goda resultat. Ytterligare en viktig faktor är skolans sociala klimat, välmående elever är en förutsättning 
för höga resultat enligt rektorn. 

Rektorn anser att det är viktigt för Lomma att ta ställning till: 
• Hitta en nisch som ingen har – Lomma ligger havsnära – Marinbiologi skulle kunna vara Lomma 

kommuns profil inom naturvetenskapsprogrammet. Profileras genom fördjupningskurser. 
• Redan från början planera för de olika programmens samverkan med det lokala näringslivet, 

högskola och universitet, viktigt för att kunna konkurrera med Lund. 
• Hitta fördjupningskurser som gör skillnad på riktigt och som är unika. 
• Lokalisering av skolan – centralt. 
• Skolan måste ha en identitet före starten, ha något att presentera och visa tidigt inför 

gymnasievalet. 
• Planera i god tid – framförhållning. 
• Attraktiv arbetsgivare oerhört viktigt för att kunna rekrytera de bästa lärarna. 
• Rekrytering av förstelärare (eventuellt någon lektor) för att få struktur i ämnesgrupper och 

arbetslag, samt för att få en hög kvalitet i undervisningen. 
• All planering ska utgå från elevernas behov och förutsättningar. 
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4. Efterfrågan på gymnasieplats 

4.1 Efterfrågan på program 

Förvaltningen har granskat data när det gäller andelen elever som valt högskoleförberedande, respektive 
yrkesförberedande program i gymnasieskolan. Granskningen visar att Lomma kommun har en högre 
andel elever som väljer högskoleförberedande program än som väljer yrkesförberedande program, i 
förhållande till aktuella grannkommuner och riket som helhet.  

Begreppet grannkommuner avser Burlöv, Kävlinge, Lund, Malmö, Staffanstorp och Svedala. Skälet till att 
särskilt granska dessa kommuner är att förvaltningen bedömer att en ny gymnasieskola kommer att 
attrahera elever från både Lomma kommun och dessa närliggande kommuner. 
 

Fördelning i procent Lomma 
kommun 

Grann-
kommuner 

Riket 

Högskoleförberedande program 81 65 59 
Yrkesförberedande program 14 26 29 
Introduktionsprogram 5 9 12 

Tabell: Elevens val av program i gymnasieskolan, Lomma kommun, Lommas grannkommuner och riket som helhet 
(2019). 

4.2 Behov av gymnasieplats 

 
Antalet ungdomar/år 2020 2024 2027 2030 2035 
Grannkommunerna inkl. Lomma 19 174 22 274 23 910 24 455   23 474 
varav Lomma kommun   1 086  1 279 1 349   1 394   1 245 

Tabell: Prognostiserat antal ungdomar i grannkommunerna 16 - 18 år Lomma åren 2020, 2024, 2027, 2030 och 2035 (Källa: SCB). 
 
Förvaltningen kan konstatera att antalet personer i åldersgruppen 16 – 18 år i Lomma och i 
grannkommunerna ökar under perioden 2020 – 2030 med cirka 5 300 personer, varav 300 i Lomma 
kommun. Efter 2030 sjunker andelen ungdomar i kategorin 16-18 år. 
 
Maximal platskapacitet  2020 2024 2027 2030 2035 
Lunds kommun 10 104 10 884 10 884 10 884 10 884 
Malmö stad 13 020 14 420 16 720 16 720 16 720 
Svedala kommun 230 360 360 360 360 
Totalt 23 354 25 664 27 964 27 964 27 964 

      
Antalet ungdomar/År 2020 2024 2027 2030 2035 
Befolkningsprognos 19 174 22 274 23 910 24 455 23 474 
Prognostiserat antal elever 22 615 26 271 28 201 28 844 27 687 
Totalt antal platser 23 354 25 664 27 964 27 964 27 964 
Behov av gymnasieplatser 739 -607 -237 -880 277 

Tabell: Maximalt antal gymnasieplatser som kan erbjudas i kommunal och fristående gymnasieskola i Lund, Malmö och Svedala 
samt behov av gymnasieplatser 2024, 2027, 2030, 2035 (Källa: Kommunerna Lund, Malmö och Svedala). 
 
Förvaltningen har ställt behovet av utbildningsplatser i grannkommunerna i förhållande till antalet 
utbildningsplatser som bedöms kommer att finnas i de tre kommunerna ovan. Förvaltningen har i denna 
bedömning utgått ifrån det maximala antalet gymnasieplatser som kan erbjudas i kommunala och 
fristående gymnasieskolor i Lund, Malmö och Svedala åren 2020, 2024, 2027, 2030 och 2035. Skillnad i 
antalet prognostiserade elever och befolkningsprognosen beror på att det i alla tre kommunernas 
gymnasieskolor går elever från hela samverkansområdet. 
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Förvaltningens analys visar att det finns behov av ett ökat antal platser i gymnasieskolan fram till år 
2030 sedan planar behovet ut. Det kan förefalla som att behovet av platser inte är så omfattande, men 
då bör framhållas att de drygt 3000 platser som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö stad 
beskriver behov av i sin lokalbehovsplan ännu inte är beslutade av Kommunfullmäktige. Dessa platser är 
medräknade i tabellen maximal platskapacitet. Dessutom räknar prognosen med att eleverna går 
gymnasieskolan tre år, trots att vi idag vet att många elever behöver 4 år för att genomföra 
utbildningen.  Dessutom har vi begränsade data om hur de fristående gymnasieskolorna kommer att 
agera under de närmaste åren. Kommer de att ta emot fler studerande eller kommer de att ta emot 
färre på grund av de lokalproblem som många av dem har och som beskrivits i stycket om lärdomar från 
kommunerna. Slutligen går en stor andel av elever utanför grannkommunerna, som en konsekvens av 
samverkansavtalet, på gymnasieskolor i Malmö, Lund och Svedala. 

Siffran i tabellen visar ett underskott på ca 900 gymnasieplatser år 2030 och är således med all sannolikhet 
betydligt högre i praktiken. En samlad bedömning är att en eventuell gymnasieskola kan komma att 
avlasta efterfrågan i samverkansområdet som helhet, i huvudsak Lomma kommuns grannkommuner. Det 
finns även ett stort behov i samverkansområdet av gymnasieplatser för elever med neuropsykiatrisk 
funktionsvariation (NPF).  

4.3 Intervjuer med Studie- och yrkesvägledare samt elever i Lomma kommun 

För att fördjupa bilden av behov och önskemål avseende gymnasieutbildning i Lomma kommun har 
kommunens studie- och yrkesvägledare (SYV) samt elever i årskurserna 6 och 8 intervjuas. Nedan 
redovisas deras svar gällande framtida gymnasieutbildning.  

Studie- och yrkesvägledare (SYV) 
Kommunens fyra studie- och yrkesvägledare på grundskolan har intervjuats. Nedan redovisas de tre 
frågeställningar som de har diskuterat samt den samlade bedömning som de gjort.  

Vad tror ni om möjligheten att etablera gymnasieskola i Lomma kommun? 
• Med ”rätt” program och inriktningar är möjligheterna goda.  
• Det är viktigt att tidigt i processen bygga upp intresset hos potentiella elever och marknadsföra 

en gymnasieskola. 

Vad bedömer ni att eleverna skulle tycka om att gå i gymnasieskola i Lomma kommun? 
• De skulle tycka det är positivt att gymnasieskolan finns i deras hemkommun.  
• En skola i Lomma ger inte den storstadskänsla och ett nytt sammanhang som flera elever 

efterfrågar. 
• Många elever tycker att busskortet de får är viktigt. Detta får de inte om de går i skola i Lomma. 

Vad tror ni att eleverna efterfrågar för att välja gymnasieskola i Lomma kommun?  
• Det skulle krävas en ”traditionell” skola, program som är attraktiva.  
• En skola man känner igen sig i och känner sig trygg. 
• Bra lärare som fångar elevernas intresse. 
• En placering i Lomma tätort skulle kunna locka med närhet och goda kommunikationer. 
• En utbildning som kopplas till elevernas idrottsintresse. 

 
SYV ser generellt att gymnasieutbildning i Lunds kommun i dag är mest attraktivt för ungdomar i Lomma 
kommun. Skolorna Polhemskolan och Katedralskolan väljs i första hand. Generellt bedöms inte bara valet 
av program utan även val av skola vara viktigt. I ett längre perspektiv, när en ny gymnasieskola i Lomma 
kommun har etablerats, bedömer SYV att Lommas elever i ökad omfattning väljer att genomföra sin 
utbildning i gymnasieskolan i den egna hemkommunen. 
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Elever i årskurserna 6 och 8 
Kommunens studie- och yrkesvägledare har intervjuat elever i grundskolan. De elever som intervjuats gick 
i årskurserna 6 respektive 8 i någon av följande skolor; Bjärehovsskolan, Karstorpskolan Södra, 
Pilängskolan och Rutsborgskolan. Intervjuerna har genomförts i fokusgrupper bestående av fem elever i 
vardera gruppen i varje årskurs på respektive skola. Detta innebär att totalt 40 elever har intervjuats.  

Eleverna har svarat på följande tre frågor enligt: 
• Har du börjat tänka på valet till gymnasieskola? 
• Om du tänker på ditt gymnasieval, vad är då viktigast för dig när du väljer gymnasieskolan; 

skola, staden, kompisar, intressen eller program? 
• Om Lomma kommun skulle ha en egen gymnasieskola, vad skulle få dig att välja den? 

Valet till gymnasiet 
När det gäller om eleverna har börjat tänka på valet till gymnasieskola, svarar eleverna i årskurs 8 i högre 
grad att de har det än eleverna i årskurs 6. Det är dock ändå så att några av eleverna i årskurs 6 redan 
funderar över gymnasievalet. 

Viktigt vid val av gymnasieskola 
Både eleverna i årskurs 6 och 8 ser att det är viktigt att få gå i skolan med kompisar. Båda grupperna lyfter 
även fram betydelsen av bra och engagerade lärare liksom att skolan har ett bra rykte samt att skolan ska 
var lätt att ta sig till. Elever i årskurs 6 lyfter fram att skolan ska vara trygg och eleverna i årskurs 8 pekar 
på att gymnasieskolan ska ha de ”traditionella” programmen. 

För att välja gymnasieskolan i Lomma kommun 
Skolans storlek lyfts fram av eleverna i både årskurs 6 och 8. Några elever i årskurs 6 anser att skolan inte 
får vara för stor och anger volymen till 700 – 800 elever, medan några elever i årskurs 8 anser att skolan 
måste ha mer än 500 elever. Eleverna säger att skolan ska erbjuda sådana program som eleverna vill välja, 
att den ska vara ”traditionell” och ge många möjligheter. När det gäller utbildningens innehåll önskar en 
del av eleverna att skolan ska ha någon inriktning såsom matematik, media, musik eller idrott (NIU). Elever 
i båda årskurserna pekar på att skolan ska vara lätt att ta sig till och ligga centralt. Några elever i respektive 
årskurs säger att de gärna väljer gymnasieskola i annan kommun (Bilaga: Sammanställning av respektive 
skolans svar). 

 

5. Program och storlek 

5.1 Program 

Förvaltningen bedömer att en ny gymnasieskola i Lomma kommun bör erbjuda högskoleförberedande 
program i enlighet med huvudinriktning i den efterfrågan på plats som redovisats ovan. Förvaltningen ser 
därför att gymnasieskolan bör organiseras i totalt fyra utbildningsprogram (naturvetenskaps-, ekonomi-, 
samhälls- och teknikprogrammet). Fördelningen av antalet klasser föreslås organiseras enligt nedan. 
 

Högskoleförberedande program Fördelning 
per årskurs 

Totalt 
klasser 

Naturvetenskapsprogrammet 3 9 

Ekonomiprogrammet 2 6 

Samhällsvetenskapsprogrammet 3 9 

Teknikprogrammet 2 6 

Naturvetenskap – 4-årig NPF-inriktning 1 4 

Totalt 11 34 
Tabell: Fördelning av klasser per årskurs mellan aktuella gymnasieprogram samt antalet klasser totalt. 
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5.2 Skolans storlek 

Förvaltningen har i sin analys av lämplig storlek på ny gymnasieskola, utgått ifrån fördelningen av 11 
klasser enligt ovan. När organisationen med de treåriga programmen är totalt utbyggd kommer det att 
finnas 34 klasser. I förvaltningens bedömning finns cirka 26 elever i varje klass. I den fyraåriga NPF-
utbildningen planeras cirka 12 elever erbjudas utbildning per årskurs. Detta innebär att skolan kommer 
att ha omkring 830 utbildningsplatser, när organisationen är fullt utbyggd. 

 

6. Lokalisering 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt kommunens förutsättningar för lokalisering av en 
skolbyggnad för cirka 830 elever och ser två alternativa möjligheter: 

• Gymnasieskola i Alnarp. 
• Gymnasieskola samlokaliseras med lokaler i nytt kommunhus i Lomma centrum. 

6.1 Gymnasieskola i Alnarp 

Arbete med att vidareutveckla Alnarp pågår. Som del i att utveckla området önskar kommunen en 
utveckling av gröna näringar och bostäder. Stor hänsyn ska tas till de natur- och kulturvärden som finns 
inom området och mervärden ska skapas utifrån framförallt den befintliga gröna strukturen.  

Universitetsområdet Alnarp ska utvecklas mot en levande stadsdel där studenter, lektorer, forskare och 
övrig personal arbetar och studerar. I området finns tillgång till ett varierat utbud av service såsom kaféer, 
restauranger, närbutik, mötesplatser, kollektivtrafik, motions- och träningsmöjligheter.  

Alnarp ses som en lämplig plats att förena universitetsområdet och samhälle för att möjliggöra utveckling 
av universitets tredje uppgift, nämligen att verka för att forskningsresultat vid universitetet kommer till 
nytta i samhället. (Högskolelagen 2009:45). Fokus i området ska vara verksamheter inom gröna näringar 
som har en anknytning till forskning.  

I Lomma kommuns planarbete för Alnarp planeras att bygga cirka 500 bostäder, förskola samt 
kommersiell service. I Alnarp ska inriktningen på nya verksamheter vara företagande där gröna 
innovationer ska främjas. Företagande ska vidare ha en anknytning till forskning och utbytet mellan 
universitetet, skolor och samhället ska utvecklas. Första inflyttning av bostäder är planerad till 2028. SLU 
planerar också att bygga nya lokaler för sin verksamhet. 

I Alnarp finns markytor som medger en byggnad för gymnasieskola i aktuell storlek. Alnarpsområdet har 
hållplats för en av regiontrafikens busslinjer. Även tågstation kommer att färdigställas i området. Gång- 
och cykelväg kopplar också samman Lomma tätort med området.  

En lokalisering i Alnarp förutsätter att tillgång till mark medges. Att bygga gymnasieskolan i området 
innebär en investeringskostnad på 350 mnkr och en årlig hyreskostnad på 20,2 mnkr. I Alnarp äger Lomma 
kommunmark. Detta innebär att kommunen har rådighet avseende genomförbarheten. (Bilaga: 
Förstudieoffert – Gymnasieskola i Alnarp) 

6.2 Gymnasieskola samlokaliserad med nytt kommunhus i Lomma centrum 

Arbete med utveckling i Lomma centrum pågår. Det arbetet riktar fokus mot att öka attraktionskraften 
genom bland annat förbättrad stadsmiljö, större mångfald i utbudet och ökat inslag av bostäder. Samspel 
ska finnas mellan kommersiella och allmänna verksamheter – till exempel bedöms biblioteket medverka 
till aktivitet och attraktivitet i stadslivet som kommer även handeln till del och vice versa. Målet är en 
sådan funktionsblandning att livaktigheten bidrar till säkerhet och trygghet i miljön och att tillgängligheten 
för alla säkras. Stationsområdet ska utvecklas till en attraktiv knutpunkt med mer än trafikfunktioner. 
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Kopplingarna mellan de tre starkaste polerna i centrumområdet – handelscentrum, Lomma hamn och 
stationsområdet – skall utvecklas som både attraktiva stråk och bra kommunikationsmöjligheter.  

Som en del i utvecklingen av Lomma centrum planeras nytt kommunhus. Planen är att det nya 
kommunhuset placeras på samma plats som nuvarande. Aktuell markyta medger samlokalisering med 
gymnasieskolan i föreslagen storlek. Lokaliseringen i Lomma centrum innebär tillgång till hållplats för flera 
av regiontrafikens busslinjer. Tågstation tas i drift i december 2020. Gång- och cykelväg kopplar också 
samman Lomma tätort med kringliggande områden. Lokaliseringen bedöms även attraktiv då det finns 
närhet till service och caféer. 

Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2020-03-25 (KS § 32/20), beslutat uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett helhetsförslag för hela kommunhuskvarteret, innebärande 
ett nytt kommunhus som ägs av kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar i sin redovisning till 
kommunstyrelsen presentera två förslag för kommunhuskvarteret, ett förslag som omfattar både nytt 
kommunhus, bostäder och gymnasieskola samt ett förslag som enbart omfattar nytt kommunhus samt 
bostäder. 

Att bygga gymnasieskolan samlokaliserad med nytt kommunhus i Lomma tätort innebär en 
investeringskostnad på 294 mnkr och en årlig hyreskostnad på 17 mnkr. I kommunhusområdet äger 
Lomma kommun all mark. Detta innebär att kommunen har rådighet avseende genomförbarheten. 
(Bilaga: Förstudieoffert – Gymnasieskola i Lomma centrum).  

 

7. Ekonomi 

7.1 Ekonomisk bedömning 

Förvaltningen har gjort en ekonomisk bedömning av kostnaden för att bygga och driva en gymnasieskola 
i Lomma kommun. Kostnaden bygger på en fullt utbyggd gymnasieskola. Bedömningen bygger på att 
kostnaden per elev ska vara jämförbar med de kostnader som Lomma kommun har för en elev som 
genomför sin utbildning på gymnasieskolan under läsåret 2019/2020. För att bibehålla aktuell nivå krävs 
en skola med 830 elever, totalt 81 tjänster samt en årlig hyreskostnad på 17 mnkr (se nedan). 
Förvaltningens kalkyl är specificerad enligt nedan. 
 

Tjänster Antal 
Lärare 60 
Skolledare 3 
Elevhälsa 8,5 
Kök o adm. 9,5 
Totalt 81 

Tabell: Specifikation av antalet tjänster i gymnasieskola med 830 elever. 
 
Förvaltningen har i sin kostnadskalkyl utgått ifrån att skolan erbjuder 4 högskoleförberedande program 
samt ett fyraårigt naturvetenskapligt program med NPF-inriktning. Sammantaget innebär detta 11 
parallella klasser och totalt 34 klasser när organisationen är helt utbyggd. Kalkylen är beräknad med 26 
elever per klass i de högskoleföreberedands programmen och cirka 12 elever i NPF-programmet. Skolan 
kommer då att ha cirka 830 elever. 
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Samhällbyggnadsförvaltningen har gjort en kostnadsbedömning när det gäller nybyggnation av 
gymnasieskola i Alnarp och gymnasieskola som är samlokaliserad med kommunhus i Lomma tätort. Ytor 
samt investerings- och driftskostnader för de båda alternativen fördelas enligt nedan: 
 

Alternativ Yta 
(Kvm) 

Investering 
(Mnkr) 

Drift  
(Mnkr) 

Alnarp 9 000 350 20,2 
Samlokaliserad 7 200 294 17,0 
Differens 1 800 56 3,2 

Tabell: Bedömning av ytbehov, investerings- och driftskostnad i gymnasieskola för 830 elever. 
 
Den beräkning som samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort, när det gäller alternativet med 
samlokaliserad gymnasieskola i Lomma centrum, visar lägre investeringskostnad än alternativet med 
gymnasieskola i Alnarp. Orsaken till skillnaden är i huvudsak att alternativet med samlokalisering med nytt 
kommunhus medger samutnyttjande av lokaler såsom restaurang och lokaler för större och mindre 
sammankomster. Det finns även bibliotek och idrottshallar i tätorten som kan tillgodose de lokalbehov 
som gymnasieskolan kräver. Detta gör att dessa lokaler inte behöver byggas i samlokaliseringsalternativet. 
(Bilagor: Kostnadsberäkning för år 1 – 4 för placering i Alnarp respektive Lomma centrum). 

Av bilagorna framgår att vid placering i Lomma centrum är verksamheten under år 1 – 2 inte 
självfinansierad av intäkterna som baseras på elevvolymen. År 1 behöver verksamheten ett anslag på cirka 
20 000 tkr och år 2 cirka 8 000 tkr. Vid placering i Alnarp är verksamheten under år 1 – 3 inte 
självfinansierad av intäkterna som baseras på elevvolymen. År 1 behöver verksamheten ett anslag på cirka 
23 000 tkr och år 2 cirka 11 000 tkr och år 3 cirka 3 000 tkr. Det beror främst på lokalkostnaderna som får 
full effekt från år 1 även om skolan inte initialt använder hela utrymmet. Det behövs även fler tjänster i 
uppbyggnadsfasen, som innefattar ledning, administration och del av lärartjänster. 

Förvaltningen bedömer att det inte finns förutsättningar att i egen regi bedriva en gymnasiesärskola 
integrerad med gymnasieskolan. Elevprognosen pekar på 12 - 14 elever. Att bedriva en utbildning som 
svarar upp mot elevernas behov bedöms kosta 1,6 miljoner mer än att, som idag, köpa motsvarande 
utbildningsplatser. Hösten 2022 startar Lomma kommun en egen grundsärskola. Om efterfrågan på 
platser från närliggande kommuner till grundsärskolan blir omfattande är ett tänkbart scenario att de vill 
fortsätta sin utbildning i Lomma kommun. Förvaltningens elevprognos för en gymnasiesärskola integrerad 
med en gymnasieskola bygger endast på elever folkbokförda i Lomma kommun. Om elevprognosen blir 
högre behövs ett nytt ställningstagande om det går att även integrera en gymnasiesärskola i 
gymnasieskolan. Förstudieofferterna för lokaler behöver då räknas om eftersom de nuvarande inte har 
tagit hänsyn till de lokalbehov som gymnasiesärskolan har behov av. 

 

8. Utredning och kartläggning 

8.1 SOU 2020:33 - Gemensamt ansvar – En modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning. 

Regeringen har tillsatt en utredning som har fått i uppdrag att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (Komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux) bättre 
kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov samt hur 
ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och andra aktörer ska balanseras. Slutligen hur en 
finansieringsmodell som bidrar till ökad likvärdighet och minskad segregation ska se ut. Betänkandet 
remitterades den 23 juni 2020. Sista dag att svara på remissen var den 30 november 2020. 
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Utredningens förslag beskrivs i korthet nedan: 
• Trygga kompetensförsörjningen och underlätta övergången från skola till arbetsliv – 

Programutbudet bör planeras utifrån både elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. 
Därför föreslås att Skolverket tar fram ramar för programutbud. Ramarna ska ange antalet platser 
som ska erbjudas inom varje samverkansområde, både av de nationella programmen och av 
introduktionsprogrammen, programinriktat val och yrkesintroduktion. 

• Effektivisera resursutnyttjandet – Det fria valet och konkurrensen om elever medför att samma 
program erbjuds på flera skolor i närområdet, vilket resulterar i små elevgrupper och ineffektivt 
användande av resurser. Det behövs en samverkan, samordning och planering mellan 
kommunerna för att resurserna ska kunna användas effektivt. 

• Öka likvärdigheten och minska segregationen – Det bör skapas likvärdiga förutsättningar och 
villkor för både kommunala och fristående huvudmän genom samverkan och gemensam 
antagningsorganisation. Den interkommunala ersättningen behöver bestämmas på samma 
grunder, oavsett huvudman. Kommunerna inom samverkansområdet föreslås även komma 
överens om gemensamma prislistor. CSN föreslås att ha det samlade ansvaret för 
inackorderingsstöd. 

De skånska kommunerna ställer sig bakom förslaget att dimensionering av gymnasieutbildning i ökad 
grad behöver samordnas mellan kommunerna. Däremot är skånska kommuner kritiska till att staten är 
bättre rustad att lösa dimensioneringsfrågan jämfört med kommunerna som har ansvaret idag. Skåne 
och västra Blekinge har sedan många år en långtgående samverkan inom gymnasieskolan. Elever inom 
samverkansområdet har möjlighet att söka fritt till samtliga gymnasiala utbildningar inom området, 
såväl kommunala som fristående. Inom samverkansområdet finns en gemensam webb där samtliga 
utbildningar och skolor presenteras och varje år ges det ut en katalog med samlad information. Inom 
samverkansområdet finns sex delregionala antagningskanslier och ett gemensamt antagningssystem 
som förvaltas av Skånes Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne). Knutna till samverkansavtalet 
finns också olika arbetsgrupper för att hantera till exempel interkommunal ersättning, information och 
marknadsföring.  

Förvaltningen har analyserat den statliga utredningen, Gemensamt ansvar – En modell för planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33), och bedömer att om utredningens förslag leder 
till lag och förordning kommer det att påverka eventuell etablering av gymnasieskola i Lomma kommun i 
följande avseenden: 

• Om Skolverkets analys av programutbudet i Skåne visar andra behov än vad Lomma planerar för 
behöver programutbudet justeras. 

• Nytt samverkansavtal behöver troligtvis upprättas. 

8.2 Kartläggning av utbildningsutbud i Skåne 

Skolcheferna inom samverkansområdet har beslutat om en kartläggning av antalet gymnasieplatser samt 
efterfrågan på gymnasieplatser i Skåne. Målsättningen är att med utgångspunkt i genomförd kartläggning 
samordna och effektivisera utbildningsutbudet i Skåne. Kartläggningen beräknades vara klar 2020, men 
processen blev pausad på grund av Covid samt personalförändringar. Kartläggningen är nu påbörjad, men 
ännu inte avslutad. Slutsatser vad gäller kartläggningen kan ha inverkan på Lommas kommuns planering 
av ny gymnasieskola.  

 

9. Samverkansavtal 

Det är viktigt att poängtera det är Lomma kommuns ansvar att erbjuda kommunens ungdomar en 
gymnasieutbildning. Detta är tydlig enligt skollagen och vidare än vad som gäller för mottagandet av elev 
utanför hemkommunen. För att en kommun ska kunna erbjuda gymnasieutbildning till sina elever så 
behöver det finnas ett samverkansavtal om hemkommunen inte själv anordnar gymnasieutbildning. Så 
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som lagen är formulerad så förutsätts det att det finns ett samverkansavtal om kommunen inte anordnar 
gymnasieutbildning. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska också så långt det är 
möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål enligt skollagen 15 kap. 30 §.  

För mottagande till gymnasieskolans nationella program som anordnas av offentlig huvudman som börjar 
första läsåret skiljer man enligt skollagen på antagning i första respektive andra hand. I första hand tas de 
behöriga elever emot som är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet enligt 
skollagen 16 kap. 43 §.  

I samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne (reviderat 2010) ingår 26 kommuner och tre 
gymnasieförbund. Målsättningen med avtalet är att stärka och utveckla hela området till en attraktiv 
gymnasieregion. Syftet med avtalet är att möjliggöra för sökande till årskurs 1 att få sitt förstahandsval av 
program och skola tillgodosett samt att fritt få välja mellan de program som erbjuds inom 
samverkansområdet. Avtalets samverkansområde utgörs av avtalskommunerna vad avser antagning till 
årskurs 1 för samtliga nationella program. Inom samverkansområdet finns en gemensam webb där 
samtliga utbildningar och skolor presenteras och varje år ges det ut en katalog med samlad information. 
Inom samverkansområdet finns sex delregionala antagningskanslier och ett gemensamt 
antagningssystem som förvaltas av Skånes Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne). 

I skollagen 16 kap. 44 § framgår att de som är behöriga sökande tas emot i första hand om de sökt till ett 
nationellt program eller till en nationell inriktning som börjar det första läsåret och är hemmahörande i 
en kommun som inte erbjuder den sökta utbildningen. De som väljer att söka till gymnasieskolor i 
kommuner utanför samverkansområdet, blir andrahandssökande vilket innebär att de erbjuds den 
utbildning de sökt i mån av plats enligt Skollagen 16 kap. 47 §. 

Ungdomarna i Lomma kommun söker fritt som förstahandssökande till samtliga gymnasieskolor inom 
samverkansområdet. Huvuddelen av Lomma kommuns gymnasieelever väljer att studera på 
gymnasieskolorna i Lunds kommun. Lomma kommun köper således samtliga utbildningsplatser till 
gymnasieskolan av externa utbildningsarrangörer.  

 

10.  Risk- och konsekvensbedömning 

Förvaltningen har gjort en risk och konsekvensbedömning vad avser möjliga oönskade effekter vid 
etablering av en ny gymnasieskola i Lomma kommun. I risk- och konsekvensbedömningen har 
förvaltningen identifierat några risker som bedömts som särskilt viktiga att lyfta fram. Aktuella risker har 
sedan analyserats och bedömts utifrån sannolikhet att risken ska inträffa och konsekvenser om risken 
inträffar. Värdena i analysen multipliceras med varandra. Risken bedöms som låg för värden mellan 1 – 3, 
medel mellan 4 – 8 och kritisk från nio. 
 

 Sannolikhet Konsekvens Möjligheten att hantera oönskad effekt 
4 Mycket stor Allvarlig Mycket goda 
3 Stor Kännbar Goda 
2 Liten Lindrig Små 
1 Mycket lite Försumbar Mycket små 

Tabell: Bedömningskriterier som är utgångspunkt i riskanalysen. 
 
Till respektive risk har en plan för konsekvenshantering kopplats. I planen definieras åtgärder vid oönskad 
effekt. Riskbedömningen nedan utgår ifrån att kommunen själv bygger lokaler för gymnasieskolan och 
bedriver verksamheten i egen regi. 
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Åtgärder vid oönskad effekt 

Elevvolymen avviker 
från utredningens 
prognos. 

2 
Liten 

4 
Allvarlig 

8 
Medel 

2 
Små 

Anpassa 
personalorganisationen/ 
programstrukturen. 

Svårt att rekrytera 
behöriga lärare. 

3 
Stor 

4 
Allvarlig 

12 
Kritisk 

2 
Små 

Anpassa 
personalorganisationen/ 
programstrukturen. 

Fristående/ 
kommunala huvudmän 
planerar för fler 
utbildningsplatser 

3 
Stor 

3 
Lindrig 

10 
Medel 
 

2 
Små 

Omprövning avseende 
etableringen av 
gymnasieskola i Lomma 
kommun. 

Anbuden för att bygga 
skolan är högre än 
kalkylen. 

2 
Liten 

3 
Kännbar 

6 
Medel 

3 
Goda 

Omprövning avseende 
etableringen av 
gymnasieskola i Lomma 
kommun. 

Ingen kompetens för 
att driva processen 
etablering av 
gymnasieskola på 
förvaltningen. 

3 
Stor 

2 
Lindrig 

6 
Medel 
 

3 
Goda 

Rekrytera aktuell kompetens 

Tabell: Riskanalys, bedömning av hanteringsmöjlighet samt åtgärder vid oönskad effekt. 
 
Utredningens risk- och konsekvensbedömning visar att den största risken vid etablering av en ny 
gymnasieskola är att inte kunna rekrytera behöriga och kompetenta lärare. Den viktigaste faktorn för 
kvalitet i utbildningen är lärarkapaciteten. Sverige har redan idag en kompetensförsörjningskris som 
kommer att förvärras de kommande åren, gymnasielärare är extra svårt att rekrytera. Dessutom har Lunds 
gymnasieskolor och de kommunala gymnasieskolorna i Malmö en lång historia med fokus på kunskap, 
kvalitet och hög efterfrågan på plats. En annan allvarlig risk är att de kommunala och fristående 
huvudmännen i grannkommunerna bygger ut med så många utbildningsplatser att det istället för brist på 
platser blir ett underskott på platser. Åtgärden blir då att överväga en omprövning av beslutet att etablera 
en gymnasieskola i Lomma kommun. 
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11.  Beslutsprocess 
 

Besluts-
ordning 

Beslut 
 

1 Barn- och utbildningsnämnden (BUN) gör utredning som beskriver 
förutsättningar och möjligheter. 

BUN 

2 BUN definierar lokalinvesteringen i lokalbehovsplan. BUN 
3 Investeringsplaneringsgruppens (IVP) bedömer när aktuell investering 

kan göras. 
IVP 

4 IVP:s förslag överlämnas till kommunstyrelsens budgetberedning. IVP 
5 BUN gör förslag till drifts- och investeringsbudget. BUN 
6 Budgetberedningen överlämnar budgetförslag till kommunstyrelsen 

(KS) och kommunfullmäktige (KF). 
KS 

7 KF tar beslut om drift- och investeringsbudget KF 

Ovan redovisas processen för att bygga en gymnasieskola i Lomma som identifierar nödvändiga beslut, i 
vilken ordning de kommer och i vilken beslutsinstans de ska fattas. 

 

12.  Sammanfattning 

Nämnden har lyft fram följande frågeställningar: 
• Vilka övergripande lärdomar har omkringliggande kommuner dragit av att starta en 

kommunal gymnasieskola? 
• Vilka övergripande lärdomar har omkringliggande kommuner dragit av etableringar av 

fristående gymnasieskolor? 
• Hur ser efterfrågan på en gymnasieplats i Lomma kommun ut bland kommunens 

högstadieelever? 
• Vilken profil/inriktning skulle vara lämplig? 
• Vilken storlek (antal elever) rekommenderas för att nå en god kvalitet och ekonomi? 
• Var bör skolan placeras med hänsyn tagen till attraktionskraft och genomförbarhet? 
• Vilka ekonomiska risker bedöms föreligga? 
• Utredningen tar ej ta ställning i huvudmannafrågan utan snarare vara öppen för olika 

alternativ? 

Lärdomar från andra kommuner 
Erfarenheterna från de fyra gymnasieproducerande kommunerna är att profilen, verksamhetsidén eller 
skolans identitet är enormt viktigt för eleverna när de ska välja gymnasieskola. En av de intervjuade 
kommunföreträdarna säger att skolans profil måste svara på den frågan alla ungdomar ställer sig, vad 
kan den här skolan ge mig. Även läget är viktigt. Samtliga av de intervjuade förordar central placering.  

Storleken på skolan råder det lite delade meningar om, men miniminivån ligger på 600 - 700 elever när 
skolan är fullt utbyggd. Anmärkningsvärt är att Lund, som har skolor med stora elevvolymer, har 
betydligt fler elever per klass än de mindre kommunerna med mindre total elevvolym. Det skiljer mycket 
mellan Svedalas 16 - 24 elever per klass och Lund med en klasstorlek på 30 - 32 elever. 

Samtliga gymnasieproducerande kommuner är överens om att det är viktigt att börja planeringen i tid 
vid nyetablering. 3 - 4 års planeringstid behövs innan skolans drifts start. Betonas gör att vid planeringen 
får inte byggnadens konstruktion ta över miljöerna för lärande samt skolans logistik. Undervisningen 
måste vara i fokus vid planeringen av den nya skolan. Samtliga intervjuade är överens om att 
uppbyggnadsskedet är dyrt. Det går inte att fördela ut risken i uppbyggnadsskedet i priset, det blir då 
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alldeles för dyrt i förhållande till priserna på samma program hos de andra gymnasieproducerande 
kommunerna. 

Samutnyttjande av lokaler lyfts fram av samtliga intervjuade, lokalkostnaderna måste vara effektiva för 
att det ska vara möjligt att attrahera och rekrytera behöriga lärare anser företrädarna för 
gymnasieskolorna i grannkommunerna. 

Efterfrågan på gymnasieplatser 
Förvaltningens analys visar att det finns behov av ett ökat antal platser i gymnasieskolan fram till år 2030, 
sedan planar behovet ut. Hur omfattande platsbristen kommer att vara är svår att säga. Kommer Malmö 
att kunna leverera tre nya gymnasieskolor med 3000 platser fram till 2026 – 27? Hur kommer de 
fristående gymnasieskolorna att agera när efterfrågan ökar? 

När det gäller hur efterfrågan på en gymnasieplats i Lomma kommun ser ut bland kommunens 
högstadieelever, visar data att cirka 80 procent av eleverna väljer högskoleförberedande program och 
omkring 20 procent väljer yrkesförberedande program. Siffrorna i Lomma skiljer sig åt från 
grannkommunerna och riket som helhet där en betydligt mindre andel väljer studieförberedande 
program.  

En samlad bedömning är att en eventuell gymnasieskola kan avlasta efterfrågan i samverkansområdet 
som helhet, i huvudsak Lomma kommuns grannkommuner. Det finns även ett stort behov i 
samverkansområdet av gymnasieplatser för elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF).  

Program och storlek 
Förvaltningen bedömer att en ny gymnasieskola i Lomma kommun bör erbjuda högskoleförberedande 
program eftersom det är de program som i huvudsak efterfrågas av elever i närliggande kommuner och 
än mer från elever folkbokförda i Lomma kommun. De intervjuer som genomförts med mellan- och 
högstadieelever visar också önskan om en traditionell gymnasieskola med högskoleförberedande 
program, eventuellt med inriktning mot idrott samt media. Förvaltningen ser därför att gymnasieskolan 
bör organiseras med totalt fyra nationella program; naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps-, ekonomi-, 
och teknikprogrammet.  

Organisationen med de treåriga programmen kommer totalt utbyggd vara 34 klasser. I förvaltningens 
bedömning finns cirka 26 elever i varje klass samt i den fyraåriga NPF-utbildningen planeras cirka 12 elever 
erbjudas utbildning per årskurs. Detta innebär att skolan kommer att ha omkring 830 utbildningsplatser, 
när organisationen är fullt utbyggd efter 4 - 5 år sedan start. 

Profil, inriktning, verksamhetsidé är mycket viktigt har företrädare för de gymnasieproducerande 
kommunerna lyft fram i sina svar, den ska synas i verksamheten och generera en god känsla hos 
potentiella elever. Profilen kan dock inte bestämmas ovanifrån utan måste växa fram i dialog mellan 
ledning, personal och potentiella elever. Vid placering i Alnarp förefaller det ligga nära till hands att inrikta 
sig på hållbarhetsfrågor och företagsamhet eftersom SLU har kunskap på området samt en vilja till 
samarbete med en nyetablerad gymnasieskola. Utredningen kommer inte att föreslå någon profil utan vill 
endast framhålla att en profil är nödvändig som verktyg för attraktionskraft både för elever och personal.  

Lokalisering 
I utredningen har två alternativa lokaliseringar bedömts som möjliga – Alnarp och samlokalisering med 
nytt kommunhus i Lomma centrum. Det som talar för en etablering av gymnasieskolan i Anarp är att 
förutsättningarna för samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) underlättas genom närheten. 
Flera möten med företrädare för SLU har ägt rum och de ser positivt på samverkan med en gymnasieskola 
med fokus på hållbarhet och Ung Företagsamhet (UF). 

De intervjuer som genomförts med mellan- och högstadieelever visar att det finns önskemål om central 
lokalisering med närhet till caféer, restauranger och butiker. Intervjuerna med företrädare för närliggande 
kommuner bekräftar bilden av att läget är viktigt och att det är ett centralt läge som gäller. Detta talar för 
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en lokalisering i Lomma centrum. Vidare talar den ekonomiska kalkylen för en lokalisering i centrum. 
Orsaken till skillnaden i investeringsvolym är i huvudsak att alternativet med samlokalisering med nytt 
kommunhus medger samutnyttjande av lokaler för möten och undervisning, bibliotek, restaurang samt 
idrottshallar.  

Ekonomi 
Den kostnadsberäkning som gjorts i utredningen visar att en gymnasieskola för cirka 830 elever kan 
rekommenderas för att nå god kvalitet och ekonomi. En elevvolym kring 830 studerande ligger marginellt 
högre, beroende på de ca 50 eleverna på NPF-inriktningen är inkluderade i den totala volymen, än den 
bedömning av lämplig storlek som utbildningsansvariga i de gymnasieproducerande kommunerna har 
anfört. 

Utredningen har specificerat vilka volymer som behövs vad gäller antalet elever (830), personal (81) och 
lokalkostnader (17 mnkr/per år, samlokaliseringsalternativet) för att de kostnader per gymnasieplats som 
kommunen har under läsåret 2019/2020 ska vara oförändrade. En ekonomisk risk uppkommer vid 
förändring i någon av dessa variabler. Beräkningarna bygger på en fullt utbyggd gymnasieskola. Extra 
anslag behövs år 1 med 20 mnkr och år 2 med 8 mnkr. Om inte elevvolymen är fullt utbyggd år 3 eller de 
kommande åren krävs det även extra anslag tills elevvolymen är fullt utbyggd. 

Utredning och kartläggning 
Den statliga utredningen, ”En modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning” har 
nyligen avslutat remissförfarandet. De viktigaste förslagen i utredningen är; 

• Programutbudet i gymnasieskolan bör planeras utifrån både elevernas efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov. Därför föreslås att Skolverket tar fram ramar för programutbud. 
Ramarna ska ange antalet platser som ska erbjudas inom varje samverkansområde.  

• Det behövs en samverkan, samordning och planering mellan kommunerna för att resurserna ska 
kunna användas effektivt. 

• Kommunerna inom samverkansområdet föreslås även komma överens om gemensamma 
prislistor. 

De skånska kommunerna är kritiska till att staten är bättre rustad att lösa dimensioneringsfrågan jämfört 
med kommunerna som har ansvaret idag. Elever inom samverkansområdet har möjlighet att söka fritt till 
samtliga gymnasiala utbildningar inom området, såväl kommunala som fristående.  

För att föregripa den statliga inblandningen i kommunernas planering av gymnasieutbildning har 
förvaltningscheferna beslutat om en kartläggning av antalet gymnasieplatser samt efterfrågan på 
gymnasieplatser i Skåne. Målsättningen är att med utgångspunkt i genomförd kartläggning samordna och 
effektivisera utbildningsutbudet i Skåne. Kartläggningen är ännu inte avslutad.  

Samverkansavtal 
Om det nuvarande samverkansavtalet skulle sägas upp och inte ersättas av något nytt kommer Lomma 
kommuns elever även i fortsättningen att vara förstahandssökanden till Lunds kommuns gymnasieskolor. 
Vid etablering av en ny gymnasieskola i Lomma kommun utan samverkansavtal kommer eleverna från 
Lomma att vara andrahandsökande om de väljer program på gymnasieskolor i andra kommuner som 
erbjuds på gymnasieskolan i den egna kommunen.  

Om Lomma kommun etablerar en egen gymnasieskola så bör den ingå i ett samverkansområde som 
regleras i ett samverkansavtal, antingen det nuvarande eller ett annat samverkansavtal som omfattar 
kommuner mer närliggande i Skåne sydväst. Samverkansavtalet behövs för att elever i närliggande 
kommuner ska vara förstahandssökande till Lomma kommuns gymnasieskola och för att elever 
folkbokförda i Lomma kommun även i fortsättningen ska vara förstahandssökande till Lunds 
gymnasieskolor eller gymnasieskolor i andra kommuner.  
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Risk- och konsekvensbedömning 
Utredningens risk- och konsekvensbedömning visar att den största risken vid etablering av en ny 
gymnasieskola är att inte kunna rekrytera behöriga och kompetenta lärare. Den viktigaste faktorn för 
kvalitet i utbildningen är lärarkapaciteten. Den överskuggar alla andra faktorer, lokaler, skolledning, 
stödresurser med mera. Behörighet är miniminivån, tillkommer gör lärarkapacitet i form av engagemang, 
relationsbyggande, ledarskap samt vetenskapligt förhållningssätt.  

Sverige har redan idag en kompetensförsörjningskris som kommer att förvärras de kommande åren, 
gymnasielärare är extra svårt att rekrytera. Dessutom har Lunds gymnasieskolor, men även de 
kommunala gymnasieskolorna i Malmö som har en lång historia, starka varumärken med fokus på 
kunskap, kvalitet och bildning. 

Beslutsprocess 
Utredningen beskriver beslutsprocessen vid planering av en ny gymnasieskola. Processen är likartad den 
som följdes vid beslut om att Lomma kommun ska starta grundsärskola i egen regi och uppföra en byggnad 
att bedriva verksamheten i. 

 

13.  Slutsatser 

Det finns behov av fler gymnasieplatser i Skåne Sydväst som en följd av att kommande elevkullar är 
betydligt större än tidigare. Fram till år 2030 ökar ålderskategorin 16 – 18 år med drygt 5 000 ungdomar. 
I Lomma kommun växer andel ungdomar i kategorin med 300. Hur många ytterligare gymnasieplatser 
som grannkommunerna, Malmö, Lund och fristående gymnasieskolor, kommer att växa med fram till år 
2030 är svårt att bedöma. Men tydligt är ändå att de gymnasieplatser som nu planeras i 
grannkommunerna inte tillgodoser den prognostiserade efterfrågan.  

Erfarenheterna från grannkommunerna är att etablering av ny gymnasieskola kräver minst 600 – 700 
elever för att vara kostnadseffektiv. Utredningens ekonomiska kalkyl pekar på en elevvolym på 830 platser 
som en konsekvens av att kostnaden per elev ska vara jämförbar med de kostnader som Lomma kommun 
har under läsåret 2019/2020. Kalkylen bygger då på en fullt utbyggd gymnasieskola. Under 
uppbyggnadsskedet 3 – 5 år krävs ytterligare investeringsmedel som bedöms inte möjlig att lägga på priset 
per utbildningsplats. 

Utredningen förordar att gymnasieskolan ska erbjuda studieförberedande program, naturvetenskaps-, 
samhällsvetenskaps-, ekonomi-, samt teknikprogrammet. Det ställningstagandet baseras på att 
efterfrågan på dessa program är hög i Lomma, men även i våra grannkommuner. Eleverna efterfrågar 
dessutom en ”traditionell skola” med engagerade lärare.  

Skolans profil lyfts fram som mycket viktig för attraktionskraften av samtliga intervjuade för de 
gymnasieproducerande kommunerna. Profilen ska skilja ut sig från andra gymnasieskolor i 
grannkommunerna och ge potentiella elever en känsla av att den kan bidra till deras personliga utveckling, 
mening och identitet. 

Lärarförsörjningen är den avgörande faktorn för kvaliteten i utbildningen. Lomma kommun har gott rykte 
som skolkommun. Utbildning är ett politiskt prioriterat område i kommunen, fokus på kunskap och 
lärande med behöriga och kompetenta lärare och skolledare.  

De gymnasieproducerande kommunernas företrädare pekar på att ett centralt läge är viktigt vid 
etablering av en ny gymnasieskola. Det stöds av elevernas intervjusvar om önskemål av centralt läge, lätt 
att ta sig till med kollektivtrafik samt närhet till restauranger och caféer. Lokalisering av gymnasieskolan 
samordnad med nytt kommunhus stöds av möjligheterna till ett effektivt samutnyttjande av lokaler och 
därmed en betydligt mindre investeringskostnad. Intervjuerna med företrädare för de 
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gymnasieproducerande kommunerna lyfter också fram samutnyttjande av lokaler som en 
kostnadseffektiv lösning. 

Etablering av en ny gymnasieskola i Alnarp kan genom närheten underlätta samverkan med kommunens 
universitet, SLU, inte minst kring framtidsfrågor som hållbarhet och företagande.  

Förvaltningen har ingenting att erinra om en eventuell gymnasieskolas huvudmannaskap. Om en 
huvudman för en fristående gymnasieskola vill etablera sig i kommunen krävs ett tillstånd från 
Skolinspektionen. Kommunen får avge ett yttrande som underlag till myndighetens beslut. Ännu har ingen 
fristående huvudman ansökt om ett sådant tillstånd. 
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Ekonomiska effekter – etablering av gymnasieskola i Lomma kommun 
 

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen för utbildningen, kost, kultur och fritid (UKF) 
tagit fram ett underlag som beskriver de ekonomiska förutsättningarna och effekterna av en etablering 
av gymnasieskola i Lomma kommun. Beräkningarna bygger i grunden på de planeringsförutsättningar 
för verksamheten som UKF utgick ifrån i rapporten Förutsättningar för en framtida gymnasieskola i 
Lomma kommun som behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 8 december 
2020. Utifrån de förutsättningarna har vissa justeringar och uppdaterateringar gjorts. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även uppdaterat investeringsunderlag och hyreskalkyler. 
Beräkningar har gjorts utifrån olika scenarier och känslighetsanalys samt innefattar även bedömda 
uppstartseffekter. 

Beräkningarna avser att jämföra de ekonomiska konsekvenserna av att etablera en gymnasieskola i 
Lomma kommun med nuvarande kostnader, där Lomma kommun köper gymnasieplatser inom 
gymnasiesamverkan, framför allt från Lunds kommun. Jämförelsen av alternativkostnaden görs därför 
relativt de programkostnader som Lunds kommun fakturerar för sina program, det vill säga den 
självkostnad som ska spegla Lunds kommuns totala kostnader för att leverera tjänsten. 

En förutsättning som har påverkat beräkningarna är att kommunerna inom gymnasiesamverkan under 
2021 har förtydligat beräkningarna av bland annat lokalkostnader, främst med fokus på att undvika 
uttag av för höga lokalhyror i skolpengen via till exempel avkastningskrav eller högre internränta. Det 
har inneburit att utbildningsnämnden i Lunds kommun har sett över principerna för prissättningen och 
inför hösten 2021 reviderat priserna i enlighet med intentionen i gymnasiesamverkan.  

Ytterligare en faktor som har påverkat kalkylen är att SKR:s föreslagna internränta sänkts till 1 procent 
2022, vilket är den ränta som använts för att jämföra kostnader. I övrigt har priser och löner i 2021 års 
läge använts. 

Beräkningsförutsättningar 

Elever 

• 30 klasser vid fullt utbyggd verksamhet (10 klasser per årskurs) 
• 26 elever per klass 
• Totalt 780 elever 
• 4 NPF klasser med 12 elever per årskurs 
• Sammanlagt 828 elever 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-06-02 
Ekonomiavdelningen  

Vår referens: Samuel Sköld   
Direkttel: 040-641 11 77  
E-post: samuel.skold@lomma.se 
Diarienr:       
Er referens:       
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Personal 

• 50 lärartjänster, vilket motsvarar 15,6 elever per lärare, exkl. NPF 
• 10 lärartjänster NPF och 2 specialpedagoger 
• En rektor, en biträdande rektor samt en ansvarig för NPF program 
• Elevhälsa med totalt 3 tjänster samt 3,5 specialpedagoger 
• Vaktmästare, IT samt 2,5 administrativa tjänster 
• Totalt 76 tjänster 

 

Lokaler och investeringsbehov 

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens beräkningar planeras för en skola som rymmer 780 elever, där 
NPF beräknas kunna ingå. Totalt beräknas skolan uppgå till 7 200 kvm, inklusive kök och matsal. 

Investeringen beräknas till ca 292 mnkr, exklusive eventuell investering i idrottshall som eventuellt kan 
behövas om befintliga hallar inte räcker till. Årlig hyreskostnad beräknas till 15,6 mnkr, bestående av: 

- Avskrivningar 8,8 mnkr 
- Ränta 2,9 mnkr (1 procent internränta) 
- Driftskostnader 3,8 mnkr (530 kr/kvm) 

Därutöver beräknas budgetmässigt 0,6 mnkr hyra för idrottshall, 2 mnkr städkostnader samt 
investeringar i inventarier med 9 mnkr med 15 års avskrivningstid. 

Utifrån ovanstående förutsättningar motsvarar lokalkostnaden per elev 24,4 tkr i den nya 
gymnasieskolan. Detta kan jämföras med medelhyran för Skånes kommuner som uppgår till 22,6 tkr och 
median till 24,2 tkr. Dock ska sägas att gymnasieskolan i Lomma enbart har studieförberedande 
program, medan lokalkostnaderna i Skåne beräknas på samtliga program där yrkesförberedande 
program normalt har en högre lokalkostnad. 

 

Uppstart av gymnasieskola 

Beräkningsmässigt antas att gymnasieskolan fylls för årskurs ett vid uppstart, vilket innebär att skolan är 
fullbelagd vid år tre för studieförberedande program, och vid år fyra för NPF-program. 

En viss ökad lärartäthet och administrativ personal beräknas under inledande år jämfört med andel av 
elevunderlag, vilket påverkar uppstartskalkylen negativt. 

Hela skolan beräknas vara färdigbyggd vid uppstart, vilket även innebär en högre lokalkostnad per elev 
fram tills antalet elever har växt in i skolan. Denna kostnad för överkapacitet bedöms inte kunna läggas 
på skolpengen för externa elever. 

Möjligheter att nyttja de outnyttjade lokalerna under år 1-2 behöver analyserar vidare, till exempel 
genom annan kommunal verksamhet som tillfälligt kan nyttja lokalerna eller synergier som kan uppnås. 
Detta är dock ej beräknat i kalkylen. 

 

Jämförbara gymnasiepriser 

Utbildningnämnden i Lunds kommun beslutade i april i år att anta en ny prismodell, som bland annat 
beräknar lägre lokalkostnader. Det innebär för de program, som ingår i beräkningarna, en sänkning med 
i snitt cirka 3 000 kr per program och år jämfört med tidigare priser. 
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Programpriser: 

• NV 90,4 tkr 
• EK 87,5 tkr 
• SP 88,7 tkr 
• TK 93,9 tkr 
• NPF 277,8 tkr 

 

Genomsnittlig programkostnad, exkl NPF: 90,1 tkr 

Genomsnittlig programkostnad, inkl NPF: 100,9 tkr (viktat) 

 

Kostnad gymnasium i Lomma kommun jämfört med alternativkostnad 

 År 1 År 2 År 3 År 4 

Snittkostnad Lomma Kommun 162,9 tkr 119,7 tkr 96 tkr 99,1 tkr 

Snittkostnad köpt plats 98,3 tkr 98,3 tkr 98,3 tkr 100,9 tkr 

Differens per plats -64,6 tkr -21,4 tkr 2,3 tkr 1,8 tkr 

Total differens  -17,6 mnkr -11,6 mnkr 1,8 mnkr 1,4 mnkr 

 

Ovan beräkningar gäller läsårsvis. För kalenderår blir den totala differensen: 

- År 1 -8,8 mnkr 
- År 2    -14,6 mnkr 
- År 3     -4,9 mnkr 
- År 4 1,6 mnkr 

Skolan är lönsam, jämfört med alternativkostnaden, från årskurs 3 vid full beläggning. Break-even 
ackumulerat uppnås efter ca 20 år. Break-even kan uppnås tidigare om annan verksamhet kan nyttja 
outnyttjade lokaler vid uppstart samt om synergier kan uppnås med andra lokalinvesteringar. 

Ovanstående innebär att det ekonomiska underskottet under budgetår 1-3 behöver hanteras. För att 
effekten inte ska bli att barn-och utbildningsnämnden behöver göra besparingar inom övrig verksamhet 
behöver nämnden kompenseras budgetmässigt under dessa år. Detta innebär att kommunens 
budgeterade resultat belastas med motsvarande belopp. År 1 motsvarar kostnadsökningen drygt 0,5 
procent och år 2 strax under 1 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 

Känslighetsanslys 

Vid lediga platser försämras kalkylen, då fasta kostnader behöver fördelas på ett mindre antal elever 
samt att det är svårt att justera lärartjänster vid ett mindre antal lediga platser.  

Vid 10 lediga platser försämras kalkylen med ca 0,8 mnkr, men skolan är fortfarande lönsam efter år 3. 
Vid 20 lediga platser försämras kalkylen med ca 1,6 mnkr och skolan är inte längre lönsam. Ovanstående 
är beräknat vid oförändrad mix av program och inga andra anpassningar är beräknade. 

Ackumulerad break-even förlängs i motsvarande grad vid lediga platser.  

Ekonomiska risker och möjligheter 
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De ekonomiska riskerna är beräknade relativt alternativkostnaden. Det innebär att om till exempel 
Lunds priser sjunker ytterligare så försämras kalkylen för gymnasium i egen regi. Det omvända gäller om 
priserna ökar. Lomma kommun har ytterst begränsad möjlighet att påverka de priser som andra 
kommuner har. 

Om inte full beläggning på skolan uppnås innebär det en ökad kostnad. Break-even beräknas vid ca 97 
procents beläggning. 

Anbuden för att bygga skolan kan bli högre än beräknat, vilket leder till högre lokalkostnader och 
därmed en försämrad break-even kalkyl. Om förutsättningarna kraftigt förändras i framtiden finns 
begränsad alternativ användning av lokalerna, och kommunen riskerar att stå med delvis tomma lokaler. 

En risk är att räntenivån höjs och därmed ökar kommunens upplåningskostnader. Dock innebär det 
troligtvis att även andra kommuners kostnad för internränta ökar och därmed lokalkostnadernas andel 
av priserna, vilket innebär att det får begränsad effekt på alternativkostnaden. Genom att kommunen 
äger den nya fastigheten innebär det att vi betalar hyra till oss själva istället och därmed ökar 
avskrivningsunderlaget och därmed även kassaflödet och utrymmet för egenfinansiering. 

 

Sammanfattning 

De ekonomiska beräkningarna visar att Lomma kommun kan leverera en gymnasieskola i egen regi där 
kostnaderna till största del motsvarar dagens kostnad för köpta platser. 

Det finns en viss potential till minskade kostnader vid fullbelagd gymnasieskola. 

Lokalkostnaderna per elev är enbart något högre jämfört med övriga kommuner i Skåne, trots en 
nybyggd skola. 

Ovanstående innebär att ekonomi inte är huvudargument vare sig för eller emot gymnasium i egen regi. 

Andra positiva ekonomiska effekter och möjligheter till synergier med gymnasieskolan kan finnas, 
utöver de samhällsekonomiska effekterna och potentiellt positiva effekterna för det lokala näringslivet i 
form av handel och caféer med mera. 

Det är en stor investering – uppdrag behöver formuleras för att möjliggöra alternativ användning under 
uppstartsåren samt framtida synergieffekter av lokalutnyttjande 

Låneskulden påverkas och investeringsnivån för uppförande av gymnasieskolan kan innebära en 
undanträngning av andra investeringar, alternativt att investeringstaket på 15 procent av 
verksamhetens nettokostnader tillfälligt måste överskridas. 

Underskottet år 1-3 behöver finansieras budgetmässigt, totalt ca 27 mnkr. 

 

Lomma 2021-06-03 

 

 

Samuel Sköld 

Ekonomichef 
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KOMMUNSTYRELSEN 2021-08-25 

 

 
Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 100   KS KF/2021:56 - 001 
 
 

Överlåtande av ansvar för tillsyn mm av handel med tobak-, alkohol 
och med vissa receptfria läkemedel i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning  
Socialförvaltningen har tidigare föreslagit att miljö- och byggnadsnämnden ska ta över 
ansvaret för ärenden kopplade till ansökan om tobak- och alkoholserveringstillstånd. 
Efter samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås att även tillsynen enligt lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel flyttas över till miljö- och 
byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden har i dagsläget redan 
tillsynsansvaret över flera olika verksamheter. Syftet med överflyttningen av ansvaret 
från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden är att samla tillståndsprövningen 
och tillsynen under en och samma nämnd. Förvaltningarna anser att det skulle skapa 
en resurseffektivisering. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2021-06-21 för ärendet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-19, § 142. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 142 
‒ Skrivelse 2021-06-21 från kommunledningsförvaltningen 
‒ Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden  
‒ Anpassat reglemente för socialnämnden 
‒ Bemyndigande till socialnämnden  
‒ Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden  
‒ Anpassat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden  
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Andra, tredje och fjärde stycket i den 1 § i socialnämndens reglemente tas bort. 
‒ Följande avsnitt läggs till i miljö- och byggnadsnämndens reglemente i den 1 §, 10 

punkten:  
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt 
lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, samt 
Läkemedelsverkets föreskrifter meddelade med stöd av förordning (2009:929) om 
handel med vissa receptfria läkemedel. 

‒ Följande avsnitt läggs till i miljö- och byggnadsnämndens reglemente i den 1 §, 15 
punkten:  
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt 
alkohollagen (2010:1622) och ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt 
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Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter avseende handel enligt 5 kap. 
och tillsyn enligt 7 kap. §§3 (p 1-3), 4, 9-13, 15, 20-22.  

‒ Socialnämndens bemyndigande kring revidering av avgifter kopplade till tillsynen 
(Kf § 69/2003-06-05), riktlinjer avseende serveringstillstånd (kf § 97 / 2003-09-09) 
och fastställandet av avgifter för kontroll av den som bedriver detaljhandel med 
vissa receptfria läkemedel (Kf § 19 / 2010-03-11) upphävs. 

‒ Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att framgent fastställa och revidera 
avgifter för prövning av ansökan, anmälan och ändring om serveringstillstånd och 
avgifter för tillsyn enligt alkohollagen för den som har eller ansöker om 
serveringstillstånd samt av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller 
detaljhandel med öl. Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas vidare att revidera 
riktlinjer avseende serveringstillstånd. 

‒ Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att framgent fastställa och revidera 
avgifter för ansökan, anmälan, ändring och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter.  

‒ Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att framgent fastställa och revidera 
avgifter för ansökan, anmälan, ändring och tillsyn för kontroll av den som bedriver 
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel till konsument i Lomma kommun. 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen föreslår socialnämnden besluta att revidera sin 

delegationsordning i enlighet med förslag i skrivelse daterad 2021-06-21, 
innebärande att delegationen kring ansvaret för tillsyn av tobak- och 
alkoholförsäljningen tas bort. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås implementera 
dessa delar i sin delegationsordning. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås även 
se över om beslut kopplade till tillsynen av handel med vissa receptfria läkemedel 
ska delegeras. Förslaget gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige 
beslutar överlåta ansvaret av tillsyn mm. av handel med tobak-, alkohol och med 
vissa receptfria läkemedel till miljö- och byggnadsnämnden.  

‒ Kommunstyrelsen föreslår miljö- och byggnadsnämnden lägga till bestämmelser 
om gallring rörande tillståndsgivning, anmälan och tillsyn enligt alkohollagen, 
lagen om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel i sin informationshanteringsplan. Socialnämnden föreslås se över sin 
dokumenthanteringsplan utifrån att ansvaret kring tillståndsgivandet flyttas över 
till miljö- och byggnadsnämnden. Förslaget gäller under förutsättningen att 
kommunfullmäktige beslutar överlåta detta ansvar till miljö- och 
byggnadsnämnden.  

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Överlåtande av ansvar för tillsyn mm. av handel med tobak-, alkohol och med vissa 
receptfria läkemedel i Lomma kommun 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta bort det andra, tredje och fjärde stycket i 
den 1 § i socialnämndens reglemente. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga till följande avsnitt i miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente i den 1 §, 10 punkten:  
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel, samt Läkemedelsverkets föreskrifter meddelade med stöd av 
förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga till följande avsnitt i miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente i den 1 §, 15 punkten:  
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen 
(2010:1622) och ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter avseende handel enligt 5 kap. och tillsyn enligt 7 kap. §§3 (p 1-3), 4, 9-13, 15, 20-22.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva socialnämndens bemyndigande kring 
revidering av avgifter kopplade till tillsynen (Kf § 69/2003-06-05), riktlinjer avseende serveringstillstånd 
(kf § 97 / 2003-09-09) och fastställandet av avgifter för kontroll av den som bedriver detaljhandel med 
vissa receptfria läkemedel (Kf § 19 / 2010-03-11).  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bemyndiga miljö- och byggnadsnämnden att framgent 
fastställa och revidera avgifter för prövning av ansökan, anmälan och ändring om serveringstillstånd och 
avgifter för tillsyn enligt alkohollagen för den som har eller ansöker om serveringstillstånd samt av den 
som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl. Miljö- och byggnadsnämnden 
bemyndigas vidare att revidera riktlinjer avseende serveringstillstånd. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bemyndiga miljö- och byggnadsnämnden att framgent 
fastställa och revidera avgifter för ansökan, anmälan, ändring och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bemyndiga miljö- och byggnadsnämnden att framgent 
fastställa och revidera avgifter för ansökan, anmälan, ändring och tillsyn för kontroll av den som 
bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel till konsument i Lomma kommun. 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-06-21 
Kansliavdelningen   

Vår referens: Philip Nilsson    
Direkttel: 073 341 10 37  

 
 

E-post: Philip.Nilsson@lomma.se  
Diarienr: KS KF/2021:56 – 001  
Er referens:  
  
  

mailto:Philip.Nilsson@lomma.se


 

 
Kommunstyrelsen föreslår socialnämnden besluta att revidera sin delegationsordning i enlighet med 
förslag i skrivelse daterad 2021-06-21, innebärande att delegationen kring ansvaret för tillsyn av tobak- 
och alkoholförsäljningen tas bort. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås implementera dessa delar i sin 
delegationsordning. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås även se över om beslut kopplade till tillsynen 
av handel med vissa receptfria läkemedel ska delegeras. Förslaget gäller under förutsättningen att 
kommunfullmäktige beslutar överlåta ansvaret av tillsyn mm. av handel med tobak-, alkohol och med 
vissa receptfria läkemedel till miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Kommunstyrelsen föreslår miljö- och byggnadsnämnden lägga till bestämmelser om gallring rörande 
tillståndsgivning, anmälan och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt 
lag om handel med vissa receptfria läkemedel i sin informationshanteringsplan. Socialnämnden föreslås 
se över sin dokumenthanteringsplan utifrån att ansvaret kring tillståndsgivandet flyttas över till miljö- 
och byggnadsnämnden. Förslaget gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar överlåta 
detta ansvar till miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Ärendebeskrivning  
Socialförvaltningen har tidigare föreslagit att miljö- och byggnadsnämnden ska ta över ansvaret för 
ärenden kopplade till ansökan om tobak- och alkoholserveringstillstånd. Efter samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås även tillsynen enligt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel flyttas över till miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden har i dagsläget 
redan tillsynsansvaret över flera olika verksamheter. Syftet med överflyttningen av ansvaret från 
socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden är att samla tillståndsprövningen och tillsynen under en 
och samma nämnd. Förvaltningarna anser att det skapar en resurseffektivisering. 
 
Miljö- och byggavdelningen under samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare kommit överens med 
socialförvaltningen om att sköta handläggningen kring tillståndsärendena, beslut i ärenden tas dock 
fortsatt av socialförvaltningen på delegation. Finansieringen av den tjänst som sköter tillståndsärendena 
bekostas även här av socialförvaltningen.  
 
Bakgrund/analys 
Följande delar som påverkas av överflyttningen av tillsynsansvaret för alkohol-, tobak- och 
läkemedelsförsäljning: 
  
I socialnämndens reglemente framgår det under § 1, andra, tredje och fjärde stycket, att socialnämnden 
ansvarar för, och fullgör, kommunens uppgifter enligt alkohollagen, lagen om tobak och likande 
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.  
 
I socialnämndens delegationsordning, under avsnitt P och Q, har socialnämnden delegerat 
tillsynsansvaret för alkohol- och tobaksförsäljning till alkohol- och tobakshandläggare, enhetschef eller 
avdelningschef i vissa fall.  
 
I författningssamlingen finns det även reglering kring ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, 
lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Dessa 
avgifter får lov att revideras av socialnämnden efter ett bemyndigande från kommunfullmäktige.  
 
Slutligen benämns även bestämmelser för gallring av alkohol-, tobak- och läkemedelstillsynen i 
socialnämndens dokumenthanteringsplan.  
 
Sammanfattningsvis behöver ovanstående dokument revideras och somliga delar behöver flyttas över 
och antagas av miljö- och byggnadsnämnden, andra delar behöver fastställas av kommunfullmäktige. I 
vissa fall behöver även socialnämnden revidera i sin författningssamling.    



 

I bilagor presenteras de ändringar som föreslås i socialnämndens och miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente. Stycken som föreslås tas bort markeras med rött och tillägg markeras med grönt. Anpassat 
reglemente innebär färdigställt reglemente inkluderande ändringarna.  
 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden  
Anpassat reglemente för socialnämnden 
Bemyndigande till socialnämnden  
Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden  
Anpassat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden  
 
Samråd 
Samråd i beredningen av detta ärende har skett med samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och 
byggavdelning.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Ingen barnkonsekvensanalys har upprättats i beredningen av detta ärende då de ej väntas påverka barn 
eller unga.  
 
 
2021-06-22  
 
 
Philip Nilsson    Jennie Raneke   
Nämndsekreterare/kvalitetsutvecklare  Nämndsekreterare    
 
 
 
Eva-Lena Sanderberg    
Förvaltningschef      
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B.5 
REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
 
SOCIALNÄMNDENS  UPPGIFTER 
 
1 § 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om 
socialnämnd samt de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt nämnden. Nämnden utövar 
också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården, hemsjukvården och verksamheten 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
 
Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen. 
 
Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter, avseende handel enligt 5 kap. och tillsyn enligt 7 kap. §§3  
(p 1-3), 4, 9-13, 15, 20-22.  
 
Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel, samt Läkemedelsverkets föreskrifter meddelade med 
stöd av förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Socialnämnden ansvarar för kommunens mottagande av och insatser för 
invandrare/flyktingar inklusive ensamkommande barn och ungdomar. Barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar dock för utbildningsinsatser. 
 
 
2§  
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i socialnämnden verksamhet. 
 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
3 §  
Socialnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande mål 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 
 
Socialnämnden skall, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, rapportera 
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
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4 § 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 
 
5 §  
 
Socialnämnden ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra författningar för verksamheten. 
 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
6 §  
 
Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

• i reglemente, 
• genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till dem har fullgjorts. 
Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och årsredovisning. Redovisningen 
lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
 
Information och samråd 
 
7 §  
 
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess 
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råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Socialnämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER 
 
Sammansättning 
 
8 §  
 
Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11ersättare. Förutom ordförande skall finnas en 
1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
 
Presidium 
 
9 §  
 
Socialnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
Ordföranden 
 
10 §  
 
Det åligger ordföranden att 
1. leda socialnämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i  
nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 
 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
 
11 §  
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Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt för sammanträden 
 
12 §  
 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
 
Socialnämnden får, om särskilda skäl finns, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan sammanträdet anmäla 
detta till nämndsekreteraren.  

Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett sammanträde får ske 
på distans.  
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Socialnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans. 

Ledamöter som deltar på distans ansvarar för att lokalen som ledamoten befinner sig i är 
utformad på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 

 
Kallelse 
 
13 §  
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får 
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, t.ex. telefon eller mail. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 
 
Närvarorätt 
14 §  
 
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid  
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.  
Anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges rätt att närvara vid sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
 
Förhinder/Inkallande av ersättare 
 
15 §  
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En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar ersättare. 
Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. 
 
Ersättares tjänstgöring 
 
16 §  
 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, 
bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har 
rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring 
framför annan ersättare. 
 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
 
17 §  
 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
Reservation 
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18 §  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas  
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. 
 
Justering av protokoll 
 
19 §  
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte 
hinder föreligger med elektronisk signatur. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
 
20 §  
 
Socialnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
 
Delgivningsmottagare 
 
21 §  
 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 
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Undertecknande av handlingar 
 
22 §  
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller vid förfall för 
denne av annan anställd som nämnden bestämmer. 
Vid förfall för ordföranden inträder vice 1:e vice respektive 2:e vice ordföranden och vid 
förfall för dessa den ledamot som nämnden utser. 
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.  
 
 
Utskott 
 
23 §  
 
Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem 
ledamöter och fem ersättare. Därutöver har socialnämnden rätt att tillsätta särskilda 
organ/utskott för beredning/behandling av särskilda ärenden. 
 
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för 
nämnden. 
 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 
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Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.  
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
Utskottet skall bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte 
enhälligt, i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare skall utskottet fatta beslut i sådana 
ärenden, som genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet. 
 
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. 
 
 
 
24 § 
 
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation skall samma regler tillämpas som gäller för socialnämnden. 
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering av protokoll. 
 
 
 
25 § 
 
Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får utskottet/beredningen infordra 
de yttranden och upplysningar som behövs för att utskottet skall kunna fullgöra sina 
uppgifter. 
 
                                            __________ 
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B.5 
REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
 
SOCIALNÄMNDENS  UPPGIFTER 
 
1 § 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om 
socialnämnd samt de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt nämnden. Nämnden utövar 
också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården, hemsjukvården och verksamheten 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
 
Socialnämnden ansvarar för kommunens mottagande av och insatser för 
invandrare/flyktingar inklusive ensamkommande barn och ungdomar. Barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar dock för utbildningsinsatser. 
 
 
2§  
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i socialnämnden verksamhet. 
 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
3 §  
Socialnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande mål 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 
 
Socialnämnden skall, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, rapportera 
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
 
4 § 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 
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5 §  
 
Socialnämnden ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra författningar för verksamheten. 
 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
6 §  
 
Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

• i reglemente, 
• genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till dem har fullgjorts. 
Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och årsredovisning. Redovisningen 
lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
 
Information och samråd 
 
7 §  
 
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess 
råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Socialnämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER 
 
Sammansättning 
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8 §  
 
Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11ersättare. Förutom ordförande skall finnas en 
1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
 
Presidium 
 
9 §  
 
Socialnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
Ordföranden 
 
10 §  
 
Det åligger ordföranden att 
1. leda socialnämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i  
nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 
 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
 
11 §  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid.  
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
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uppgifter. 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt för sammanträden 
 
12 §  
 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
 
Socialnämnden får, om särskilda skäl finns, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan sammanträdet anmäla 
detta till nämndsekreteraren.  

Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett sammanträde får ske 
på distans.  

Socialnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans. 

Ledamöter som deltar på distans ansvarar för att lokalen som ledamoten befinner sig i är 
utformad på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 

 
Kallelse 
 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       5 (9) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 152 / 1999 10 21 
  Kommunfullmäktige § 136 / 2002 12 12 
 Kommunfullmäktige §   92 / 2003 09 09 
 Kommunfullmäktige §   50 / 2007 03 15 
 Kommunfullmäktige §   59 / 2008 06 12 
 Kommunfullmäktige §   18/  2010 03 11 
 Kommunfullmäktige §   27/  2010 04 08 
 Kommunfullmäktige §   65/  2011 06 09 
 Kommunfullmäktige §   59/  2013-09-12 
 Kommunfullmäktige §   50 / 2016 06 09  
                                            Kommunfullmäktige §   78 / 2019 09 05 
                                                 Kommunfullmäktige §  105/ 2019 12 05 
                                                 Kommunfullmäktige §      1 / 2021 01 21 
                                                 Kommunfullmäktige §    51 / 2021 06 03 
   

13 §  
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får 
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, t.ex. telefon eller mail. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 
 
Närvarorätt 
14 §  
 
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid  
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.  
Anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges rätt att närvara vid sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
 
Förhinder/Inkallande av ersättare 
 
15 §  
 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar ersättare. 
Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. 
 
 
 
Ersättares tjänstgöring 
 
16 §  
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Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, 
bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har 
rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring 
framför annan ersättare. 
 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
 
17 §  
 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
Reservation 
 
18 §  
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Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas  
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. 
 
Justering av protokoll 
 
19 §  
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte 
hinder föreligger med elektronisk signatur. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
 
20 §  
 
Socialnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
 
Delgivningsmottagare 
 
21 §  
 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 
 
 
Undertecknande av handlingar 
 
22 §  
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Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller vid förfall för 
denne av annan anställd som nämnden bestämmer. 
Vid förfall för ordföranden inträder vice 1:e vice respektive 2:e vice ordföranden och vid 
förfall för dessa den ledamot som nämnden utser. 
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.  
 
 
Utskott 
 
23 §  
 
Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem 
ledamöter och fem ersättare. Därutöver har socialnämnden rätt att tillsätta särskilda 
organ/utskott för beredning/behandling av särskilda ärenden. 
 
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för 
nämnden. 
 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.  
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Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
Utskottet skall bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte 
enhälligt, i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare skall utskottet fatta beslut i sådana 
ärenden, som genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet. 
 
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. 
 
 
 
24 § 
 
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation skall samma regler tillämpas som gäller för socialnämnden. 
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering av protokoll. 
 
 
 
25 § 
 
Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får utskottet/beredningen infordra 
de yttranden och upplysningar som behövs för att utskottet skall kunna fullgöra sina 
uppgifter. 
 
                                            __________ 
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B. 5.1 
BEMYNDIGANDE TILL SOCIALNÄMNDEN 
 

 
*   Socialnämnden bemyndigas att utse kommunens kontaktperson med 
Förtroendenämnden Region Skåne. 
(Kf § 87/2000-10-19)    
   ______________________________ 
 
* Socialnämnden bemyndigas att framgent revidera och teckna avtal rörande 

förtroendenämndsverksamheten. 
(Kf § 87/2000-10-19) 
  ______________________________ 
 
 
* Socialnämnden befullmäktigas att fortsättningsvis fastställa avgift för måltid som 

distribueras till biståndstagare inom verksamheten för Hälsa Vård och Omsorg. 
(Kf § 104/2000-11-23) 
  ______________________________ 
 
* Socialnämnden bemyndigas att framdeles revidera tillsynsavgifterna i taxan. 
(Kf § 137/2002-12-12) 
  _______________________________  
 
* Socialnämnden bemyndigas att framgent dels fastställa avgifter för prövning av ansökan 
om serveringstillstånd enligt grunderna i Svenska Kommunförbundets cirkulär 1995:69 och 
socialförvaltningens skrivelse 1995-10-24 och dels avgifter för tillsyn enligt 8 kap. 
alkohollagen av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig 
servering av eller detaljhandel med öl. 
( Kf § 69/2003-06-05) 
  __________________________________ 
 
* Socialnämnden bemyndigas att framgent revidera riktlinjer för serveringstillstånd i Lomma 
kommun. 
( Kf § 97 / 2003 09 09) 
  __________________________________ 
 
* Socialnämnden bemyndigas att framgent revidera färdtjänsttaxan under förutsättning att 
taxeändringen är i enlighet med kollektivtrafikens taxeförändring. 
(Kf § 40 / 2004 04 29) 
  ___________________________________ 
 
* Socialnämnden bemyndigas att framgent fastställa avgift för familjerådgivning. 
(Kf § 103 / 2004 10 21) 
  ____________________________________ 

phinil
Markering

phinil
Markering
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* Socialnämnden bemyndigas att framgent revidera riktlinjer och avgifter för färdtjänst 
utifrån av kommunfullmäktige i detta beslut fastställda principer. 
(Kf § 51 / 2006 04 27) 
  ____________________________________ 
 
*Socialnämnden bemyndigas att framgent fastställa avgifterna för kontroll av den som 
bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel till konsument i Lomma kommun. 
(Kf § 19 / 2010-03-11) 

 
____________________________________ 
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B. 4 
REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN  
 
Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 
 
1 § Nämndens behörighet och uppgifter 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska enligt  
 
miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  
 
1. svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen,  
 
2. svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och 
biotekniska organismer), 
 
3. svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad 
som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den 
tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, producentansvar, 
nedskräpning och dumpning av avfall,  
 
4. följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor 
inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag och utföra de 
undersökningar som är påkallade, 
 
5. medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens 
ansvarsområde berörs,  
 
6. svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer, 
 
7. svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning i de fall kommunen är verksamhetsutövare 
samt 
 
8. svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
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Miljö- och hälsoskyddsområdet i övrigt  
 
9. Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det innebär att fullgöra kommunens 
uppgifter inom miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningen, foderlagstiftningen, 
strålskyddslagstiftningen samt tobakslagstiftningen med avseende på tillsyn över de miljöer 
och lokaler som avses i respektive lagstiftningar. Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra 
kommunens uppgifter i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i gällande 
kommunala renhållningsordning.  
 
Handel med vissa receptfria läkemedel  
10. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, samt Läkemedelsverkets föreskrifter 
meddelade med stöd av förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Plan- och bygglagen  
 
11. Nämnden fullgör uppgifter enligt plan- och bygglagen innebärande följande: 
 
-Nämnden prövar frågor om förhandsbesked och bygglov mm samt utövar tillsyn över 
byggnadsverksamhet enligt 9, 11 och 12 kap. plan- och bygglagen och de övriga 
bestämmelser som berör byggnadsverksamheten och vars efterlevnad inte bevakas av 
annan nämnd. 
 
- Nämnden prövar frågor om olovligt byggande mm enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
- Nämnden beslutar om föreläggande förenat med vite enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Mätning, beräkning, kartering 
12. 
 
- Nämnden handlägger ärenden rörande mätning, beräkning och kartframställning (MBK), 
 
- Nämnden upprätta MBK-avtal med nyttjare av kommunens kartmaterial och stomnät, 
 
- Nämnden upprättar och reviderar löpande kommunens kartor. 
 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
 
13. Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor samt följdförfattningar. 
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Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
14. Miljö-och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens handläggning av 
bostadsanpassningsbidrag 
 
 
Alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 
15. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt 
Alkohollagen (2010:1622) och Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter avseende 
handel enligt 5 kap. och tillsyn enligt 7 kap. §§3 (p.1-3), 4, 9-13, 15, 20-22.  
 
Bemyndigande från fullmäktige 
 
16. Noteras att miljö- och byggnadsnämnden,  
 
- i enlighet med "Riktlinjer för bestämmande av belägenhetsadresser och namn på 

områden, allmänna platser mm", fastställer belägenhetsadresser, namn på områden, 
allmänna platser mm inom Lomma Kommun. För det fall kommunstyrelsen, i samband 
med övergripande planering, exempelvis efter en namntävling, beslutar om förslag på 
belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser mm ska dock dessa utgöra 
grunden för miljö- och byggnadsnämndens beslut om fastställande. 
Respektive nämnd fastställer, inom sitt ansvarsområde, namn på byggnader, 
institutioner och verksamhetsområden såsom idrottsplatser, badplatser etc. 

 
 - ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister. 
 
2 § Övriga uppgifter 
 
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig inom sitt verksamhetsområde. 
 
3 § Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, enligt av kommunfullmäktige fastställda 
övergripande mål och riktlinjer samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsformer 
 
4 § Sammansättning 
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Miljö- och byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Förutom 
ordförande ska finnas en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. 
 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
5 § 
 
 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare deltaga i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
En ledamot, som inställer sig till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamots ställe. Endast om det föreligger särskilda skäl får inträde ske 
under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. 
 
En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen.   
 
6 § 
 
En ledamot eller en ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
7 § 
 
En ej tjänstgörande ersättare har rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten. 
8 § Inkallande av ersättare 
 
En ledamot, som är förhindrad att deltaga i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till förvaltningen, som kallar ersättare. Ersättare 
kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. 
 
9 § Ersättare för ordföranden 
 
I de fall varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra, fullgör den till åldern 
äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Sammanträdena 
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10 § Tidpunkt 
 
Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. 
 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller ordföranden anser att det behövs. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl finns, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor.  

En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan sammanträdet anmäla 
detta till nämndsekreteraren.  

Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett sammanträde får ske 
på distans.  

Miljö- och byggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på 
distans. 

Ledamöter som deltar på distans ansvarar för att lokalen som ledamoten befinner sig i är 
utformad på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 

 
11 § Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas ledamöter och ersättare samt annan förtroendevald, 
som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar för sammanträdesdagen. 
 
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
12 § Justering av protokoll 
Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte 
hinder föreligger med elektronisk signatur. 
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
 
 
13 § Reservation 
 
 Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska detta göras 
skriftligt. Motiveringen ska inlämnas till sekreteraren före den tidpunkt, som har fastställts 
för justering av protokollet. 
 
 
14 § Delgivning 
 
Delgivning med miljö- och byggnadsnämnden sker med ordföranden, tjänsteförrättande 
förvaltningschef eller annan anställd i kommunen, som nämnden bestämmer. 
 
15 § Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutats av miljö- och byggnadsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice ordföranden och 
kontrasigneras av förvaltningschef för aktuellt verksamhetsområde eller annan anställd som 
nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer miljö- och byggnadsnämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Utskott 
 
16 § 
 
Inom miljö- och byggnadsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har därutöver rätt att tillsätta utskott och beredningar för 
handläggning av särskilda ärenden. 

17 § 
 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 
 
Utskottet får handlägga och besluta i ärenden endast när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
Utskottet ska bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte 
enhälligt, i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare ska utskottet besluta i sådana 
ärenden, som genom särskilda delegationsbeslut har överlämnats till utskottet. 
18 § 
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Miljö- och byggnadsnämnden väljer för tid som nämnden bestämmer bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl för längre tid är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag gäller vad som säges i 9 § 2 st. 
 
19 § 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för nämnden. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
  
20 § 
 
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation ska samma regler tillämpas som gäller för nämnden. 
 
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd protokollsjustering. 
 
Avskrifter av arbetsutskottets, annat utskott eller berednings protokoll ska tillställas 
nämndens ledamöter och ersättare. 
 
Övrigt 
 
21 § 
 
Från kommunens nämnder, styrelser, beredningar och tjänstemän får miljö- och 
byggnadsnämnden, dess arbetsutskott och beredningar infordra de yttranden och 
upplysningar som behövs för att dessa ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
22 § 
 
Vid nämndens och dess utskotts sammanträden får i den mån nämnden eller utskottet ej för 
särskilt fall annat beslutat, förvaltningschefen, nämndens sekreterare samt anställd som 
kallats, vara närvarande med rätt att deltaga i överläggningarna i ärenden som rör 
vederbörandes verksamhetsområde. 
 
Härutöver äger ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att närvara vid 
sammanträden med nämnden. De får därvid deltaga i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 
 
 _________________________________ 
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B. 4 
REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN  
 
Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 
 
1 § Nämndens behörighet och uppgifter 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska enligt  
 
miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  
 
1. svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen,  
 
2. svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och 
biotekniska organismer), 
 
3. svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad 
som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den 
tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, producentansvar, 
nedskräpning och dumpning av avfall,  
 
4. följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor 
inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag och utföra de 
undersökningar som är påkallade, 
 
5. medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens 
ansvarsområde berörs,  
 
6. svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer, 
 
7. svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning i de fall kommunen är verksamhetsutövare 
samt 
 
8. svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
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Miljö- och hälsoskyddsområdet i övrigt  
 
9. Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det innebär att fullgöra kommunens 
uppgifter inom miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningen, foderlagstiftningen, 
strålskyddslagstiftningen samt tobakslagstiftningen med avseende på tillsyn över de miljöer 
och lokaler som avses i respektive lagstiftningar. Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra 
kommunens uppgifter i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i gällande 
kommunala renhållningsordning.  
 
Handel med vissa receptfria läkemedel  
10. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, samt Läkemedelsverkets föreskrifter 
meddelade med stöd av förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Plan- och bygglagen  
 
11. Nämnden fullgör uppgifter enligt plan- och bygglagen innebärande följande: 
 
-Nämnden prövar frågor om förhandsbesked och bygglov mm samt utövar tillsyn över 
byggnadsverksamhet enligt 9, 11 och 12 kap. plan- och bygglagen och de övriga 
bestämmelser som berör byggnadsverksamheten och vars efterlevnad inte bevakas av 
annan nämnd. 
 
- Nämnden prövar frågor om olovligt byggande mm enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
- Nämnden beslutar om föreläggande förenat med vite enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Mätning, beräkning, kartering 
12. 
 
- Nämnden handlägger ärenden rörande mätning, beräkning och kartframställning (MBK), 
 
- Nämnden upprätta MBK-avtal med nyttjare av kommunens kartmaterial och stomnät, 
 
- Nämnden upprättar och reviderar löpande kommunens kartor. 
 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
 
13. Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor samt följdförfattningar. 
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Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
14. Miljö-och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens handläggning av 
bostadsanpassningsbidrag 
 
 
Alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 
15. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt 
Alkohollagen (2010:1622) och Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter avseende 
handel enligt 5 kap. och tillsyn enligt 7 kap. §§3 (p.1-3), 4, 9-13, 15, 20-22.  
 
Bemyndigande från fullmäktige 
 
16. Noteras att miljö- och byggnadsnämnden,  
 
- i enlighet med "Riktlinjer för bestämmande av belägenhetsadresser och namn på 

områden, allmänna platser mm", fastställer belägenhetsadresser, namn på områden, 
allmänna platser mm inom Lomma Kommun. För det fall kommunstyrelsen, i samband 
med övergripande planering, exempelvis efter en namntävling, beslutar om förslag på 
belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser mm ska dock dessa utgöra 
grunden för miljö- och byggnadsnämndens beslut om fastställande. 
Respektive nämnd fastställer, inom sitt ansvarsområde, namn på byggnader, 
institutioner och verksamhetsområden såsom idrottsplatser, badplatser etc. 

 
 - ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister. 
 
2 § Övriga uppgifter 
 
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig inom sitt verksamhetsområde. 
 
3 § Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, enligt av kommunfullmäktige fastställda 
övergripande mål och riktlinjer samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 
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Miljö- och byggnadsnämndens arbetsformer 
 
4 § Sammansättning 
 
Miljö- och byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Förutom 
ordförande ska finnas en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. 
 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
5 § 
 
 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare deltaga i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
En ledamot, som inställer sig till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamots ställe. Endast om det föreligger särskilda skäl får inträde ske 
under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. 
 
En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen.   
 
6 § 
 
En ledamot eller en ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
7 § 
 
En ej tjänstgörande ersättare har rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten. 
 
8 § Inkallande av ersättare 
 
En ledamot, som är förhindrad att deltaga i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till förvaltningen, som kallar ersättare. Ersättare 
kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. 
 
9 § Ersättare för ordföranden 
 
I de fall varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra, fullgör den till åldern 
äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Sammanträdena 
 
10 § Tidpunkt 
 
Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. 
 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller ordföranden anser att det behövs. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl finns, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor.  

En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan sammanträdet anmäla 
detta till nämndsekreteraren.  

Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett sammanträde får ske 
på distans.  

Miljö- och byggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på 
distans. 

Ledamöter som deltar på distans ansvarar för att lokalen som ledamoten befinner sig i är 
utformad på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 

 
11 § Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas ledamöter och ersättare samt annan förtroendevald, 
som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar för sammanträdesdagen. 
 
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
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12 § Justering av protokoll 
Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte 
hinder föreligger med elektronisk signatur. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
 
 
13 § Reservation 
 
 Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska detta göras 
skriftligt. Motiveringen ska inlämnas till sekreteraren före den tidpunkt, som har fastställts 
för justering av protokollet. 
 
14 § Delgivning 
 
Delgivning med miljö- och byggnadsnämnden sker med ordföranden, tjänsteförrättande 
förvaltningschef eller annan anställd i kommunen, som nämnden bestämmer. 
 
15 § Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutats av miljö- och byggnadsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice ordföranden och 
kontrasigneras av förvaltningschef för aktuellt verksamhetsområde eller annan anställd som 
nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer miljö- och byggnadsnämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Utskott 
 
16 § 
 
Inom miljö- och byggnadsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har därutöver rätt att tillsätta utskott och beredningar för 
handläggning av särskilda ärenden. 

17 § 
 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet får handlägga och 
besluta i ärenden endast när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
Utskottet ska bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte 
enhälligt, i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare ska utskottet besluta i sådana 
ärenden, som genom särskilda delegationsbeslut har överlämnats till utskottet. 
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18 § 
 
Miljö- och byggnadsnämnden väljer för tid som nämnden bestämmer bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl för längre tid är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag gäller vad som säges i 9 § 2 st. 
 
19 § 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för nämnden. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
  
20 § 
 
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation ska samma regler tillämpas som gäller för nämnden. 
 
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd protokollsjustering. 
 
Avskrifter av arbetsutskottets, annat utskott eller berednings protokoll ska tillställas 
nämndens ledamöter och ersättare. 
 
Övrigt 
 
21 § 
 
Från kommunens nämnder, styrelser, beredningar och tjänstemän får miljö- och 
byggnadsnämnden, dess arbetsutskott och beredningar infordra de yttranden och 
upplysningar som behövs för att dessa ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
22 § 
 
Vid nämndens och dess utskotts sammanträden får i den mån nämnden eller utskottet ej för 
särskilt fall annat beslutat, förvaltningschefen, nämndens sekreterare samt anställd som 
kallats, vara närvarande med rätt att deltaga i överläggningarna i ärenden som rör 
vederbörandes verksamhetsområde. 
 
Härutöver äger ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att närvara vid 
sammanträden med nämnden. De får därvid deltaga i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 
 
 _________________________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 19 (32) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-08-25 

 

 
Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 107   KS KF/2021:6 - 206 
 
 

Revidering av plan- och bygglovstaxan 

 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av plan- och bygglovstaxan för 
Lomma kommun och beslutade 2020-12-08, § 159, att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad taxa för prövning av 
ärenden i enlighet med plan- och bygglagen (2010:990). Den reviderad taxan föreslås 
gälla för bygglov som inkommer från och med 2022-01-01. Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutade vidare att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att bemyndiga nämnden att för varje år höja avgifterna i taxan 
och handläggningskostnaderna per timme med den procentsats som anges i Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2021-06-17 för ärendet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-19, § 150. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 150 
‒ Skrivelse 2021-06-17 från kommunledningsförvaltningen 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-08 § 159 
‒ Gällande plan- och bygglovstaxa, ärenden anhängiggjorda före 2011-05-02 
‒ Gällande plan- och bygglovstaxa, ärenden anhängiggjorda from 2011-05-02 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Reviderad plan- och bygglovstaxa för Lomma kommun fastställs, men stöd av 12 

kap. 8 § i plan- och bygglagen, i enlighet med bilaga. Den reviderade taxan gäller 
för bygglov som inkommer från och med 2022-01-01. 

‒ Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att för varje kalenderår höja avgifterna 
och handläggningskostnaderna per timme i taxan med den procentsats som anges 
för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuners och regioners 
hemsida i oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober 
månad 2021. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 Kommunstyrelsen 

 

   
  
Förslag till fastställande av reviderad plan- och bygglovstaxa för Lomma kommun 

 
 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Reviderad plan- och bygglovstaxa för Lomma kommun fastställs, men stöd av 12 kap. 8 § i 
plan- och bygglagen, i enlighet med bilaga. Den reviderade taxan gäller för bygglov som 
inkommer från och med 2022-01-01. 

- Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att för varje kalenderår höja avgifterna och 
handläggningskostnaderna per timme i taxan med den procentsats som anges för det 
innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på Sveriges kommuners och regioners hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad 2021. 

 
Ärende 
Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av plan- och bygglovstaxan för Lomma kommun 
och beslutade 2020-12-08, § 159, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
att anta förslag till reviderad taxa för prövning av ärenden i enlighet med plan- och bygglagen 
(2010:990). Den reviderad taxan föreslås gälla för bygglov som inkommer från och med 2022-01-01. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vidare att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att bemyndiga nämnden att för varje år höja avgifterna i taxan och 
handläggningskostnaderna per timme med den procentsats som anges i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 
 
Bakgrund/analys 
Nu gällande plan- och bygglovstaxa reviderades senaste av kommunfullmäktige 2017-12-07, § 78. 
Miljö- och byggnadsnämnden har därefter 2019-04-23, § 69, beslutat om indexuppräkning av 
timtaxan. Gällande plan- och bygglovstaxa baseras enligt samhällsbyggnadsförvaltningen på en 
modell som Sveriges kommuner och landsting (SKL), numera Sveriges kommuner och regioner (SKR), 
tog fram 2011. SKR har 2014 tagit fram en ny modell för konstruktion av plan- och bygglovstaxa. 
Denna modell har sedermera uppdaterats 2019. I den nya modellen har hänsyn tagits till de 
förändringar som skett i plan- och bygglagen. Till skillnad från den tidigare modellen bygger denna 
modell på den faktiska tidsåtgången för olika typer av ärenden. Med utgångspunkt i denna modell 
har miljö- och byggnadsnämnden tagit fram ett förslag till reviderad plan- och bygglovstaxa för 
Lomma kommun. I det reviderade förslaget till plan- och bygglovstaxa bär varje ärende, enlig miljö- 
och byggnadsnämnden, i större utsträckning sina egna kostnader. Den reviderade taxan består av en 
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färdig prislista, vilket enligt nämnden gör det tydligare för kunden samtidigt som det förenklar 
arbetet för handläggaren som ska ta ut avgifter. 
 
I miljö-och byggnadsnämndens beslut har förslaget till reviderad taxa rubriken ”taxa för bygglov och 
mättjänster i Lomma kommun”. I beslutet ges emellertid ingen förklaring till varför nämnden i sitt 
förslag valt att frångå den tidigare benämningen plan- och bygglovstaxa för Lomma kommun. Om 
inget särskilt skäl föreligger till bytet av rubrik på taxan föreslår kommunledningskontoret att taxan 
för tydlighetens skull även fortsättningsvis bör benämnas plan- och bygglovstaxa. Vidare föreslår 
kommunledningskontoret att de inledande taxebestämmelserna revideras, så att datumet för 
ikraftträdande överensstämmer med det datum som miljö- och byggnadsnämnden föreslår att taxan 
ska börja gälla. Kommunledningskontoret föreslår dessutom att de inledande taxebestämmelserna 
revideras, så att utgångspunkten för indexuppräkningen överensstämmer med miljö- och 
byggnadsnämndens förslag till beslut. 
 
Om kommunfullmäktige väljer att besluta i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag till 
beslut, med de av kommunledningskontoret föreslagna redaktionella ändringarna, kan beslutet 
formuleras enligt ovan. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-08 § 159 
- Gällande plan- och bygglovstaxa, ärenden anhängiggjorda före 2011-05-02 
- Gällande plan- och bygglovstaxa, ärenden anhängiggjorda from 2011-05-02 

 
Samråd 
I samband med ärendets beredning har kommunledningskontoret samrått med byggenheten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 
 
 
 
Maria Franzén  
Utredare 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Miljö- och byggnadsnämnden 
Byggenheten 
Författningssamlingen 
 
 
 
Bilaga: Förslag till reviderad plan- och bygglovstaxa för Lomma kommun 



Taxebestämmelser  

Inledande bestämmelser 
Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL är beslutad 
med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL. 

Taxan tillämpas för Miljö-och byggnadsnämndens handläggning av ärenden etc. enligt PBL i den utsträckning som 
närmare föreskrivs i det nedanstående. 

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A1-A22 och tidsuppskattningar i kommunens 
beslut att anta taxan. 

Avgift enligt tabell 
Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp framgår av taxetabell A1-A22. Med 
ärendetyp avses typ av besked, beslut, handläggning eller serviceåtgärd (upprättande av nybyggnadskarta eller 
utförande av utstakning). 

Mervärdesskatt  
I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i tabell A16 fastställda avgiften.  

I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning. 

Handläggningskostnad per timme 
Handläggningskostnaden per timme är 1196 kronor år 2021. 

Tillämplig taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har byggnadsnämnden rätt att tillämpa 
den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande. 

Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat gällande lov samt vid flera åtgärder 
För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande underlag tillhörande ett tidigare 
beviljat, gällande lov, kan miljö- och byggnadsnämnden om det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen, 
reducera avgiften med 25%, 50% eller 75%.  

Vid ärenden där flera åtgärder ingår kan miljö- och byggnadsnämnden om det är motiverat med avseende på 
arbetsinsatsen, reducera avgiften för den eller de, enligt taxatabellen, minst tidskrävande åtgärden eller åtgärderna 
till 25%, 50% eller 75%. 

Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär 
Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär tas samma avgift ut 
som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd. 

Timdebitering 
För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges ”Timdebitering” i tillämplig 
taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med 
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 
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Tidsersättning  
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift 
grundad på tidsersättning. 

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 
Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A1-A22 utgår avgift grundad på kommunens 
nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad 
per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 

Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning  
Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas.  

Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig 
tidsuppskattning som sammanlagt vidtagits i ärendet.  

Ändring av taxan 
Miljö-och byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att justera de i denna taxa framtagna fasta avgifter och 
timavgifter med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2017 
2021, detta enligt beslut i Kommunfullmäktige KF §78 2017-12-07. Övriga ändringar av denna taxa beslutas av 
kommunfullmäktige.   

Betalningsskyldighet och betalning av avgift  
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den som är sökande eller har gjort 
anmälan i ärendet.  

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som 
beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling 
levererats eller beställd åtgärd vidtagits.  

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Lomma kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i räkning. 

Avgift får tas ut i förskott. 

Återbetalning av avgift  
Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, 
kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som byggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift 
återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.  

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 

Ikraftträdande 
Denna taxa ska tillämpas från och med 1 september 2021 1 januari 2022. 
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A Taxetabeller för lov, anmälan mm     

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus Planenligt   30 498 kr 

A 1.2 Liten avvikelse 36 478 kr 

A 1.3 Utanför planlagt område 36 478 kr 

A 1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder 

Planenligt 28 106 kr 

A 1.5 Liten avvikelse 32 890 kr 

A 1.6 Utanför planlagt område 32 890 kr 

A 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 17 342 kr 

A 1.8 Liten avvikelse 19 734 kr 

A 1.9 Utanför planlagt område 19 734 kr 

A 1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 8 970 kr 

A 1.11 Liten avvikelse 11 362 kr 

A 1.12 Utanför planlagt område 11 362 kr 

A 1.13 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt 17 342 kr 

A 1.14 Liten avvikelse 19 734 kr 

A 1.15 Utanför planlagt område 19 734 kr 

A 1.16 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt 11 362 kr 

A 1.17 Liten avvikelse 13 754 kr 

A 1.18 Utanför planlagt område 13 754 kr 

A 1.19 Annan ändring, med tekniskt samråd Planenligt 13 754 kr 

A 1.20 Liten avvikelse 16 146 kr 

A 1.21 Utanför planlagt område 16 146 kr 

A 1.22 Annan ändring, utan tekniskt samråd Planenligt 7 176 kr 

A 1.23 Liten avvikelse 9 568 kr 

A 1.24 Utanför planlagt område 9 568 kr 

A 1.25 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i 
en och samma ansökan (gruppbebyggelse) 

15 548 kr 

    

A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 

tekniskt samråd 
Planenligt 17 342 kr 

A 2.2 Liten avvikelse 22 126 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 22 126 kr 

A 2.4 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 11 362 kr 

A 2.5 Liten avvikelse 16 146 kr 

A 2.6 Utanför planlagt område 16 146 kr 

A 2.7 Nybyggnad  101-799 kvm (BTA+OPA) Planenligt 32 890 kr 

A 2.8 Liten avvikelse 38 870 kr 

A 2.9 Utanför planlagt område 38 870 kr 
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A 2.16 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 18 538 kr 

A 2.17 Liten avvikelse 20 930 kr 

A 2.18 Utanför planlagt område 20 930 kr 

A 2.19 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 8 970 kr 

A 2.20 Liten avvikelse 11 362 kr 

A 2.21 Utanför planlagt område 11 362 kr 

A 2.22 Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA) Planenligt 20 930 kr 

A 2.23 Liten avvikelse 25 714 kr 

A 2.24 Utanför planlagt område 25 714 kr 

A 2.25 Fasadändring, med tekniskt samråd Planenligt 16 146 kr 

A 2.26 Liten avvikelse 18 538 kr 

A 2.27 Fasadändring, utan tekniskt samråd Planenligt 8 970 kr 

A 2.28 Liten avvikelse 11 362 kr 

A 2.29 All övrig ändring, med tekniskt samråd Planenligt 18 538 kr 

A 2.30 Liten avvikelse 23 322 kr 

A 2.31 Utanför planlagt område 23 322 kr 

A 2.32 All övrig ändring, utan tekniskt samråd Planenligt 11 362 kr 

A 2.33 Liten avvikelse 16 146 kr 

A 2.34 Utanför planlagt område 16 146 kr 
    

A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 

Ärendetyp Avgift 
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 

omgivningspåverkan 
6 578 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan 

8 970 kr 

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

598 kr 

A 3.4 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

1 196 kr 

    

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 

djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering 

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner 
och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga 
och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn 

Timdebitering 
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A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk 
som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen 
som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, 
eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser 

Timdebitering 

    

A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 
A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av mur eller plank, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 12 558 kr 

A 5.2 Liten avvikelse 14 950 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 14 950 kr 

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 6 578 kr 

A 5.5 Liten avvikelse 8 970 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 8 970 kr 

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd 

Planenligt 12 558 kr 

A 5.8 Liten avvikelse 14 950 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 14 950 kr 

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd 

Planenligt 6 578 kr 

A 5.11 Liten avvikelse 8 970 kr 

A 5.12 Utanför planlagt område 8 970 kr 

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation 

Planenligt 6 578 kr 

A 5.14 Liten avvikelse 8 970 kr 

A 5.15 Utanför planlagt område 8 970 kr 
    

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    6 578 kr 

    

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Ärendetyp Avgift 
A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 6 578 kr 

    

A 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 10 764 kr 
A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 3 588 kr 

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) 
har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd 

10 764 kr 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) 
har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

3 588 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd 

10 764 kr 
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A 8.6  Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd 

3 588 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 10 764 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 3 588 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 8 970 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 2 990 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 11 960 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 3 588 kr 

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

10 764 kr 

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp 
i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

3 588 kr 

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med 
tekniskt samråd 

10 764 kr 

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan 
tekniskt samråd 

4 784 kr 

A 8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt 
samråd 

11 960 kr 

A 8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt 
samråd 

4 784 kr 

A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 11 960 kr 

A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 3 588 kr 

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

12 558 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

6 578 kr 

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

13 754 kr 

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

6 578 kr 

A 8.25  Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och 
bygglagen 

12 558 kr 

A 8.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

12 558 kr 

A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

5 382 kr 

A 8.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 2 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

12 558 kr 

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

5 382 kr 
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A 8.30 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

12 558 kr 

A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

5 382 kr 

    

A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 12 558 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 7 774 kr 
    

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 12 558 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 7 774 kr 
    

A 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område  11 362 kr 

A 11.2 Utanför planlagt område 13 754 kr 
    

A 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 

    

A 13 Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 
A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

    

A 14 Extra arbetsplatsbesök 

Ärendetyp Avgift 
A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 4 784 kr 

    

A 15 Upprättande av nybyggnadskarta 

Ärendetyp Avgift 
A 15.1 Fullständig nybyggnadskarta 8 970 kr 

A 15.2 Förenklad nybyggnadskarta 7 176 kr 

A 15.3 Utdrag från baskartan 1 196 kr 

För studenter/doktorander gäller avgiftsreducering med 70 % för utdrag ur baskarta i PDF och/eller CAD-format 
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A 16 Utstakning och lägeskontroll 

Ärendetyp     Avgift 
A 16.1 Utstakning (≤ 8 punkter) Grov 4 186 kr 

A 16.2 Fin 4 784 kr 

A 16.3 Tillägg för utstakning, per punkt utöver de 8 första 598 kr 

A 16.4 Lägeskontroll höjd och plan (≤ 8 punkter) 4 186 kr 

A 16.5 Tillägg för lägeskontroll, per punkt utöver de 8 första 287 kr 
    

A 17 Övriga kostnader Kart- Mät och GIS 

Ärendetyp Avgift 
A 17.1 Mät- och rituppdrag Timdebitering 

A 17.2 Fastighetsförteckning Timdebitering 

A 17.3 Beräkningsuppdrag Timdebitering 

A 17.4 Uppdatering av grundkarta Timdebitering 
    

A 18 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 
A 18.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 

någon av taxans övriga tabeller 
I enlighet med tillämplig 

tabell 

A 18.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte 
finns i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 

    

A 19 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
A 19.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering 

    

A 20 Avslag 

Ärendetyp Avgift 
A 20.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen 

för tillämplig ärendetyp 
    

A 21 Avskrivning 

Ärendetyp Avgift 
A 21.1 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen 

för tillämplig ärendetyp 
    

A 22 Avvisning 

Ärendetyp Avgift 
A 22.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen 

för tillämplig ärendetyp 
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A 1  Tidsuppskattning 

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
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A 1.1  

Nybyggnad av ett en- 
eller tvåbostadshus 

Planenligt 0,5 8 0,5 4 2 4 4 2 0,5 25,5 30 498 kr 

A 1.2  Liten avvikelse 0,5 13 0,5 4 2 4 4 2 0,5 30,5 36 478 kr 

A 1.3  Utanför planlagt 
område 0,5 13 0,5 4 2 4 4 2 0,5 30,5 36 478 kr 

A 1.4  
Nybyggnad av ett 
fritidshus med högst 
två bostäder 

Planenligt 0,5 6 0,5 4 2 4 4 2 0,5 23,5 28 106 kr 

A 1.5  Liten avvikelse 0,5 10 0,5 4 2 4 4 2 0,5 27,5 32 890 kr 

A 1.6  Utanför planlagt 
område 0,5 10 0,5 4 2 4 4 2 0,5 27,5 32 890 kr 

A 1.7  
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
med tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 6 0,5 1 1 2 2 1 0,5 14,5 17 342 kr 

A 1.8  Liten avvikelse 0,5 8 0,5 1 1 2 2 1 0,5 16,5 19 734 kr 

A 1.9  Utanför planlagt 
område 0,5 8 0,5 1 1 2 2 1 0,5 16,5 19 734 kr 

A 1.10  
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 8 970 kr 

A 1.11  Liten avvikelse 0,5 6 0,5  1   1 0,5 9,5 11 362 kr 

A 1.12  Utanför planlagt 
område 0,5 6 0,5  1   1 0,5 9,5 11 362 kr 

A 1.13  

Tillbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 6 0,5 1 1 2 2 1 0,5 14,5 17 342 kr 

A 1.14  Liten avvikelse 0,5 8 0,5 1 1 2 2 1 0,5 16,5 19 734 kr 

A 1.15  Utanför planlagt 
område 0,5 8 0,5 1 1 2 2 1 0,5 16,5 19 734 kr 

A 1.16  

Tillbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 6 0,5  1   1 0,5 9,5 11 362 kr 

A 1.17  Liten avvikelse 0,5 8 0,5  1   1 0,5 11,5 13 754 kr 

A 1.18  Utanför planlagt 
område 0,5 8 0,5  1   1 0,5 11,5 13 754 kr 

A 1.19  

Annan ändring, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 3 0,5 1 1 2 2 1 0,5 11,5 13 754 kr 

A 1.20  Liten avvikelse 0,5 5 0,5 1 1 2 2 1 0,5 13,5 16 146 kr 

A 1.21  Utanför planlagt 
område 0,5 5 0,5 1 1 2 2 1 0,5 13,5 16 146 kr 

A 1.22  

Annan ändring, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 3 0,5  0,5   1 0,5 6 7 176 kr 

A 1.23  Liten avvikelse 0,5 5 0,5  0,5   1 0,5 8 9 568 kr 

A 1.24  Utanför planlagt 
område 0,5 5 0,5  0,5   1 0,5 8 9 568 kr 

A 1.25  
Per styck för nybyggnad av fler likartade en- 
eller tvåbostadshus utöver det första, i en och 
samma ansökan (gruppbebyggelse) 

 3 0,5 2 2 2 2 1 0,5 13 15 548 kr 
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A 2  Tidsuppskattning 

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus 
eller komplementbyggnader 
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A 2.1  

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 6 0,5 1 1 2 2 1 0,5 14,5 17 342 kr 

A 2.2  Liten avvikelse 0,5 10 0,5 1 1 2 2 1 0,5 18,5 22 126 kr 

A 2.3  Utanför planlagt 
område 0,5 10 0,5 1 1 2 2 1 0,5 18,5 22 126 kr 

A 2.4  

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 6 0,5  1   1 0,5 9,5 11 362 kr 

A 2.5  Liten avvikelse 0,5 10 0,5  1   1 0,5 13,5 16 146 kr 

A 2.6  Utanför planlagt 
område 0,5 10 0,5  1   1 0,5 13,5 16 146 kr 

A 2.7  

Nybyggnad 101-799 kvm 
(BTA+OPA) 

Planenligt 0,5 10 0,5 4 2 4 4 2 0,5 27,5 32 890 kr 

A 2.8  Liten avvikelse 0,5 15 0,5 4 2 4 4 2 0,5 32,5 38 870 kr 

A 2.9  Utanför planlagt 
område 0,5 15 0,5 4 2 4 4 2 0,5 32,5 38 870 kr 

A 2.10  

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 4 0,5 2 2 2 2 2 0,5 15,5 18 538 kr 

A 2.11  Liten avvikelse 0,5 6 0,5 2 2 2 2 2 0,5 17,5 20 930 kr 

A 2.12  Utanför planlagt 
område 0,5 6 0,5 2 2 2 2 2 0,5 17,5 20 930 kr 

A 2.13  

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 8 970 kr 

A 2.14  Liten avvikelse 0,5 6 0,5  1   1 0,5 9,5 11 362 kr 

A 2.15  Utanför planlagt 
område 0,5 6 0,5  1   1 0,5 9,5 11 362 kr 

A 2.16  

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 0,5 6 0,5 2 2 2 2 2 0,5 17,5 20 930 kr 

A 2.17  Liten avvikelse 0,5 10 0,5 2 2 2 2 2 0,5 21,5 25 714 kr 

A 2.18  Utanför planlagt 
område 0,5 10 0,5 2 2 2 2 2 0,5 21,5 25 714 kr 

A 2.19  
Fasadändring, med tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 4 0,5 2 1 2 2 1 0,5 13,5 16 146 kr 

A 2.20  Liten avvikelse 0,5 6 0,5 2 1 2 2 1 0,5 15,5 18 538 kr 

A 2.21  
Fasadändring, utan tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 8 970 kr 

A 2.22  Liten avvikelse 0,5 6 0,5  1   1 0,5 9,5 11 362 kr 

A 2.23  

All övrig ändring, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 0,5 6 0,5 2 1 2 2 1 0,5 15,5 18 538 kr 

A 2.24  Liten avvikelse 0,5 10 0,5 2 1 2 2 1 0,5 19,5 23 322 kr 

A 2.25  Utanför planlagt 
område 0,5 10 0,5 2 1 2 2 1 0,5 19,5 23 322 kr 
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A 2.26  

All övrig ändring, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 0,5 6 0,5  1   1 0,5 9,5 11 362 kr 

A 2.27  Liten avvikelse 0,5 10 0,5  1   1 0,5 13,5 16 146 kr 

A 2.28  Utanför planlagt 
område 0,5 10 0,5  1   1 0,5 13,5 16 146 kr 

 

A 3  Tidsuppskattning 

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 
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A 3.1  Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller 

ljusanordning med liten omgivningspåverkan 0,5 2 0,5  1   1 0,5 5,5 6 578 
kr 

A 3.2  Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller 
ljusanordning med stor omgivningspåverkan 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 8 970 

kr 

A 3.3  
Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma 
fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar 
som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

0 0,5 0  0   0 0 0,5 598 kr 

A 3.4  
Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan 
fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar 
som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

0 0,5 0,5  0   0 0 1 1 196 
kr 

 

A 4  Tidsuppskattning 

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1   
Ärendetyp Avgift 

A 4.1  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, 
idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, 
motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

A 4.2  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Timdebitering 

A 4.3  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är 
avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift Timdebitering 

A 4.4  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta 
anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand 
eller andra olyckshändelser 

Timdebitering 

A 4.5  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn Timdebitering 

A 4.6  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 
meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över 
marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre 
meter 

Timdebitering 

A 4.7  Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering 
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A 5  Tidsuppskattning 

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar 
och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 
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St
ar

t a
v 

är
en

de
 

By
gg

lo
v-

pr
öv

ni
ng

 

Ex
pe

di
er

in
g 

oc
h 

ku
ng

ör
el

se
 

Te
kn

is
kt

 s
am

rå
d 

St
ar

tb
es

ke
d 

Ar
be

ts
-p

la
ts

be
sö

k 

Sl
ut

sa
m

rå
d 

Sl
ut

be
sk

ed
 

Av
sl

ut
 a

v 
är

en
de

 

Su
m

m
a 

tid
 

Avgift 
A 5.1  Anordnande, inrättande, 

uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 2 0,5 1 1 2 2 1 0,5 10,5 12 558 kr 

A 5.2  Liten avvikelse 0,5 4 0,5 1 1 2 2 1 0,5 12,5 14 950 kr 

A 5.3  Utanför planlagt 
område 0,5 4 0,5 1 1 2 2 1 0,5 12,5 14 950 kr 

A 5.4  Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 2 0,5  1   1 0,5 5,5 6 578 kr 

A 5.5  Liten avvikelse 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 8 970 kr 

A 5.6  Utanför planlagt 
område 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 8 970 kr 

A 5.7  Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 2 0,5 1 1 2 2 1 0,5 10,5 12 558 kr 

A 5.8  Liten avvikelse 0,5 4 0,5 1 1 2 2 1 0,5 12,5 14 950 kr 

A 5.9  Utanför planlagt 
område 0,5 4 0,5 1 1 2 2 1 0,5 12,5 14 950 kr 

A 5.10  Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd 

Planenligt 0,5 2 0,5  1   1 0,5 5,5 6 578 kr 

A 5.11  Liten avvikelse 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 8 970 kr 

A 5.12  Utanför planlagt 
område 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 8 970 kr 

A 5.13  
Anordnande, inrättande, 
uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av transformatorstation 

Planenligt 0,5 2 0,5  1   1 0,5 5,5 6 578 kr 

A 5.14  Liten avvikelse 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 8 970 kr 

A 5.15  Utanför planlagt 
område 0,5 4 0,5  1   1 0,5 7,5 8 970 kr 

 

A 6  Tidsuppskattning 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov 
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A 6.1  Förlängning av tidsbegränsat bygglov  0,5 4 0,5 0,5 5,5 6 578 kr 
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A 7  Tidsuppskattning 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 
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A 7.1  Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål 
av säsongskaraktär 0,5 4 0,5 0,5 5,5 6 578 kr 

 

A 8  Tidsuppskattning 

Anmälningspliktiga åtgärder 
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A 8.1  Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med 
tekniskt samråd 0,5 2  2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 10 764 kr 

A 8.2  Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan 
tekniskt samråd 0,5 1   0,5   0,5 0,5 3 3 588 kr 

A 8.3  
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § 
plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från 
krav på bygglov, med tekniskt samråd 

0,5 2  2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 10 764 kr 

A 8.4  
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § 
plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från 
krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

0,5 1   0,5   0,5 0,5 3 3 588 kr 

A 8.5  

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att 
konstruktionen av byggnadens bärande delar 
berörs eller byggnadens planlösning påverkas 
avsevärt, med tekniskt samråd 

0,5 2  2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 10 764 kr 

A 8.6  

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att 
konstruktionen av byggnadens bärande delar 
berörs eller byggnadens planlösning påverkas 
avsevärt, utan tekniskt samråd 

0,5 1   0,5   0,5 0,5 3 3 588 kr 

A 8.7  Installation eller väsentlig ändring av hiss, med 
tekniskt samråd 0,5 2  2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 10 764 kr 

A 8.8  Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan 
tekniskt samråd 0,5 1   0,5   0,5 0,5 3 3 588 kr 

A 8.9  Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller 
rökkanal, med tekniskt samråd 0,5 0,5  2 0,5 2 1 0,5 0,5 7,5 8 970 kr 

A 8.10  Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller 
rökkanal, utan tekniskt samråd 0,5 0,5   0,5   0,5 0,5 2,5 2 990 kr 

A 8.11  Installation eller väsentlig ändring av anordning för 
ventilation, med tekniskt samråd 0,5 2  3 0,5 2 1 0,5 0,5 10 11 960 kr 



  13 
 

A 8.12  Installation eller väsentlig ändring av anordning för 
ventilation, utan tekniskt samråd 0,5 1   0,5   0,5 0,5 3 3 588 kr 

A 8.13  
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller 
inom en tomt, med tekniskt samråd 

0,5 2  2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 10 764 kr 

A 8.14  
Installation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller 
inom en tomt, utan tekniskt samråd 

0,5 1   0,5   0,5 0,5 3 3 588 kr 

A 8.15  Ändring av byggnad som väsentligt påverkar 
brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd 0,5 2  2 0,5 2 1 0,5 0,5 9 10 764 kr 

A 8.16  Ändring av byggnad som väsentligt påverkar 
brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd 0,5 2   0,5   0,5 0,5 4 4 784 kr 

A 8.17  

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt 
bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd 
av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och 
bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med 
tekniskt samråd 

0,5 2  3 0,5 2 1 0,5 0,5 10 11 960 kr 

A 8.18  

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt 
bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd 
av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och 
bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan 
tekniskt samråd 

0,5 2   0,5   0,5 0,5 4 4 784 kr 

A 8.19  Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett 
vindkraftverk, med tekniskt samråd 0,5 2  3 0,5 2 1 0,5 0,5 10 11 960 kr 

A 8.20  Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett 
vindkraftverk, utan tekniskt samråd 0,5 1   0,5   0,5 0,5 3 3 588 kr 

A 8.21  
Uppförande eller tillbyggnad av sådan 
komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, med tekniskt samråd 

0,5 3  1 1 2 2 0,5 0,5 10,5 12 558 kr 

A 8.22  
Uppförande eller tillbyggnad av sådan 
komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, utan tekniskt samråd 

0,5 3   1   0,5 0,5 5,5 6 578 kr 

A 8.23  
Uppförande eller tillbyggnad av sådant 
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

0,5 3  2 1 2 2 0,5 0,5 11,5 13 754 kr 

A 8.24  
Uppförande eller tillbyggnad av sådant 
komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

0,5 3   1   0,5 0,5 5,5 6 578 kr 

A 8.25  

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 
9 kap. 4a § plan- och bygglagen så att den blir ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 
4a § plan- och bygglagen 

0,5 2  2 1 2 2 0,5 0,5 10,5 12 558 kr 

A 8.26  
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som 
avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och bygglagen, 
med tekniskt samråd 

0,5 2  2 1 2 2 0,5 0,5 10,5 12 558 kr 

A 8.27  
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som 
avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och bygglagen, utan 
tekniskt samråd 

0,5 2   1   0,5 0,5 4,5 5 382 kr 

A 8.28  
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses 
i 9 kap. 4b  § 1 st. 2 plan- och bygglagen, med 
tekniskt samråd 

0,5 2  2 1 2 2 0,5 0,5 10,5 12 558 kr 
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A 8.29  
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses 
i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen, utan 
tekniskt samråd 

0,5 2   1   0,5 0,5 4,5 5 382 kr 

A 8.30  
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en 
bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

0,5 2  2 1 2 2 0,5 0,5 10,5 12 558 kr 

A 8.31  
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en 
bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

0,5 2   1   0,5 0,5 4,5 5 382 kr 

 

A 9  Tidsuppskattning 

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 
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A 9.1  Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 0,5 4 0,5 2 0,5 2  0,5 0,5 10,5 12 558 kr 

A 9.2  Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 0,5 4 0,5  0,5   0,5 0,5 6,5 7 774 kr 

 

A 10  Tidsuppskattning 

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp 
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A 10.1  Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt 
samråd 0,5 4 0,5 2 0,5 2  0,5 0,5 10,5 12 558 kr 

A 10.2  Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt 
samråd 0,5 4 0,5  0,5   0,5 0,5 6,5 7 774 kr 

 

  



  15 
 

A 11  Tidsuppskattning 

Förhandsbesked 

Ärendetyp 
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A 11.1  
Förhandsbesked 

Inom planlagt 
område  0,5 8 0,5 0,5 9,5 11 362 kr 

A 11.2  Utanför planlagt 
område 0,5 10 0,5 0,5 11,5 13 754 kr 

 

A 12  Tidsuppskattning 

Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 

A 12.1  Villkorsbesked Timdebitering 

 

A 13  Tidsuppskattning 

Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 

A 13.1  Ingripandebesked Timdebitering 

 

A 14  Tidsuppskattning 

Extra arbetsplatsbesök 

Ärendetyp 
Utförande Summa 

tid 
Avgift 

A 14.1  Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 4 4 4 784 kr 
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A 15  Tidsuppskattning 

Upprättande av nybyggnadskarta 

Ärendetyp 
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A 15.1  Fullständig nybyggnadskarta 1 1 2 1 1,5 1 7,5 8 970 kr 

A 15.2  Förenklad nybyggnadskarta 1 1 2 1  1 6 7 176 kr 

A 15.3  Utdrag från baskartan 0,25   0,5  0,25 1 1 196 kr 

 

A 16  Tidsuppskattning 

Utstakning och lägeskontroll 
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A 16.1  

Utstakning (≤ 8 punkter) 

Grov 1 1 0,5 1 3,5 4 186 kr 

A 16.2  Fin 1 1 1 1 4 4 784 kr 

A 16.3  Tillägg för utstakning, per punkt utöver de 8 första  0,25 0,25  0,5 598 kr 

A 16.4  Lägeskontroll höjd och plan (≤ 8 punkter) 1 0,5 1 1 3,5 4 186 kr 

A 16.5  Tillägg för lägeskontroll, per punkt utöver de 8 första  0,12 0,12  0,24 287 kr 
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A 17  Tidsuppskattning 

Övriga kostnader Kart- Mät och GIS 

Ärendetyp Avgift 

A 17.1  Mät- och rituppdrag Timdebitering 

A 17.2  Fastighetsförteckning Timdebitering 

A 17.3  Beräkningsuppdrag Timdebitering 

A 17.4  Uppdatering av grundkarta Timdebitering 

 

A 18  Tidsuppskattning 

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 

A 18.1  Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller I enlighet med tillämplig tabell 

A 18.2  Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller Timdebitering 

 

A 19  Tidsuppskattning 

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

A 19.1  Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering 

 

A 20  Tidsuppskattning 

Avslag 

Ärendetyp Avgift 

A 20.1  Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp 

 

A 21  Tidsuppskattning 

Avskrivning 

Ärendetyp Avgift  

A 21.1  Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp 
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A 22  Tidsuppskattning 

Avvisning 

Ärendetyp Avgift 

A 22.1  Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp 
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Lomma kommun Kommunfullmäktige § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 

F. 2.1 
PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 
2011-05-02 
 
1. TAXEBESTÄMMELSER  
 
§ 1 Inledande bestämmelser 
 
Enligt denna taxa erläggs avgift för  
 
• ärenden angående lov och förhandsbesked 
• ärenden föranledda av bygganmälan/rivningsanmälan 
• kommunicering av ärenden 
• ärenden om skyltning enligt Lagen och förordningen med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltar 
• upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser 
• ärenden enligt Lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor 
• ärenden om strandskydd enligt Miljöbalken  
• tids- eller kostnadskrävande skriftliga upplysningar 
• annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag 
 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.  
 
Den kommunala nämnd som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet enligt 1 kap 7 § PBL benämns här miljö- och byggnadsnämnden. 
 
§ 2 Allmänna bestämmelser 
 
2.1 Beräkning av avgift 
 
Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp, som årligen kan ändras, 
multipliceras med för ärendet tillämpliga objektfaktorer eller motsvarande och i 
förekommande fall med en för åtgärden tillämplig åtgärdsfaktor, genom tidersättning eller 
avgift enligt till denna taxa hörande tabeller. 
 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring och om 
särskilt beslut inte fattas i ärendet, då den åtgärd som avgiften avser är utförd. 
 
Finner miljö- och byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning 
eller minskning av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt uppdrag 
besluta om en sådan. 
 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar miljö- och 
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. 
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Miljö- och byggnadsnämndens befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift enligt 
tredje och fjärde stycket tillkommer även tjänsteman vid nämnden enligt särskild 
delegationsordning. 
 
2.2 Ändring av belopp i taxan 
 
Ändringar av taxans grundbelopp (G) och eventuella justeringsfaktorer kan beslutas årligen 
av miljö- och byggnadsnämnden under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om 
önskad kostnadstäckning d.v.s. hur kostnaderna ska fördelas mellan avgifter och skattemedel. 
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
 
2.3 Avgiftens erläggande 
 
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning när miljö- och 
byggnadsnämnden skickat beslutet till denne eller, om särskilt beslut inte fattats i ärendet, när 
beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts. Vid bygglov tas avgiften ut efter 
nämndens beslut i bygglovärendet.  
 
Vid bygganmälan tas avgiften ut efter nämndens beslut om kontrollplan. Avgift får dock tas 
ut i förskott. 
 
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot 
eventuell bygglovavgift. 
 
2.4 Upplysning om överklagande 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas. Den som vill överklaga 
ska enligt PBL 13:3 ge in handlingarna till miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från 
den dag han fick del av beslutet. 
 
§ 3 Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m. 
 
3.1 Beräkning av avgift  
 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som miljö- och byggnadsnämnden 
vidtar i samband med lov- och bygganmälanärenden (t.ex. avgift för  kommunicering, 
lovprövning, byggsamråd, beslut om kontrollplan samt utfärdande av slutbevis). 
 
Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan till-
kommer. 
 
3.2 Avräkning 
 
För bygganmälanärenden gäller att nämnden ska återbetala i förskott erlagda avgifter för 
åtgärder som ej vidtagits, om sökanden så begär. Detta under förutsättning att bygganmälan 
fullgjorts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. 
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Om åtgärder avseende bygganmälan utan sökandens förskyllan inte utförts i den utsträckning 
som beslutats ska ingen avgift utgå för de icke utförda åtgärderna. Slutavräkning sker när 
slutbeviset utfärdas. 
 

Om slutlig avgift för byggsamråd och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott 
erlagd avgift ska avräkningen ske senast när slutbeviset överlämnas. 
 

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betal-
ningen ska ske. 
 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 
 

3.3 Dröjsmålsränta 
 

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
från förfallodagen tills betalning sker. 
 

2. ÖVRIGT 
 

I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser. 
 
Vid timdebitering kan också ersättning för bilresa utgå om den så erfordras för ärendets 
beredning enligt för varje tidpunkt gällande avtal för milersättning. 
 

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
BAF  = Faktor för bygganmälan, rivningsanmälan 
 

BLF  = Bygglovsfaktor  
 
BRF  = Faktor för brandfarliga varor 
 
G  = Grundbelopp1 
 

KOF  = Faktor för kommunicering 
 

OF  =  Objektfaktor 
 

PLF  = Planavgiftsfaktor 
 
SF  = Faktor för bygglov för skyltar och ljusanordningar - skyltlov 
 

ÖF  =  Faktor för övriga ärenden 
 
N 1   = Justeringsfaktor – Bygglov 
 
N 2 = Justeringsfaktor – Bygganmälan  
 
N 3 = Justeringsfaktor – Planläggning 

                                                           
1 G = 50 kr fr 2010-01-01 
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Faktorer för att beräkna avgifter m.m. 
 

Åtgärd     Faktor 
 
Objektfaktor för olika objekt     
Tabell 1 och 2 ger objektfaktor    OF 
 

Bygglovsavgift     
Tabell 3 ger åtgärdsfaktor för bygglov    BLF 
 

Bygganmälanavgift 
Tabell 4 ger åtgärdsfaktor för bygganmälan;   BAF 
rivningsanmälan  
 

Avgift för övriga ärenden  
Tabell 5 redovisar avgiften för övriga ärenden  ÖF 
 
Avgift för skyltar och ljusanordningar - skyltlovsavgift 
Tabell 6 redovisar avgiften för skyltlov   SF 
 

Avgift  för kommunicering   
Tabell 7 redovisar avgiften för kommunicering  KOF 
 

Avgift för avslutning av ärende 
Tabell 8 anger ersättning för avslutning av ärende 
 

Avgift för brandfarliga varor  
Tabell 9 redovisar avgiften för brandfarliga varor  BRF 
 

Ersättning för planläggning – planavgift 
Tabell 10     PLF 
 

Tidersättning 
Tabell 11 redovisar tidersättning 
 
 
Kommentar 
 
Grundbelopp = G 

 
Kommunfullmäktige beslutar om hur stor del av verksamheten som ska finansieras med 
skattemedel respektive avgifter. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därefter om 
grundbelopp för att uppnå den önskade fördelningen av skatter/avgifter. Ju högre grundbelopp 
desto större del av verksamheten finansieras med avgifter. Grundbeloppet får dock inte enligt 
PBL 11 kap 5 § andra stycket sättas högre än vad som utgör den genomsnittliga 
självkostnaden för åtgärderna. 

 
Vissa av miljö- och byggnadsnämndens uppgifter ska ej räknas in i avgiftsunderlaget. Hit hör 
t.ex. tillsyn och allmän rådgivning.  
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3. TABELLER 
 
Tabell 1 
 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt - byggnader och anläggningar - 
beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämpliga åtgärdsfaktorer enligt 
tabell 3 - 4 
 

Area (m²)  OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglov-
pliktiga komplementbyggnader – 
Bruttoarea BTA och /eller öppenarea 
OPA 

 

0 – 99 4 
100 – 199 8 
200 – 299 10 
300 – 499 12 
500 – 999 20 
1 000 – 1 999 40 
2 000 – 4 999 60 
5 000 – 9 999 80 
10 000 – 14 999 100 
Därutöver för varje 5000 –intervall + 20 
  
Mycket enkla anläggningar/byggnader  
t.ex. carport, taktäckta uteplatser som inte är 
bygglovbefriade (enl. PBL 8:4), skärmtak, 
glasade uteplatser, förråd, transformator-
byggnader och liknande.  
Storlek: 0 – 50 kvm (bruttoarea BTA och/ 
eller öppenarea  OPA) 
 
Över 50 kvm tillämpas koefficient enligt 
tabellens storleksintervall 

2 
 

 

 
Kommentar 
 
Vid beräkning av bruttoarea BTA, byggnadsarea BYA eller öppenarea OPA m.fl., ska  
SS 02 10 53 tillämpas. 
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Tabell 2 
 
Areaberäkning/avgift för nedan specificerade byggnader eller anläggningar. Utifrån 
uträknad area väljs faktor OF enligt tabell 1. Denna multipliceras sedan med valda 
åtgärdsfaktorer enligt tabell 3 alt 4.  Alternativt  tillämpas tiddebitering, dvs. sam-
manlagd nedlagd tid för handläggning av prövningen. 

 

Objekt 
Bruttoarea 

Tiddebitering 
 

Areaberäkning 

Enkla stora byggnader 
t.ex. oisolerade, kalla byggnader; t.ex. 
lagerbyggnader, växthus  > 50 kvm 

  
 
0,3 x BTA  och/eller OPA  

Enkla stora byggnader för publikt 
ändamål 
t.ex. sporthallar, ridhus 

  
 
0,6 x BTA  och/eller OPA  

Lantbrukets byggnader inom områden 
där områdesbestämmelser är antagna 

  

Ingen avgift 
Fritidsanläggningar  
Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, 
skidbackar med lift, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, 
motorbanor och golfbanor 

 
 
 
Antal timmar – 
dock minst 1 tim 

 

Begravningsplatser Antal timmar – 
dock minst 1 tim  

 

Parkering (ej parkeringshus) 
(Endast som separat ärende) 

Antal timmar – 
dock minst 1 tim  

 

Övriga anläggningar och anordningar 
tunnlar, bergrum, 
radio- och telemaster, torn, vindkraftverk  
cistern  
 
Om ansökan avser enstaka radio- eller 
telemast kan avgiften beräknas med OF 
=30, dvs. avgiften blir 30  x  G i stället 
för tidredovisning 

 
 
Antal timmar – 
dock minst 1 tim  
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Tabell 2 forts. 
 

Objekt 
Bruttoarea 

Tiddebitering 
 

Avgift 

Större fasadändring 
t.ex. burspråk, takkupa, materialbyte, färgsättning 
(separat ärende)  
 
dominant skorsten 

 
 
 
 
1 tim 

 
 
28 G 

Mindre fasadändring 
t.ex. fönstersättning på del av fasad (separat 
ärende)  

  
 
14 G 

Upplag 
 

Antal timmar –  
dock minst 1 tim  

 

Mur, plank 
vid enstaka enbostadshus (som separat ärende)  

övriga fall (som separat ärende) 

 
 
Antal timmar –  
dock minst 1 tim 

 
21 G 

Eldstad, rökkanal – bygganmälan 
vid enstaka enbostadshus (som separat ärende) 

övriga fall (som separat ärende) 

 
 
Antal timmar –  
dock minst 1 tim 

 
12 G 
 
 

Övrigt - bygganmälan 
VVS-installation, VA- anläggning, ventilations-
anläggning 
 
Ändring av planlösning, ändring av bärande 
konstruktion 

 
Antal timmar –  
dock minst 1 tim  
 
Antal timmar –  
dock minst 1 tim 

 

 
Om OF – faktor inte är angiven i tabellen ska alltid tiddebitering tillämpas 
 
 
 
Kommentar 
 
Objektfaktorn för fritidsanläggningar och begravningsplatser gäller endast för själva 
anläggningen. Byggnader eller andra lovpliktiga åtgärder ska debiteras som separat ärende. 
 
 



    FÖRFATTNINGSSAMLING          8 (16)  

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 

 

Tabell 3 
 

Åtgärdsfaktor för bygglov (BLF) 
Avgift för bygglov = Summan alla tillämpliga  BLF x OF x N1 (OF enligt tabell 1 
alternativt tabell 2)  
 

Åtgärder som utförs Bygglovfaktor 
BLF 

Administration (inkl. arkivering) 
Mikrofilmning/scanning 
Vanlig arkivering 

 
7 G 
5 G 

Planprövning 
Planenlighet inom detaljplan eller 
kontroll mot givet förhandsbesked 
Tillägg för mindre avvikelse från 
detaljplan  
Lämplighets-/lokaliseringsprövning 
utanför detaljplan 
Tillägg för kontroll – överensstäm-
melse med givet förhandsbesked 

 
 
2 G 
 
3 G 
 
5 G 
 
2 G 

Förbesiktning 3 G 
Byggnaden  
Yttre utformning 
Färgsättning 
Placering 

5 G 

Tomtplatsen 
Tomts ordnande 
Enkel kontroll av grundläggning och 
dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning,  
Tillfart/parkering/ 
utrymnings-/räddningsvägar 
Måttgranskning 

3 G 

Varsamhet 2 G 
Summa  

 
 

Kommentar 
 

Kommunicering- kungörelse, hörande av sakägare m.fl. se tabell 7 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska bereda berörda sakägare m.fl. tillfälle att yttra sig, enligt 
PBL 8:22, om åtgärden innebär avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller om 
åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och inte är kompletteringsåt-
gärd och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser. Kostnaden för detta tas ut i anslutning 
till bygglovavgiften. 
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Beskrivning av hur tabellen används 
 
Tabellen används på så sätt att man summerar samtliga åtgärder som man gjort för att hantera 
ärendet. 
 
Först prövas om åtgärden är förenlig med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Alla ärenden ska alltid prövas om de är planenliga, dvs. påföras faktorn 2 G. Om det avviker 
från plan granskas objektet också som mindre avvikelse från gällande bestämmelser. Bygg-
lovfaktorn bli då 2 G  + 3 G.  
 
Faktorn varsamhet tillkommer då bygglov berör fastighet som är kulturhistoriskt värdefull, 
med  kulturhistorisk bebyggelsemiljö, särskilt känslig bebyggelsemiljö eller av andra skäl 
kräver extra insatser för t.ex. samråd, grannekontakter och kompletterande besiktningar/be-
skrivningar. 
 
För varje ärende ska BLF beräknas utifrån de för ärendet utförda handläggningsmomenten. 
Kvaliteten på inlämnade handlingar påverkar avgiften. 
 
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska beräkningsregler och 
definitioner enligt SS 02 10 53 tillämpas. 
 
 
Exempel: 
 
För ett normalärende inom detaljplanelagt område blir kostnaden: 
Administration  7G eller 5G beroende på arkiveringsmetod  
Planprövning  2G  ev. +3G om åtgärden är att betrakta som mindre avvikelse 
Byggnad   5G 
Tomts ordnande m.m.  3G  
Summa:   17G alt 15G  (+ 3G vid mindre avvikelse) 
 
Utanför detaljplanelagt område blir kostnaden för ett normalärende:  
Administration  7G eller 5G beroende på arkiveringsmetod 
Förbesiktning  3G  
Lokaliseringsprövning/ 
Lämplighetsprövning  5G  
Byggnad   5G  
Tomts ordnande m.m.  3G  
Summa:   23G alt 21 G 
 
Härutöver ska eventuell kostnad för kommunicering betalas - se tabell 7 
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Tabell 4  
 

Åtgärdsfaktor för bygganmälan; rivningsanmälan (BAF) 
Avgift för bygganmälan = BAF x OF x N2 (OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)  
 

Åtgärd som utförs 
 

Nybyggnad 
 
 
 
 
 
BAF 

Enkla åtgärder samt ny- 
och tillbyggnader av 
mindre komplicerad art.  
T.ex. carport, växthus, 
transformatorbyggnad, 
mindre lagerbyggnad 
BAF 

Administration (inkl. arkivering) 4 G 2 G 
Bygganmälan och/eller rivningsanmälan 4 G 2 G 
Godkännande av kvalitetsansvarig  
(ej riksbehörig) 

 
3 G 

 
1 G 

Prövning av behovet av byggfels-
försäkring resp. färdigställandeskydd 

3 G 3 G 

Samråd och kontrollplan 
Byggsamråd och beslut om kontrollplan 
Byggsamråd utan kontrollplan 
Beslut om kontrollplan 
Rivningsplan godkännande 
 
 
Byggsamråd och kontrollplan vid eget 
kvalitetssäkringssystem 
Extra samråd. Faktor per samrådstillfälle + 
ev. ändring av kontrollplan 
Telefonsamråd + protokoll 

 
8 G 
4 G 
4 G 
6 G 
 
 
 
6 G 
 
3 + 1 G 
- 

 
- 
4 G 
4 G 
4 G (avser rivning av mindre 
objekt tom enbostadshus) 
 
- 
 
- 
Min 1 tim 

Slutbevis 
Kontroll av intyg mot kontrollplanen och 
utfärdande av slutbevis 

 
 
3 G 

 
 
- 

Total summa   

    

Om BAF – faktor inte är angiven i tabellen ska alltid tiddebitering tillämpas 
För varje ärende ska BAF beräknas utifrån de för ärendet utförda handläggningsmomenten 
(summera samtliga moment). Kvaliteten på inlämnade handlingar påverkar avgiften. 
    

 
Kommentar  
     

Om kompletta handlingar finns vid samrådet minskas BAF från 8 G till 6 G. 
Avslutning resp. avvisning av ärende se Tabell 8. 
 

Beräkning av rivningslov för enkla åtgärder blir ADM = 2, BAF (bygganmälan) =2 + 4 samt 
2 (för slutintyg). Sammanlagt 10. 
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Tabell 5 
 
Objekt- och handläggningsfaktor för övriga ärenden 
Avgift för övriga ärenden = ÖF, alternativt tidersättning 
 

Åtgärd Tidersättning ÖF 
Positivt eller negativt förhandsbesked 
Inom detaljplan 
Utom detaljplan 

  
30 G 
75 G 

Strandskyddsdispens   100 G 
Förlängning av lov för tillfällig åtgärd  40 G 
Förnyelse av lov = ny prövning 
Påbörjat men inte färdigställt under  
5 – årsperioden 
Inte påbörjat inom 2 -årsperioden 
 

  
 
20 G 
50% av normal 
bygglovavgift 

Ändring av lov under byggtiden 
Små ändringar (mindre fasadändring, 
byte av takmaterial, färg etc.) 

  
 
20 G 

Ändrad användning  15 G x OF 
Marklov såväl schakt som fyllning  Nedlagd tid – dock 

minst 1 tim 
 

Avslag av bygglov, marklov  resp. 
rivningslov 

Nedlagd tid – avgif-
ten får inte överstiga 
avgift för lovet 

 

Upphävande av fastighetsplan och 
avslag fastighetsplan 

  
200 G 

Rivningslov 
enbostadshus 
större objekt 
mindre objekt 
rivningsanmälan + ev. rivningsplan för 
mindre objekt t.o.m. enbostadshus 

  
20 G 
40 G 
10 G 
 
30 G 

Återkallad ansökan Minst 1 tim (adm. 
handläggning) eller 
nedlagd tid för ut-
förd granskning in-
för bygglov 

 

Anståndsbeslut  Ingen avgift 
Godkännande av sakkunnig 
kontrollant OVK 
Ny sakkunnig 
Förnyelse av tidigare godkännande  

  
 
50 G 
25 G 
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Tabell 6 
 
Avgift för bygglov för skyltar och ljusanordningar – skyltlov = SF 
 
I områden med skyddsbestämmelser eller som fått utökad bygglovplikt multipliceras SF 
med faktorn 2.  
 

Skyltar, ljusanordningar SF 
Skylt vid större väg/gata, längs 
trafikleder eller i andra utsatta lägen 

 
200 G 

Skylt vid gata, skylt som ska synas på 
långt håll, skyltpelare, stadspelare m.fl. 

 
60 G 

För övriga skyltar, >1m2 oftast på fasad - 
utöver den första skylten i samma 
ansökan lägger man till 10 G per skylt  

 
 
40 G 

Skylt ≤1 m2. Om man har flera 
småskyltar debiteras 5 G per styck utöver 
den första skylten 

 
 
20 G 

Byte  av skylt eller ändring av befintlig 
skylt  

 
10 G 

Utöver detta tillkommer avgift för enkel 
karta eller fasadritning för lokalise-
ring/redovisning av skyltplats 

 
 
4G  
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Tabell 7 
 
Underrättelse/kommunicering, kungörelse, hörande av sakägare m.fl. 
Avgift  för kommunicering = KOF 
 

Underrättelse - berörda sakägare m.fl. 
(enl. PBL 8 kap 22 §)   

KOF 

Sakägare 1 – 5 10 G 
Sakägare 6 – 10 20 G 
Sakägare > 10 30 G 
Kungörelse  
 

40 G  
+ faktisk 
annonskostnad 

 
 
Kommentar 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska bereda berörda sakägare m.fl. tillfälle att yttra sig, enl. 
PBL 8:22, om åtgärden innebär avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller om 
åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och inte är kompletteringsåt-
gärd och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser. 
 
 
 
Tabell 8  
 
Avgift för avslutning av ärende 
 

Avslutning av ärende  
Avvisning av ärende 15 G 
Avslutning av ärende 2 G  

 
 
 
Kommentar 
 
Avslutning av ärende där inte avgift för slutbevis uttagits; kan användas t.ex. vid rivning. 
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Tabell 9 
 

Åtgärdsfaktor för brandfarliga varor (BRF) 
 
Avgiftsuttag 

Grunden för uttag av avgift återfinns i 20 § Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
LBE (SFS 1988:868) och FBE = Förordningen (SFS 1988:1145) om brandfarliga och 
explosiva varor. Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I 
avgiften ingår även kostnader för avsyning. 
 

Avgift för tillstånd till hantering av brandfarliga varor = BRF  
 

Objekt Tillstånd BRF Återkommande 
tillstånd BRF 

Anläggning för förvaring i cistern: 
1 cistern 
2 eller flera 
Tillägg för förvaring i lösa behållare/enhet 

 
150 G 
270 G 
60 G 

 
75 G 
90 G 
30 G 

Anläggning för hantering (t.ex. 
bensinstationer och andra 
försäljningsställen): 
1 cistern 
2 eller flera cisterner 
Tillägg för förvaring i lösa behållare/enhet 

 
 
 
270 G 
420 G 
120 G 

 
 
 
90 G 
140 G 
40 G 

Medgivande om generellt undantag enligt 
24 § FBE i anslutning till bensinstationer 
(svetsarbeten m.m.) 

 
 
30 G 

 
 
30 G 

Nytt tillstånd enligt 35 § FBE vid 
innehavarskifte 

 
20 G 

 

Mindre komplettering till ett gällande 
tillstånd (ej utökad tid) 

 
30 G 

 

Hantering av brandfarliga varor vid 
mindre lackeringsanläggning 

 
140 G 

 
70 G 

Avslag  25 G 25 G 
 
Kommentar 
 
Speciella och komplicerade ärenden, t.ex. områdestillstånd och transporter i rörledning liksom 
förhandsbesked, extra besiktning och andra åtgärder som inte redovisas i tabellen ska 
tiddebiteras. 
 

Förvaring av klass 3-vätskor (dieselolja, eldningsolja 1) i markförlagda cisterner kräver inte 
tillstånd enligt LBE.(Lagen om brandfarliga och explosiva varor). Dessa cisterner lyder under 
förordningen om kemiska produkter (1985:835). Statens Naturvårdsverk har meddelat före-
skrifter om skydd mot vattenföroreningar som kan förorsakas av dessa cisterner. Miljö- och 
byggnadsnämnden är lokal myndighet. 
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Tabell 10  
 

Ersättning för planläggning = planavgift PLF x N3 
Planavgift ska erläggas av den som haft nytta av planen (PBL 11 kap 5§). 
 

Planavgiften enligt taxan kan tas ut tidigast vid tidpunkten för bygganmälan.  
 

Planavgift = PLF (tas ut vid bygganmälan) 
Planavgift för detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan =  
G x OF x PLF x N3 
 

Planfaktor PLF PLF PLF  

Nybyggnad Tillbyggnad Ändring av annan 
anläggning än byggnad 

Områdesbestämmelser 25 15 15 
Detaljplan 50 25 25 
Fastighetsplan (PBL) utan 
villkorsprövning enligt 
anläggningslagen (AL) 

 
 
25 

 
 
15 

 

Med villkorsprövning 
enligt AL 

 
30 

 
20 

 

 

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende ska OF användas enligt Tabell 1.  
För tillbyggnad som överstiger 50% av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för 
nybyggnad. 
 

Kommentar 
 

När bygglov ej krävs enligt detaljplanen ska planavgiften uttagas när miljö- och byggnads-
nämnden beslutat om kontrollplanen. När bygglovprövningen ingår som ett led i planarbetet 
och lovbefrielse införts i planen ska planfaktorn för beräkning av planavgiften utökas med ca. 
25% till – PLF Nybyggnad  från 50 till 65 och PLF Tillbyggnad  från 25 till 35. 
Planavgiften ska endast tas ut för ärenden som berör PBL-planer. 
 

Om fastighetsplanen är upprättad enligt PBL, men underliggande detaljplan är en stads- eller 
byggnadsplan, ska planavgift uttas endast för fastighetsplanen.  
         

Planavgift ska inte uttas om bygglov har lämnats enligt PBL 8:11 stycke 3 (ändring i strid mot 
plan) eller vid tillfälligt lov enligt PBL 8:14 i strid mot plan. Planavgiften ska dock uttas om 
det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). 
 

Planavgift ska endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för planen. I fråga om planer 
som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av ett 
exploateringsavtal/planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad. 
 

I kostnadsunderlaget för planavgiften ingår enbart arbetsmoment för att upprätta själva 
planförslaget. 
 

Kostnader i ett programskede, då planarbetet består av att ta fram idéer, skissförslag eller 
program, ingår ej i planavgiften. 
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Tabell 11 
 
Tidersättning 
 

Timpris ska utgå enligt följande: 
 
 

Löneintervall (månadslön), kr Timpris 

14 000 – 15 999 400 
16 000 – 17 999 450 
18 000 – 19 999 500 
20 000 – 21 999 550 
22 000 – 23 999 600 
24 000 – 25 999 650 
26 000 – 27 999 700 
28 000 – 29 999 750 
30 000 – 31 999 800 
32 000 – 33 999 900 
34 000 - 35 999 1000 
36 000 - 1150 

 
 

Vid timdebitering utgår också ersättning för bilresa om den så erfordras för ärendets 
beredning enligt för varje tidpunkt gällande avtal för milersättning.  

I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för lokaler. 

 

______________________________________ 

 

 
 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       1 (38) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige                  § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 
 Kommunfullmäktige                  §   53 / 2011 04 28 
 Kommunfullmäktige                  § 64 / 2013 09 12 
 Kommunfullmäktige                  § 78 / 2017 12 07 
 Miljö- och byggnadsnämnd      § 69 / 2019 04 23 

   

F. 2.1 
PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA  
FR.O.M. 2011-05-02 
 
1 BESTÄMMELSER OM PLAN- och BYGGLOVSTAXA 
 
Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens plan- och bygglovsverksamhet. 
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen 
(1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för 
den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget 
annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 
 
1.1 Beräkning av avgifter enligt taxan 
 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna 
beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp 
enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som 
grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp 
kräver. Justeringsfaktor N bestäms till 1,4. 
 
1.2 Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
 
HF  Handläggningsfaktor 
KOM  Faktor för kommunicering 
KF  Kartfaktor 
mPBB  ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp 
MF  Mätningsfaktor 
N  Justeringsfaktor 
NKF  Nybyggnadskartefaktor 
OF  Objektfaktor 
PLF  Planavgiftsfaktor 
UF  Utstakningsfaktor 
 
Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 
 
Avgift för bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 
öppenarean (OPA). 
 
Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 
 
Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 
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Kartavgift      beräknas efter markarean. 
 
Nybyggnad  Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 

byggnad till en ny plats. 
 
Tillbyggnad  Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 

volym. 
 
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 

betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 
 
Ändring  En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 

funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 
 
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 
utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade 
ritningar medger. 
 
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och 
definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 
 
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidersättning tas 
kostnad för administration ut med minst en timme. Vid tidsersättning kan också ersättning 
för resa utgå om så erfordras. 

Benämningar av faktorer för beräkning av kart- och mätavgifter 
 
AI Adressinformation 
FPP Flygbild på papper 
GI-T Geografisk informationstyp 
IA (%) Informationsandel 
KPF Koordinatpunkter och förteckning 
KVF Justeringsfaktor för kvalitet 
LAS Laserdata 
LK Lägeskontroll 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” 
N Justeringsfaktor, 
NKF Nybyggnadskartefaktor 
NRF Nyttjanderätt till nybyggnadskarta 
RK Reskostnader 
ORT Ortofoto 
TNGI  Tillfälligt nyttjande av digital och analog geografisk information 
UF Utstakning 
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UKP Utritningskostnad, karta 
 
För allmän rådgivning utgår ingen avgift. 
Vid tidsersättning utgår alltid en minsta avgift på en timme.   
 
 
 
Exempel på beräkning av avgift 
 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 250 m2 inom detaljplan 
 

Åtgärd Tabell Formel Delvärden Avgift 2013 

Nybyggnadskarta 23 mPBB * NKF N 44,5*100*1,4 6230 

Grovutstakning, 8 
hörn 

24 mPBB * UF * N 44,5*35*1,4 2180 

Finutstakning höjd 
och plan, 8 hörn 

24 mPBB * UF * N 44,5*70*1,4 4361 

Lägeskontroll, 8 
hörn 

25 mPBB * LK * N 44,5*35*1,4 2180 

Moms 25 %    545 

SUMMA    15496 

 
 
 
 
1.3 Avräkning 
 
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda 
avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och 
projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. 
 
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 
 
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott 
betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 
 
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan 
betalningen ska ske. 
 
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. preskription sker 
efter tio år. 
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2 TABELLER 
 
Tabell 1 Objektsfaktorer 
 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – 
beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller 
nedan. 
 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader – Bruttoarea 

 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 88 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver + 3/1000 m2 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

 
*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade 
enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbygg- 
nader och liknande. 
 
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + 
OPA. 
 
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa 
byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2 Tidersättning 
 
Vid tillämpning av denna taxa tas en timtaxa (T) ut per hel timme handläggningstid. För 2019 
är timtaxan (T) 1146 kr. Miljö- och byggnadsnämnden kommer därefter att årligen, varje 
kalenderår (avgiftsår), besluta att justera timtaxan med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges 
Kommuners och Landstings webplats i oktober. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober 2017. Det indexreglerade beloppet avrundas till närmaste jämnt krontal. 
 
Tabell 3 Underrättelse och expediering 
 
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av 
avslagsbeslut och vid tillsyn. 
 
Avgift = KOM x mPBB x N 
 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-5  40 

Sakägare 6-9  60 

Sakägare 10-  120 

Kungörelse + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i 
Post- och 
Inrikestidning 

+ faktisk annonskostnad 5 
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
 
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 
 
(OF enligt tabell 1) 
 

Åtgärd Handläggnings- 
faktor 
HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 
 
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet  
förhandsbesked 

3 

Byggnaden 
 
Placering, yttre utformning och färgsättning 
Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten 
 
Tomts ordnande inkl utfart och parkering 
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och  
dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten 
Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning 
Besiktning (platsbesök) 

7 

 
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter 
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
 
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 
 
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2) 
 

Åtgärder Handläggnings- 
faktor 
HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 
kontrollansvarig 

7 

  

Startbesked  

Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av  
kontrollplan eller 

10 

Startbesked fastställande av kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även rivning) 3 

  

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/styck 5 

Slutsamråd inkl slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning 
utanför detaljplan 

1,25 bygglovavgift 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 1,2 bygglovavgift 

Varsamhet 1,1 bygglovavgift 

Tillbyggnad Ingen justering 

Ombyggnad Ingen justering 

Ändring 0,7 bygglovavgift  
(berörd del) 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 0,5 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 
förlängning 

0,5 bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift 

Stor enkel byggnad (oisolerad,  
t.ex. lagerhall) ≥ 600 m2 

0,3 bygglovavgift 
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Tabell 7 Avgift för besked 
 

Typ av besked Beskrivning 

Förhandsbesked 
 

100 mPBB - utanför planlagt område1 (x N) 

Ingripandebesked Tidersättning 

Planbesked (se nedan) Tidersättning (dock minst 200 mPBB) 

Villkorsbesked Tidersättning (dock minst 50 mPBB) 

Strandskyddsdispens 200 x mPBB2 (x N) 

 
Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 
 
1 Justeringsfaktor N kan användas 
2 Justeringsfaktor N kan användas 
 
Planbesked – Ärendekategorier 
 
Enkel åtgärd 
200 mPBB eller tidersättning 
 
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
    omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp 
    till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 

     eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
    markanvändning av samma karaktär. 
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med 
    enkelt planförfarande. 

 
Medelstor åtgärd 
300 mPBB eller tidersättning 
 
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd 
eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 
 
Stor åtgärd 
400 mPBB eller tidersättning 
 
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller 
    verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt  
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    omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av  
    ovanstående. 
 
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 

 
Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner 
 
Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller 
upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast 
vid beslut om bygglov. 
 
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas 
åtagande i övrigt. 
 
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av 
ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad. 
 
Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid 
tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL). Planavgift kan dock debiteras om det lämnade 
bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). 
 
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för 
berörd byggrätt inom det område som ändrats. 
 
Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna 
före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden 
som skall utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). 
 
För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell 1. 
 
För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för 
nybyggnad. 
 
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där intressenten 
eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för 
BTA eller OPA  
 
Planavgift tas inte ut för 
 
- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m² 
 
- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m² 
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Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid granskning 25 %, efter 
antagande 50 % 
 
Planavgift: mPBB x OF x PF x N 
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OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 9 999 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m².  
 
(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102) 
 

 Planfaktor (PF) 
Nybyggnad 

 

PF 
Tillbyggnad 

 

PF 
Ändring 

 

Områdesbestämmelser 100 60 60 
 

Detaljplan inkl program 220 100 100 
 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
i detaljplan 
 

80 40 40 
 

 
Planavgift för enbostadshus 
 
Avgift = mPBB x PF x N 
 

Objekt PF 
Ny byggnad 

PF 
Tillbyggnad/Ändring 

Enbostadshus (oberoende av 
area) 

1 200 600 

 
F d fastighetsplan i separat ärende 
 
Avgift = mPBB x PF x N 
 

Åtgärd PF 

Upphävande 300 
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Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig  
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 
 

Åtgärd HF 
 

Ny sakkunnig 25 

 
 
Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar 
 
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen 
(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 
 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda 
hiss 
 

Antal timmar (minst 1 tim) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       14 (38) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige                  § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 
 Kommunfullmäktige                  §   53 / 2011 04 28 
 Kommunfullmäktige                  § 64 / 2013 09 12 
 Kommunfullmäktige                  § 78 / 2017 12 07 
 Miljö- och byggnadsnämnd      § 69 / 2019 04 23 

   

Tabell 11 Nybyggnad - Bygglovavgift 
 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i 
samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, 
områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom 
upprättat planavtal.  
 
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF  
 
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).   
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N 
 

Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
komplementbyggnader  

   

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 20 20 

0-49 4 24 28 

50-129 6 24 28 

130-199 8 24 28 

200-299 10 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 88 24 28 

8 000-9 999 100 24 28 

10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

50 000-100 000 400 24 28 

Stor, enkel byggnad, oisolerad – lagerhall  
≥ 600 m2 

0,3 x OF  
(intervall enligt ovan) 

24 28 

Vindsinredning  
≤ 199 m2 

8 17 28 

 
 
3 Bygglov inklusive startbesked 
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Komplementbyggnad 
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N 
 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

<50 m2 2 17 13 
 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

>50 m2 4 17 15 
 

Källsorteringsbehållare/grupp 
Sopskåp, sophus 

 4 14 15 
 

 
 
3 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 12 Tillbyggnad 
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N 
 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Tillkommande yta BTA ≤ 15 m2 3 14 10 
 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 
 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17 28 
 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17 28 
 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17 28 
 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 14 17 28 
 

Ytterligare intervall se 
tabell 11 
 

    

 
 
 

Komplementbyggnad  OF HF1 HF2 
 

Typ: garage, carport,  
förråd 
 

Oavsett storlek 
men ≤ 50 % av 

ursprunglig 
byggnads BTA 

2 14 13 
 

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m2 4 14 13 
 

Tillbyggnad växthus, 
lusthus m.m. oisolerat 

> 15 m2 2 14 13 
 

Burspråk  2 14 13 
 

Takkupa  2 14 15 
 

 
 
4 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 13 Enkla byggnader 
 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N 
 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Fritidshus 40-80 m2  4 21 28 
 

Kolonistuga < 40 m2 2 14 15 
 

Nätstation/pumpstation Oavsett storlek 4 14 13 
 

Växthus, lusthus och likn. 
oisolerat 
 

> 15 m2 men 
≤ 50 m2 
 

2 14 13 
 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13 
 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17 15 
 

Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek 4 17 23 
 

 
 
5 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 
 
Bygglovavgift = mPBB x HF x N  
 

 Yta BTA HF1 
 

Balkong 1-5 st  65 

Balkong>5 st  130 

Inglasning av balkong 1-5 st  65 

Inglasning av balkong >5 st  130 

Inglasning av uteplats/ uterum  oavsett storlek 65 

Skärmtak 15-30 m2 15-30 m2 50 

Skärmtak ≥ 31 m2 ≥ 31 m2 100 

 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N 
 

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 
 

Fasadändring, mindre  2 11 10 

Fasadändring, större  4 11 10 

Bostadshiss – handikapp 
Enbostadshus7 

 2 17 13 

Hiss/ramp*  4 17 15 

Mur och eller plank vid enbostadshus  4 10 13 

Mur och/eller plank – 
bullerplank/stabilitet – 
oavsett material 

 6 14 15 

Solfångare – ej på en- och 
tvåbostadshus 

 2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 
normalt bygglov 

   

 
 
 
6 Bygglov inklusive startbesked 
7 Endast HF2 vid invändig installation 
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Tabell 15 Anmälan8 (icke lovpliktig åtgärd) 
 
Avgift = HF2 x mPBB x N 
 

 HF2 

Eldstad/st 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Ändring av /bärande konstruktion/brandskyddet, mindre 30 

Ändring av /bärande konstruktion/brandskyddet, större 140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område 25 

 
 
 
Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 

Rivning HF 

< 250 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA 400 

 
 
8 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
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Tabell 17 Bygglov för skyltar9 
 
Prövning skall ske som för byggnader 
 
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 
 

Åtgärd  HF om liten 
påverkan på 
stads- eller 

landskapsbilden 

HF om stor 
påverkan på stads- 

eller landskapsbilden 
 

Vepa ≤ 20 m2 80  

Stor vepa ≥ 20 m2  200 

    

Skyltprogramgranskning ≥ 20 m2 100 200 

Prövning mot 
skyltprogram 

 20 20 

Därutöver per skylt  10 10 

Prövning utan 
gällande 
skyltprogram 

Placering, 
Utformning, 
Miljö- och 
omgivningspåverkan 

45 105 

Därutöver per skylt  23 53 

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≤ 10 m2 60  

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≥ 10 m2 vid 
busskur 

- 150 

Ljusramp Ny/ny front - 100 

Ljusramp utöver den 
första 

20 - 

Ljusanordning vid 
idrottsplats eller 
likn. 

> 5 st  100 

Förbesiktning Per gång 10 20 

Remiss Trafikverket m.fl. 15 15 
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9 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
 
 
 
 
Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan 
om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. 
 
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är skylten 
större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell. 
 
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och plan- och 
byggkontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar skall 
placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om 
skyltprogrammet följs. 
 
Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 
 
Avgiften tas enbart ut som tidersättning 
 

Åtgärd Tidersättning 
 

Marklov såväl schakt som 
fyllning 

Antal timmar (minst 25 mPBB) 
 

 
Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 
 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF1 HF2 
Tidersättning 

 

Radio- och telemast eller torn 
+ en teknikbod 

ett torn 250 Antal timmar (minst 1) 

Radio- och telemast eller torn 
+ en teknikbod 

fler än ett 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk ett verk 550 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar (minst 1) 

Vindkraftpark (>5 verk)  2 500 Antal timmar (minst 1) 
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar 
 
Anläggning på land 
 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2 60 24 28 

”- 5 000-10 000 m2 80 24 28 

”- ≥ 10 000 m2 100 24 28 

Mindre anläggningar 
t.ex. parkeringsplats 

Antal timmar (minst 1)    

Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 1)    

Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 1)    

 
Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, Campingplats, 
Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke 
med lift, Skjutbana  
 
Anläggning i vatten 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som 
fast anlagd 

för fler än 10-12 båtar, 
(annars ej bygglov) 

20 24 28 

Småbåtshamn – se marina för fler än 10-12 båtar, 
< 5 000 m2 

40 24 28 

Marina 5 000-10 000 m2, 
flera bryggor 

för fler än 10-12 båtar, 
annars inte hamn 

80 24 28 

Utökning med 
pontonbrygga – 

per brygga 5 24 28 
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Tabell 21 Övriga ärenden 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 

Ärendetyp Beskrivning HF 
 

Anstånd Ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov 
rivningslov som 
förhandsbesked 

Full avgift HF 1 alternativt  
tidersättning, se tabell 2 

 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan (avskrivet 
ärende) 

25 % av normal bygglovavgift 
eller tidersättning, se 
tabell 2 
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Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m. 
 
Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även 
platsbesök. 
 
Avgift = HF x mPBB x N 
 

Anläggning som förvarar kemisk 
produkt 

Beskrivning HF 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

1 st 150 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

2 till 4 st 240 

Restaurang med gasol  150 

Skola ej laboratorie/industri 150 

Bensinstationer   

Bensinstation automat  240 

Bensinstation m butik  300 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE innehavsskifte brandfarlig vara 20 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE vid innehavsskifte; explosiv 
vara inkl. godkännande av 
föreståndare 

40 

Förvaring; Explosiva varor samt 
godkännande av föreståndare 

 150 

Mindre komplettering till 
gällande tillstånd 

 20 

Mindre lackeringsanläggning  150 

Avslag utan utredning  20 

Avslag med utredning  150 

Administrativa åtgärder  20 

 
Tidersättning 
 
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t.ex. cisterner ovan 
mark > 5 i oljehamn och likvärdig, laboratorier samt transporter i rörledning, förhandsbesked 
och andra åtgärder. 
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Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta 
 
Nybyggnadskarta krävs om bygg- och miljönämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 
 
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF * N) vid upprättande av nybyggnadskarta mm. 
 
Avgift = mPBB * NKF N    
 

Nybyggnadskarta NKF NKF 

Gäller flerbostadshus och 
industrier 

Normal 
nybyggnadskarta 

Enkel 
nybyggnadskarta 

Tomtyta mindre eller lika 
med 999 m2 

100 40 

Tomtyta 1000 - 1999 m2 125 50 

Tomtyta 2000 - 2999 m2 150 60 

Tomtyta 3000 - 3999 m2 175 70 

Tomtyta 4000 - 4999 m2 200 80 

Tomtyta större än 5000 m2 Skälighetsbedömning/
nedlagd tid 

 

 
En- och tvåbostadshus får nybyggnadskarta för berörd del upp till 999m2 närmast 
boningshuset. 
Önskas nybyggnadskarta på hela tomten betalas en taxa enligt ovan. 
 

Nybyggnadskarta NKF 

Nybyggnadskarta eller 
särskilda kompletteringar 
utanför primärkarteområde 

Tidsersättning 

Granskning av 
nybyggnadskarta, varje tomt 

7 

Komplettering av 
nybyggnadskarta 

30 

Förhandskopia Tidsersättning 

Preliminär nybyggnadskarta Tidsersättning 

Alla övriga i sammanhanget 
relevanta åtgärder 

Tidsersättning     
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Tabell 24 Avgift för utstakning 
 
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix.  
 
Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 
underlagsdata, grundmaterial mm med 20 % av den avgift som skulle utgått om kommunen 
utfört arbetet.  
 
Utstakningsavgift = mPBB * UF * N 
 

Utstakning UF 

Grovutstakning höjd och 
plan, max 8 hörn (vid 
samtidig beställning av 
finutstakning) 

35 

Tillägg för grovutstakning 
utöver de första 8 hörnen, 
per hörn 

6 

Grovutstakning, höjd och 
plan, max 8 hörn (vid ej 
samtidig beställning av 
finutstakning) 

55 

Finutstakning höjd och plan, 
max 8 hörn 

70 

Tillägg för finutstakning 
utöver de första 8 hörnen, 
per hörn 

5 

Övrig utstakning, 
detaljpunkter och 
mätningslinjer 

Tidsersättning 

Övrig utstakning  

Plank och mur 50 

Detaljpunkter och 
mätningslinjer 

Tidsersättning 
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Tabell 25 Lägeskontroll 
 
Avgift = mPBB * LK * N  
 

Lägeskontroll1 LK 

Lägeskontroll höjd och plan, 
max 8 hörn 

35 

Tillägg för lägeskontroll 
utöver de första 8 hörnen, 
per hörn 

4 

 
Not 1: Moms 25% tillkommer 
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Tabell 26 Nyttjanderätt till underlag för nybyggnadskartor 
 
 
I de fall kommunen inte producerar nybyggnadskartan tas följande avgift ut. 
 
Avgift tas ut för underlagsdata och grundmaterial. 
 
Avgift = mPBB * NKF * N 
 

Nybyggnadskarta NKF 

Tomtyta mindre eller lika 
med 1999 m2 

15 

Tomtyta 2000 - 4999 m2 25 

Tomtyta 5000 - 9999 m2 43 

Tomtyta större än 10000 m2 65 
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Tabell 27 Digital adressinformation 
 
Avgift = mPBB * AI * N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
 

Digital adressinformation  AI 

Adresspunkt inklusive 
koordinat 

0,01 

 
Not 1: Moms 6% tillkommer 
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Tabell 28 Koordinatförteckning och punktskiss 
 
Avgift = (mPBB * KPF + Kopieringskostnad) * N 
 

Åtgärd  KPF 

Koordinatförteckning – 
stomnät1 

 

Första punkten 4 

Tillägg per punkt utöver den 
första 

2 

Punktskiss  

Första punkten 8 

Tillägg per punkt utöver den 
första 

4 

 
Not 1: Moms 6% tillkommer 
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Tabell 29 Tillfälligt utnyttjande av digital och analog geografisk information 
 
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt  
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål   
(icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst  
angivet ändamål. Om kommunen finner det lämpligt kan ersättningen för nyttjandet  
tillåtas variera med det angivna ändamålet eller användningen av kartmaterialet. I  
dessa fall och vid större beställningar tillämpas anbudsförfarande. 
 
Kommunens kostnader för grundkartan ska normal inräknas i underlaget för  
planavgiften när sådan avgift uttas i samband med bygglov. Begär någon däremot  
grundkarta av kommunen för att exempelvis upprätta detaljplan på egen bekostnad  
kan kommunen använda ovanstående tabell för avgiftsuttag.  
 
Kartan överlämnas vid upplåtelsen på det medium (papper, film, CD) och 
filformat som beställaren önskar. 
 
Avgift = mPBB * TNGI * IA (%) * KVF * GI-T * Area (Ha) *N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
(Moms 6% tillkommer) 
 

Area (Ha) TNGI 

< 0,5 30 

0,5 – 10 20 

11 - 100 15 

101 - 500 7 

> 500 Anbudsförfarande 

Not 1: Ovanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala 
kartmaterialet.  
Not 2: Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av  
skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial 
träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.  
 

Innehåll i kartan IA (%) 

Gränser och 
fastighetsbeteckn 

30 

Byggnader och övriga 
topografiska objekt 

30 

Vägar, järnvägar, adresser 20 

Höjdinformation 20 
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Övriga detaljer 10 

All information 100 

Not 3: För annan än i tabellen angiven geografisk information tillämpas anbudsförfarande 
 
 
 
 

Justering för kvalitet KVF 

Primärkartekvalitet och 
tätbebyggda områden 

1,0 

Baskartekvalitet och 
tätbebyggda områden 

0,8 

Primärkartekvalitet och 
landsbygd 

0,6 

Baskartekvalitet och 
landsbygd 

0,5 

 
Not 4: Tätbebyggda områden enligt karta 
 
 

Övriga digitala produkter GI-T 

Översiktlig karta 1,4 

Tätorts-/GIS-karta 1,2 

Grundkarta5 Tidsersättning 

Byggnader med 
takkonstruktion (3D) 

Tidsersättning 

Byggnadskuber (3D) Tidsersättning 

Terrängmodell, ytor 5 

Höjdgitter 4 

 
Not 5. I grundkarta ingår normalt följande: Nivåkurvor (höjddata), fastighetsgränser och 
fastighetsbeteckningar, murar och staket, byggnader, sjöar, vattendrag, vägar, järnvägar, 
kraftledningar, gällande detaljplaner och bestämmelser samt fornminnen 
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Tabell 30 Digitalt ortofoto 
 
Avgift = mPBB * ORT * areal i km2 * N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
 

 
 
 
 
 

Not 1: Moms 6% tillkommer 
 

Digitalt ortofoto, upplösning 
(m/pixel) 

ORT 

0,1 26 

0,2 – 0,25 13 
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Tabell 31 Laserdata 
 
Avgift = mPBB * LAS * areal i km2 * N 
Minsta debitering = 100:- + moms 
 

 
 
 
 

Not 1 : Alla punkter klassificerade i mark, vatten och oklassificerat. 
Not 2: Årlig avgift måste betalas så länge data används och därefter måste data raderas. 
Not 3: Engångslicens medger att laserdata kan behållas och användas i obegränsad tid 
Not 4: Moms med 6% tillkommer. 
 
 
 

Laserdata1 LAS 

Årlig avgift2 13 

Engångslicens3 26 
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Tabell 32 Flygbild/snedbild 
 
Avgift = mPBB * FPP * Antal bilder * N  
 

Fotografi/flygbild på papper  FPP 

Kommersiellt bruk (digital 
bild) 

20 

Privat bruk (digital bild) 10 

Privat bruk (utskrift på 
fotopapper, A4) 

5 

Privat bruk (utskrift på 
fotopapper A3) 

7,5 

Not 1: Moms 6% tillkommer 
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Lomma kommun Kommunfullmäktige                  § 16 / 2005 03 03 
 Miljö- och byggnadsnämnden §   62 / 2009 04 28 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 119 / 2009 09 15 
 Kommunfullmäktige                  §   53 / 2011 04 28 
 Kommunfullmäktige                  § 64 / 2013 09 12 
 Kommunfullmäktige                  § 78 / 2017 12 07 
 Miljö- och byggnadsnämnd      § 69 / 2019 04 23 

   

 

Tabell 33 Utritning 
 
Avgift = mPBB * UKP * N 
 

Utskrift av kartor och 
ritningar  

UKP 

Text och linjer  

A4/A3 1 

A2 1,5 

A1 2,25 

A0 3 

Täckande utskrift, ytor och 
raster 

 

A4/A3 2 

A2 4 

A1 8 

A0 15 

Not 1: Moms 6% tillkommer 
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 Miljö- och byggnadsnämnd      § 69 / 2019 04 23 

   

 

Tabell 34 Reskostnader 
 
Avgift = mPBB * RK * N 
 

 RK 

Reskostnader per mil 1 

Not 1: Moms 25% tillkommer 
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Tabell 35 Övriga kostnader 
 
 

Exempel på övriga ärenden  

Mät- och rituppdrag Tidsersättning 

Fastighetsförteckning Tidsersättning 

Beräkningsuppdrag Tidsersättning 

 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
2021-09-16 
 

Ärende 

16 
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KOMMUNSTYRELSEN 2021-06-23 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 87   KS KF/2021:89 - 214 
 
 

Detaljplan för del av Lomma 25:1 m.fl., Lomma hamn, Trädgårdsstaden 

 
Ärendebeskrivning 
Beslut om att planlägga området togs 2008-12-16, samråd genomfördes 2010-04-08–
2010-05-13, utställning genomfördes 2010-10-07–2010-11-05. Miljö- och 
byggnadsnämnden tog beslut om att godkänna planen för antagande 2011-03-29 och 
överlämna planen till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 
 
Planeringsavdelningen konstaterar i skrivelse 2021-06-04 att planläggningen inleddes 2008-
12-16 genom att miljö- och byggnadsnämnden tog beslut om upprättande av detaljplan för 
rubricerat område. Arbetet med detaljplanen har, enligt planeringsavdelningen, genomförts 
i enlighet med de regler och lagar som gällde vid beslut om planläggning, då främst ÄPBL 
(PBL1978:10). 
 
Ärendet har sedan miljö och byggnadsnämnden tog beslut om antagande inväntat ett 
undertecknat och antaget exploateringsavtal vilket kommunfullmäktige beslutade om 2021-
06-03, § 48. Inom området har sedan miljö och byggnadsnämndens beslut 2011-03-29 
häckning av en rödlistad art (Pungmes, Akut hotad) noterats, frågan och 
ansvarsfördelningen beträffande eventuell artskyddsdispens belyses i exploateringsavtalet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16, § 131. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 131 
‒ Skrivelse 2021-06-04 från planeringsavdelningen 
‒ Planhandlingar daterade 2011-03-29 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Lomma 25:1 m.fl., Lomma Hamn, 

Trädgårdsstaden. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 Kommunstyrelsen 

 

   
  
Beslut om antagande av Detaljplan för del av Lomma 25:1 m.fl. , Lomma hamn, 

Trädgårdsstaden  

 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
besluta följande: 
 

- Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Lomma 25:1 m.fl., Lomma Hamn, 
Trädgårdsstaden. 

 
 
Ärende 
Beslut om att planlägga området togs 2008-12-16, samråd genomfördes 2010-04-08–2010-05-13, 
utställning genomfördes 2010-10-07–2010-11-05. Miljö- och byggnadsnämnden tog beslut om att 
godkänna planen för antagande 2011-03-29 och överlämna planen till kommunfullmäktige för beslut 
om antagande. 
 
Bakgrund/analys 
Planläggningen inleddes 2008-12-16 genom att Miljö- och byggnadsnämnden tog beslut om upprättande 
av detaljplan för rubricerat område. Arbetet med detaljplanen har genomförts i enlighet med de regler 
och lagar som gällde vid beslut om planläggning, då främst ÄPBL (PBL1978:10). I samband med 
utställningen skrev länsstyrelsen att de inte fann skäl för statlig överprövning: ”Förslaget strider inte mot 
de intressen Länsstyrelsen har att bevaka enligt 12 kap 1 § plan- och bygglagen.” Paragrafen återfinns i nu 
gällande lagstiftning i 11 kap 10-11 §. Ärendet har sedan miljö och byggnadsnämnden tog beslut om 
antagande inväntat ett undertecknat och antaget exploateringsavtal, vilket nu föreligger (KF 2021-06-03 
48 §). Inom området har sedan miljö och byggnadsnämndens beslut 2011-03-29 häckning av en rödlistad 
art (Pungmes, Akut hotad) noterats, frågan och ansvarsfördelningen beträffande eventuell artskydds-
dispens belyses i exploateringsavtalet. 
 
Beslutsunderlag 

- Planhandlingar daterade 2011-03-29 dessa utgörs av: 
o Plankarta 
o Planbeskrivning 
o Genomförandebeskrivning 
o Kvalitetsprogram  
o Färgprogram 
o Illustrationskarta 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2021-06-04 
Planeringsavdelningen  

Vår referens: John Wadbro   
Direkttel: 0733-41 12 88  
E-post: john.wadbro@lomma.se 
Diarienr: KS/KF 2021:89-214 
Er referens:  

mailto:john.wadbro@lomma.se
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Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med Helena Sääf, mark och exploateringschef 
och Urban Linse, mark och exploateringsingenjör. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvenserna har analyserats i samband med framtagandet av detaljplanen, se sidan 17–18 i 
Planbeskrivningen 
 
 
John Wadbro 
Planarkitekt 
 
Beslutet expedieras till:  
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planeringsavdelningen 
Länsstyrelsen 









MARZIN
Markering
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A N T A G A N D E H A N D L I N G 
 
Detaljplan för del av Lomma 25:1 m fl, 
Lomma Hamn, Trädgårdsstaden 
 
Lomma, Lomma kommun, Skåne län 
 

PLANBESKRIVNING 
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A N T A G A N D E H A N D L I N G 
 
 
Detaljplan för del av Lomma 25:1 m fl, 
Lomma Hamn, Trädgårdsstaden 
 
Lomma, Lomma kommun, Skåne län 
 

PLANBESKRIVNING 
 

HANDLINGAR 
Detaljplanen är redovisad i följande handlingar: 

 plankarta med bestämmelser  

 illustrationskarta 

 planbeskrivning (denna beskrivning) 

 genomförandebeskrivning  

 grundkarta 

 fastighetsförteckning 

 kvalitetsprogram (2011-03-29), inkl färgprogram.  

 konsekvensbeskrivning (2010-03-30)  

 

Övriga handlingar som upprättats i samband med planen: 

 behovsbedömning (2010-03-30) 

 miljöhandlingsprogram (2010-02-22) 

 pm om tillgänglighet (2010-02-12) 

 bullerberäkning (Trivector 2009-08-24) 

 rapport om föroreningar i jord och grundvatten 

(SWECO 2009-01-13) 

 rapport om metangas i jordlagren – förekomst, risker 

och skyddsåtgärder (SWECO 2010-02-22) 

 yttrande över planförutsättningarna, speciellt avseende 

metangasförekomst, (JH GeoConsulting 2010-02-26)  

 

SYFTE 
Planen syftar till utbyggnad av en sjätte etapp av Lomma 

Hamn, omfattande småhusbebyggelse i den norra delen av 

Lomma Hamn.  

 

Syftet är att planlägga lägre småhusbebyggelse av trädgårds-

stadskaraktär, en centralt placerad grönyta samt ett torg med 

busshållplats och byggrätt för t ex café- eller kioskbyggnad. 

Planens syfte är även att möjliggöra förskola/skola i planområ-

dets sydöstra del. Planen tillåter att förskole-/skolbyggnader 

omvandlas till bostadshus ifall behovet av platser skulle komma 

att minska i framtiden. Detaljplanen innehåller ca 200 nya bo-

städer.  
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PLANDATA 
Läge, avgränsning, areal 
Planområdet, som är beläget i den norra delen av Lomma 

Hamn, ligger öster om Strandfuret och väster om Brohusområ-

det. Det avgränsas av av Sjögatan i söder och av Södra Väst-

kustvägen och Hamnallén i öster. I väster omfattar planen 

Strandfuregatan och i norr inryms Sommargatan. 

 

Planområdet omfattar ca 10 ha. 

 

Markägare 
I princip all mark inom planområdet ägs av Byggnadsfirma 

Claesson och Anderzén HB. De delar av planområdet som 

överlappar äldre detaljplaner ägs av Lomma kommun. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer, planprogram mm 
Detaljplanen är förankrad i den fördjupade översiktsplanen för 

Lomma tätort, antagen av kommunfullmäktige 2003-01-30 och 

i gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2001-

05-03. 

 

Detaljplanen baseras på den kompletterade versionen av plan-

programmet för Lomma Hamn, som antogs av kommunfull-

mäktige 2006-06-15. Planprogrammet med bilagor beskriver 

utförligt planarbetets och projektets principer med den traditio-

nella småstaden och Lommas karaktär som utgångspunkt. Plan-

området beskrivs i planprogrammet som ett område med be-

byggelse av trädgårdsstadskaraktär med såväl sammanbyggda 

som friliggande hus i två våningar. I planprogrammet uppgår 

bostadsantalet i planområdet tillsammans med bebyggelsen i 

intilliggande Brohusområdet och Strandfuret till ca 400 nya 

bostäder. Planområdets bebyggelsestruktur utgår från ett cent-

ralt parkrum med tvärgator som bebyggda kvarter grupperats 

kring. 

 

För planområdet gäller Miljöprogram för Lomma Hamn, god-

känt av kommunstyrelsen 2003-12-03 samt miljöpolicy, god-

känd av kommunfullmäktige 2003-12-11. 

 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram för perioden 2010-

2023, godkänt av kommunstyrelsen 2010-04-07, räknar med 

byggstart för 80-183 bostäder per år i Lomma Hamn under pe-

rioden 2010-2019. Totalt beräknas Lomma Hamn innehålla ca 

1400 bostäder.   
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Aktuell energiplan för Lomma kommun antogs av kommun-

fullmäktige 2008-12-11 och redovisar tillförsel och distribution 

av energi inom kommunen för perioden 2009-2012. 

 

Gällande detaljplaner 
Planområdet är inte planlagt sedan tidigare. Planen överlappar 

detaljplanen för Strandfuret, lagakraftvunnen 2008-07-10, i norr 

och i väster. I söder och österut överlappar planområdet detalj-

planen för huvudgatusystemet i Lomma Hamn, som vann laga 

kraft 2004-09-02. 

 

Riksintressen 
Hela Lomma tätort omfattas av riksintresse för kustzonen med 

särskilda bestämmelser enligt miljöbalken till skydd för zonens 

natur- och kulturvärden. Riksintresset utgör inte hinder för ut-

veckling av befintliga tätorter och förslaget bedöms inte innebä-

ra väsentlig skada för kustzonen i Skåne. Oxelallé längs Södra 

Västkustvägen omfattas av generellt biotopskydd enligt miljö-

balken, allén påverkas inte negativt av föreslagen planering. 

 

Avtal 
Ramavtal har upprättats mellan Lomma kommun och Bygg-

nadsfirma Claesson och Anderzén HB för genomförande av 

Habodelen av Lomma Hamn, vilket inkluderar exploatering av 

planområdet. Ramavtalet godkändes av kommunfullmäktige 

2006-06-15 samt 2006-12-07. Exploateringsavtal avses träffas i 

samband med antagande av detaljplanen.  

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Tidigare verksamheter 
Tegelframställning antas ha bedrivits i planområdets närhet från 

och med 1600-talet och fanns kvar inom Lomma Hamn fram 

till slutet av 1950-talet. Redan dessförinnan hade tillverkning av 

modernare byggnadsmaterial etablerats, först i form av cement-

tillverkning och därefter tillverkning av eternit. Denna tillverk-

ning lades ned 1977. 

 

Planområdet har tidigare fungerat som lertäkt åt industriverk-

samheterna i Lomma Hamn. När leruttaget avslutades kom om-

rådet att fungera som deponi för bygg- och rivningsavfall samt 

asbestcement/asbestcementslam. Utfyllnader med hushålls-

avfall förekommer inom ett litet område vid det nordvästra hör-

net av planområdet 

 

Planområdet är obebyggt. 
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Mark  
Mark och vegetation idag 
Trädgårdsstaden utgörs av ruderatmark, som i samband med 

påbörjade exploateringsarbeten inom Strandfuret och Brohus 

har tagits i anspråk för mellanlagring av schaktmassor. Innan 

dessa arbeten hade påbörjats var markytan tämligen plan med 

nivåer omkring +2 m 0,5 m och området var bevuxet med gräs 

och sly. Ekplantering finns inom den västra delen och trädvege-

tation förekom tidigare ställvis inom den södra delen. 

 

Utförda undersökningar 
Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning har ge-

nomförts avseende hela hamnområdet (J&W 1998-09-30) lik-

som fördjupad miljöteknisk markundersökning (J&W 1998-11-

26). En fördjupad markundersökning av mark tillhörande 

Byggnadsfirma Claesson och Anderzén HB har utförts i sam-

band med planarbetet för Brohus respektive Strandfuret 

(SWECO 2007-04-20). I samband med planarbetet för Träd-

gårdsstaden har en kompletterande utredning genomförts vad 

avser förutsättningar för, och riskerna förknippade med metan-

gasproduktion i fyllnadsmassor med organiskt material 

(SWECO och COWI A/S 2010-02-22). Utredningen ger även 

förslag till skyddsåtgärder.  

 

Mätningar av gashalter och –flöden samt studier av gasföre-

komst i två testytor har utförts i syfte att tillsammans med tidi-

gare underlag ligga till grund för bedömning av risker och be-

hov av åtgärder.  Genomförda utredningar och riskbedömningar 

har därefter granskats av en oberoende expert på området (JH 

GeoConsulting 2010-02-26). Granskningen konstaterar att de 

framtagna utredningarna håller en hög kvalitet och att de be-

dömningar som gjorts är kvalificerade.  
 

Geoteknik 
Naturliga jordlager förekommer endast vid markytan i planom-

rådets södra och västra gränser och består av finkornig sand 

samt under denna skikt av organiska jordarter (torv) och lera. I 

övrigt består marken inom området av mäktiga utfyllnader av 

bygg- och rivningsavfall, asbestcement och asbestcementslam 

Schaktmassor, d v s. jord, utgör en väsentlig och vanligtvis helt 

dominerande del av fyllnadsmassorna. Utfyllnader med hus-

hållsavfall förekommer endast inom ett litet område vid det 

nordvästra hörnet av planområdet.  

 

Inom Trädgårdsstaden förekommande fyllning bedöms inte ha 

tillräcklig bärighet för grundläggning av planerade byggnader. I 

likhet med förhållandena inom det angränsande planområdet 

Brohus bedöms det att någon form av grundförstärkningsåtgärd 

erfordras. 
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Markföroreningar 
De utförda undersökningarna visar att påverkan av föroreningar 

i jord är generellt sett låg – måttlig. Lokalt förekommer förore-

ningar och asbestcementavfall i sådana halter i ytjorden att sa-

neringsåtgärder bör utföras genom urschaktning och ersättning 

med ren jord.  

 

Grundvatten 
Grundvattnet är ställvis påverkat av oljekolväten, kolväten samt 

metaller, främst zink. Föroreningarna i grundvattnet bedöms 

inte utgöra risk för planerade byggnader eller för de ytvattenre-

cipienter till vilka grundvattnet dräneras. Grundvattnet bör dock 

inte nyttjas för konsumtion eller bevattning. 

 

Gasproduktion 
I fyllnadsmassor bestående av hushållssopor sker den största 

gasproduktionen. Planområdet gränsar delvis mot sådana områ-

den, men det finns även ett litet område inom den nordvästra 

delen av Trädgårdsstaden med utfyllnader av hushållsavfall. I 

området med bygg- och rivningsavfall är gasproduktionen vä-

sentligt lägre. Fyllnadsmassor med hushållsavfall i den nord-

västra delen av planområdet föreslås grävas bort och ersättas 

med täta massor av typ lermorän, som läggs ut och packas i 

lager.   

 

För att undersöka risken för gasinträngning i byggnader har 

grundläggningstest utförts inom området.  Dessa visar att  

vid byggnader med källare kan det finnas risk för inträngning 

av metan. Byggnader med källare får därför inte uppföras inom 

området. Risken är mycket låg för inträngning av metan eller 

koldioxid i byggnader som grundläggs på markytan och kan 

elimineras helt om byggnaderna utförs med radonsäker grund-

läggning och ventilation av dräneringslagret under byggnader-

na, vilket detaljplanen kräver. Passiv ventilation av dränerings-

lagret under byggnaderna bedöms kunna ge tillräckligt luftutby-

te för att eliminera möjligheterna för gasansamling under bygg-

naderna och därmed risken för gasinträngning in i byggnaderna. 

Balanserad ventilation ska eftersträvas i byggnaderna för att 

inte skapa en tryckgradient genom golvet, d v s balans mellan 

trycket i husets grund och inne i huset, vilket regleras med en 

bestämmelse i detaljplanen.  

 

Risken för spridning av gas via jordlagren från området med 

hushållsavfall till de angränsande områdena bedöms vara be-

gränsad. Gasproducerande fyllning i Sommargatan (längs den 

nordliga gränsen av planområdet) föreslås grävas bort och er-

sättas med tät jord som läggs ut och packas i lager. Därigenom 

erhålls en barriär som skydd mot spridning av gas från utfyllna-

derna med hushållsavfall till planområdet. 
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Om ledningar skall dras genom området måste särskilda åtgär-

der vidtas så att inte metangas riskerar att spridas till områden 

som inte har någon metangasproduktion. Att reglera vilka åt-

gärder som måste vidtas vid ledningsdragning kan inte ske ge-

nom planbestämmelse. Detta finns därför som en särskild upp-

lysning på plankartan.  

 

Radon 
Uppmätta markradonhalter är låga och de bedöms inte föranle-

da behov av åtgärder vid grundläggning av planerade byggna-

der. För byggnader gäller planbestämmelse om krav på grund-

konstruktion som förhindrar inträngande av gas. Detta medför 

även skydd mot radon. 

 

Övertäckning 
Höjning av markytan genom övertäckning med ren jord kom-

mer att ske för säkerhet mot framtida höjning av havsytan samt 

som skydd mot uppträngande metangas och mot markförore-

ningar. Bestämmelse i plan ställer krav på lägsta markhöjd + 

3,0 meter över medelvattennivån för all ny bostadsbebyggelse i 

området samt för förskolor. Höjdsättning av marken ska sam-

ordnas med omgivande markområden.  

 

Konsekvensbeskrivning 
Konsekvensbeskrivningen ger en utförlig redovisning av mark-

förhållandena inom området och betydelsen av detta från tek-

nisk, miljömässig och hälsosynpunkt, dessutom vilka villkor 

som ställs vad avser grundläggning, saneringsåtgärder etc.  

 

Struktur och huvuddisposition  
Planområdets struktur och huvuddisposition baseras på plan-

programmets illustrationskarta som utarbetats av Brunnberg & 

Forshed Arkitektkontor AB. 

 

Utgångspunkten är småstaden som stadsmiljö, gestaltad med 

hänsyn till karaktären hos Lomma tätort. Småskalighet, hög 

detaljeringsnivå och variation från kvarter till kvarter och inom 

kvarteren är ett par av de egenskaper hos den traditionella små-

staden som fungerat som ledord i utformningen och planeringen 

av den nya bebyggelsen. 

 

Utformning enligt kvalitetsprogram 
I detaljplanens kvalitetsprogram återges utformningsregler för 

det offentliga rummet samt idéer om hur stadsmässighet i liten 

skala och en livaktig stadsmiljö kan skapas. Kvalitetsprogram-

mets syfte är att säkerställa det offentliga rummets utformning. 

För allmän plats är kvalitetsprogrammet formellt bindande ge-

nom särskild planbestämmelse och för kvartersmark är det i 

första hand en rådgivande beskrivning av hur bebyggelsens 

yttre utformning kan bidra till stadsmiljön. I kvalitetsprogram-
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met beskrivs också medlen för att avgränsa mellanrummen mot 

gatan mellan husen och andra inslag som påverkar det offentli-

ga rummet, t ex staket, plank och häckar. Ett rådgivande färg-

program, som säkerställer en varierad men samstämd färgsätt-

ning av bebyggelsen, är kopplat till kvalitetsprogrammet. 

 

Grunddragen i bebyggelsens utformning och motiven för denna 

framgår av kvalitetsprogrammet. Det finns dessutom ett antal 

övergripande, bindande, regler som grund för bebyggelsens 

utformning och som kommer till uttryck i planbestämmelserna. 

 

Bebyggelsens utformning  
Trädgårdsstaden skiljer sig från övriga delar av Lomma hamn 

med glesare och lägre bebyggelse och större inslag av grönska. 

Trädgårdsstaden består i huvudsak av småhus på egna tomter. 

Planen rymmer alla typer av småhus, både friliggande och 

sammanbyggda. Kring Brukstorget finns även en möjlighet att 

uppföra mindre flerbostadshus och/eller skola/förskola i två till 

tre våningar. I anslutning till bostaden får icke störande verk-

samhet anordnas.  

 

Ett tydligt kännetecken hos trädgårdsstaden är de öppna förgår-

darna mellan husens entrésida och gatan som mot gata och an-

nan offentlig yta avgränsas av häckar. Inom förgårdsmarken 

kan en veranda eller ett entréparti uppföras. Denna byggnadsdel 

bör vara av lätt karaktär för att inte dominera över huvudbygg-

naden i gaturummet.  

 

Byggnader som vetter mot Brukstorget skall placeras i fastig-

hetsgräns mot torg och gata och uppföras i minst två och högst 

tre våningar för att ge stadga åt torgmiljön. 

 

Obebyggd fastighetsgräns mot allmän plats avgränsas med 

hjälp av vegetation i form av klippta häckar. Mot de gemen-

samma ytorna i bostadskvarterens inre kan avgränsning utgöras 

av antingen staket, häck eller ett 1,2 m högt plank som kombi-

neras med vegetation. I obebyggd fastighetsgräns längs Hamn-

allén skall plank med höjd enligt bullerutredning uppföras för 

att skydda uteplatser från buller. 

 

På Brukstorget finns möjlighet att uppföra en byggnad för 

publikt ändamål, såsom ett café eller en kiosk. Torget ska re-

presentera tegelbrukets epok i Lomma Hamn och beläggs där-

för med marktegel. Byggnaden uppförs i en våning. Utform-

ningsförslag presenteras i kvalitetsprogrammet. 

 

Den bebyggelse som omger de större öppna gatu- och park-

rummen, Hamnallén och Ringugnsparken, eller gränsar till Söd-

ra Västkustvägen och Sommargatan, kan med fördel förses med 
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uppstickande byggnadsdelar över sina två våningar, såsom ett 

extra rum i en tydligt indragen tredje våning.  

 

Trädgårdsstaden har en så speciell gestaltning och karaktär att 

den kommer att utgöra en värdefull miljö. Därför är det viktigt 

att reglera all bebyggelse varför även åtgärder enligt 8 kap §4, 

så kallade friggebodar, omfattas av lovplikt. 

 

Verksamheter 
Planen tillåter såväl förskole-/skolverksamhet som boende på 

de fastigheter som flankerar Brukstorget. Motivet med planbe-

stämmelsen BS är att medge flexibilitet ifall behovet av försko-

le-/skolplatser skulle komma att minska i framtiden. På 

Brukstorget finns en byggrätt för en café- eller kioskbyggnad. 

Övriga verksamheter som tillåts inom planområdet skall dels 

vara i anslutning till och dels kunna förenas med boende.  

 

Övergripande trafikstruktur 
Trafiksystemet i Lomma Hamn bygger på Hamnallén och tvä-

rande stora gator, Kajgatan och Sjögatan, som huvudstråk för 

allmän trafik. Övriga gator utgör stråk för lokal trafik, till stora 

delar med karaktär av gångfartsgator.  

 

Trafiksystemet bygger också på att stadsdelen huvudsakligen 

försörjs från den nya tillfarten från Södra Västkustvägen, d v s 

norra delen av Hamnallén. Prognoser har gjorts som konstaterar 

att detta är det naturliga vägvalet för merparten trafik med mål 

utanför Lomma tätort med tillgängligheten till motorvägen. 

Härutöver finns det även möjlighet att nå Lomma centrum via 

den nya bron över Höje å. 

 

Kollektivtrafik 
Hamnallén utgör en del av tätortens överordnade kollektivtra-

fikstråk med förbindelse mellan stationen i Lomma och Bjär-

red-Borgeby-Löddeköpinge. Anslutningen till stationen är base-

rad på den på sikt planerade flyttningen av bussterminalen från 

Lomma centrum till stationen och medger också ett framtida 

tillägg med spårburen trafik i kollektivtrafikstråket Vinstorps-

vägen-Hamnallén osv. En busshållplats har nyligen uppförts vid 

Brukstorget, norr om Sjögatans korsning med Hamnallén. Även 

om antalet hållplatser av trafikeringsekonomiska skäl kan be-

höva begränsas till en, finns beredskap i gällande detaljplan för 

att i framtiden anordna en hållplats även vid Hamntorget. 

 

Idag går regional busstrafik utmed Södra Västkustvägen. En 

omläggning av rutten till att gå genom Lomma Hamn, Hamnal-

lén, kommer att ske så snart det finns tillräckligt resandeunder-

lag i Lomma Hamn. En hållplats finns även i höjd med framtida 

badparkering, norr om planområdet.  
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Trafikbuller 
Området har inte någon genomgående trafik men gränsar till ett 

antal gator som ingår i Lomma Hamns huvudvägnät. Framtida 

ljudnivåer vid bebyggelsen inom planområdet har beräknats i 

samband med planarbetet (Trivector augusti 2009). Bullerut-

redningen redovisar antagna förutsättningar för berörda gator 

vad avser hastigheter och bedömd andel tung trafik. I utred-

ningen konstateras att den ekvivalenta ljudnivån vid de fasader 

som ligger närmast Hamnallén och Södra Västkustvägen kom-

mer att hamna ett par decibel högre än gällande riktvärde. I 

dessa bostäder bör sovrum därför orienteras bort från vägarna. 

Utmed Hamnallén krävs plank eller liknande, med en höjd av 

mellan 1 och 1,8 m, som skydd för att klara ekvivalent och 

maximal ljudnivå på uteplatser. (se bullerutredningen för detal-

jer på respektive fastighet). Byggnadskroppar kan med fördel 

placeras i fastighetsgräns för att uppnå god ljudnivå på tomten. 

Utmed Sjögatan ligger bullernivåerna under gällande riktvärden 

förutsatt att uteplatser inte förläggs precis vid gatan.   

 

För att klara riktvärdet på 30 dBA i ekvivalent ljudnivå inom-

hus krävs att fasader närmast Hamnallén dämpar ljudet med 

minst 33 dBA, utmed Södra Västkustvägen med 30 dBA och 

utmed Sjögatan med 27 dBA. 

 

Kravet på bullerskydd har formen av planbestämmelse, som 

innebär att bostad skall vara utformad så att bullernivåerna inte 

överskrider riksdagens fastställda riktvärden.  

 

Biltrafik 
Trafikförsörjning och utfarter 
Planområdet trafikförsörjs från Sommargatan, Sjögatan, Hamn-

allén och Strandfuregatan. Från dessa omgivande gator strålar 

radiella lokalgator in mot Ringugnsparken som i sin tur omgär-

das av en gångfartsgata, Ringvallsgatan. Infarter till bostadsfas-

tigheter löses i huvudsak från de radiella gatorna. Bebyggelse 

utmed Strandfuregatan har tillfart från denna och bostäder ut-

med Sommargatan föreslås få tillfart med bil söderifrån via 

kvartersgator. Den husrad i nordost som vetter mot Södra Väst-

kustvägen har sina entréer utmed en gata som avslutar kvarteret 

i öster men även dessa föreslås få tillfart med bil från en kvar-

tersgata. 

 

Direktutfart från bostads- och förskoletomter tillåts inte mot 

Hamnallén med hänsyn till trafiksäkerheten på huvudgatan. 

Direktutfarter mot Sjögatan, även denna del av huvudgatunätet, 

men med färre trafikrörelser, ska minimeras. Endast för de tom-

ter där det inte är möjligt att lösa utfart mot någon av intillig-

gande gator får utfart anordnas mot Sjögatan.  
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Utformning av gator 
Ett antal av de radiella gatorna har en bredare sektion än andra. 

Strandrågsplatsen och Uppåkraplatsen markerar det öst-västliga 

stråket mellan områdets entré mot Södra Västkustvägen och 

Strandfuret. Gatorna har dubbla körbanor som skiljs från var-

andra av en grön yta med gräs och planterade träd. De båda 

gatorna Skrattmåsgatan och Mjödgatan leder diagonalt igenom 

området. Dessa är bredare med plats för större träd och trottoar.  

 

De långa raka gatorna Sommargatan och Strandfuregatan ut-

formas med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. En trädplantering 

föreslås på Strandfuregatans mitt och hastighetsdämpande åt-

gärder på Sommargatan.  

 

Ringvallsgatan ska vara en del av parken och bör inte inbjuda 

till smittrafik. Här kommer många oskyddade trafikanter, även 

barn och unga, att röra sig. Den utformas därför med en mycket 

smal sektion och går under benämningen gångfartsgata i detalj-

planen. Framkomligheten för större fordon säkras med hjälp av 

överkörningsbara ytor kring körbanan.  

 

Framkomlighet 
Gatorna inom planområdet är dimensionerade för att ge fram-

komlighet för räddningstjänst och mindre lastbilar, såsom ex-

empelvis flyttbil. Vid Uppåkraplatsen föreslås att gångbana 

endast utförs vid den norra körbanan så att den södra kan göras 

tillräckligt bred för uttryckningsfordon. Strandrågsplatsens 

småskaliga gatusektion bedöms inte vara ett problem. Gatan är 

såpass kort att räddningstjänsten bedöms nå fram med sin ut-

rustning utan att behöva köra in på den. 

 

Sopfordon 
Miljöhus placeras inom bostadskvarteren i direkt anslutning till 

de större omgivande gatorna Hamnallén, Sommargatan, Sjöga-

tan och Strandfuregatan för att hämtning med sopbil ska kunna 

ske härifrån. Sopfordon behöver på så sätt inte trafikera de radi-

ella, smalare gatorna inom Trädgårdsstaden. På Strandfuregatan 

och Sommargatan kan sopfordon vid hämtning stanna till vid 

vägkanten. På Hamnallén och Sjögatan, med högre trafikmäng-

der, avsetts en del av kantparkeringen utmed gatan för sopbilen.  

 

Gång- och cykeltrafik 
Huvudstråk  
I huvuddelen av Lomma Hamn-området blandas cykeltrafik 

med annan trafik. Utöver detta finns ett antal huvudstråk för 

gång- och cykeltrafik som är separerade från biltrafik. 

 

Det nord-sydliga huvudstråket för gång- och cykeltrafik genom 

Lomma Hamn går i Södra Västkustvägen och vidare ner i 

Hamnallén, över Varvstorgets och Oscarsbro till centrum. Det 
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öst-västliga huvudstråket och den viktiga anslutningen mellan 

stranden och tätortens gång- och cykelnät går i Sjögatan med 

koppling via Disponentgatan till en ny gång- och cykelbro över 

ån.  

 

Smitvägar i kvarter 
Smala gångpassager inom kvarteren är ett välkommet inslag i 

bebyggelsen såsom spännande lekmiljöer och sekundära gång-

vägar, skyddade från biltrafik. Smitvägarna kommer att vara 

gemensamhetsanläggningar och fungerar som intern passage till 

kvarterets miljöhus. Gångarna bör få en intim utformning, max 

2 m breda, och kantas av häck, genomsiktligt staket, spaljé eller 

lågt plank i kombination med grönska. Den gröna karaktär som 

hör ihop med de privata trädgårdarna ska finnas även i passa-

gen. Detaljplanen innehåller ett krav på att denna typ av gång-

passage ska finnas i de båda kvarter där förskola/skola planeras 

för att ge ytterligare en koppling till parken i områdets mitt.  

 

Parkering 
Parkering sker generellt i anslutning till bostaden på kvarters-

mark. För besökande till bostäder är parkering även tillåten på 

de smalare lokalgatorna.  

 

För markbostäder ska finnas 2 parkeringsplatser på kvarters-

mark. För bostäder i flerbostadshus ska finnas 1 parkerings-

plats, plus 0,2 parkeringsplats för besökande per 100 kvm brut-

toyta bostadsarea. Detta gäller som krav för att bygglov skall 

lämnas. För besökande till verksamheter gäller krav om 18-30 

platser per 1000 m
2
 BTA verksamhetsarea.  

 

Förskole-/skolgårdar bör så långt det är möjligt utgöra lekytor 

för barnen. Parkering för besökare och personal bör därför inte 

ske på egen tomt utan på Brukstorget och som kantparkering på 

i intilliggande gator, såsom Hamnallén och Sjögatan.  

 

Grönområden, vegetation och torg 
Befintlig vegetation 
Inom planområdet finns idag huvudsakligen vegetation av rude-

ratmarkstyp. Dominerande växtarter är olika slags gräs samt 

partier med vass. Mindre pionjärträd och enstaka buskar åter-

finns inom delar av planområdet. 

 

Kvalitetsprogram 
Generellt gäller att det offentliga rummet i Lomma Hamn, d v s 

alla ytor mellan kvarteren, skall vara föremål för samma om-

sorg, oavsett om det gäller trafikytor eller andra stadsrum. Kva-

litetsprogrammet ger anvisningar för utformningen av alla 

stads- och naturrum på allmän plats. Gatusektioner med mått 

och materialangivelser, växtlighet, broar och komplementbygg-

nader på allmän plats etc beskrivs i programmet. Detta har 
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gjorts bindande för allmän platsmark genom särskild bestäm-

melse. 

 

Balansering 
Vidare gäller att miljön skall utformas och behandlas så att krav 

enligt den s k balanseringsmetoden uppfylls. Metoden innebär 

att ingrepp i grönska skall undvikas eller minimeras. Är detta 

inte möjligt skall ingrepp vid anläggning och bebyggande som 

minskar de gröna inslagen kompenseras så att motsvarande 

inslag av grönska finns kvar även efter åtgärden. En särskild 

utredning om detta har gjorts (Lomma Hamn, Balansering, Erik 

Skärbäck, juni 2003) som ingår i konsekvensbeskrivningen och 

avser stadsdelen som helhet. Utredningen, som studerar hela 

den framtida utbyggnaden, redovisar slutsatsen att utbyggnaden 

kommer att resultera i ett underskott av grönska till helhetsmil-

jön. De upplevelsemässiga värdena ökar dock i området som 

helhet, särskilt i Trädgårdsstaden.  

 

En inventering avseende groddjur har utförts inom planområdet 

under sommaren 2010. Vid inventeringen påträffades vanlig 

groda och mindre vattensalamander. Båda dessa arter omfattas 

av fridlysningsbestämmelserna i 4-9 §§ artskyddsförordningen 

(2007:845). Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmel-

serna i artskyddsförordningen har lämnats till Länsstyrelsen. 

Som kompenserande livsmiljöer föreslås Strandfuret i väster 

och den framtida strandplanteringen norr om planområdet. Ex-

ploatören kommer att anlägga en kompenserande livsmiljö i 

Strandplanteringen under 2011, villkor för utförandet kommer 

att regleras via exploateringsavtal förutsatt att färdigställandet 

inte gjorts innan planens antagande.   

 

Nya grönytor 
Ringugnsparken, den cirkulära grönytan i området mitt, blir 

tillsammans med Strandfuret stadsdelens huvudsakliga rekrea-

tionsområden. Medan Strandfuret behåller den vilda karaktär 

som området har idag blir Ringungsparken en mer ordnad 

parkmiljö och kompletterar på så sätt Strandfuret. Parken kom-

mer att rymma lekfunktioner för barn i olika åldrar, men även 

planteringar, sittplatser och öppna ytor för spontant bollspel, 

picknick och liknande.  

 

I den nordvästra delen av planområdet ligger en mindre grönyta 

med miljöhus och trädplantering.  

 

I bostadskvarterens inre finns små ytor i anslutning till smitvä-

garna som kan användas gemensamt efter de boendes önske-

mål. Exempelvis still småbarnslek, boule, gemensam grillplats 

eller liknande. 
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För att säkra kvaliteten hos den gröna miljön, såväl på allmän 

plats som på kvartersmark, gäller såsom planbestämmelse krav 

på markredovisning vid bygglovprövning. 

 

Inom planområdet har tidigare funnits ett vattenståndsmärke. 

Detta har omhändertagits av tekniska förvaltningen inför explo-

ateringar i området. Märket bör få en ny placering i en offentlig 

miljö, exempelvis Strandfuret eller Ringugnsparken.  

 

Brukstorget 
Brukstorget i den sydöstra delen av planområdet får ett flertal 

funktioner. Förutom att vara en korsningspunkt i huvudgatunä-

tet rymmer torget även Lomma Hamns busshållplats med tillhö-

rande möblering. Torget ska även rymma rekreativa miljöer 

såsom vattenspel och sittytor, parkeringsplatser och ett café, 

kiosk eller annan byggnad med publikt ändamål.  

 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Försörjningssystemen inom stadsdelen kommer i huvudsak att 

byggas nya i samband med exploateringen.  

 

En ny transformatorstation kommer att behövas i området. 

Denna föreslås placeras i Ringugnsparken på mark för Teknisk 

anläggning i planen. 

 

Grundvattenbildningen i området bör minimeras med avseende 

på markinnehållet. Dagvatten från hårdgjorda ytor inom plan-

området kommer inte att infiltreras utan kommer att avledas 

och tas omhand. Dagvatten från planområdet avleds till Fyr-

kantsdammen i norr och till dagvattendamm i Solskensparken i 

Brohusområdet, i öster. I samband med att området täcks med 

täta lermoränmassor kommer den totala infiltrationen i området 

att minska. Grundvatten bör inte användas för bevattning eller 

konsumtion med hänsyn till markens beskaffenhet.   

 

Sophantering 
Omhändertagande av hushålls- och trädgårdsavfall kommer att 

ske i gemensamma miljöhus placerade på kvartersmark till-

gängliga från det omgivande gatunätet; Sommargatan, Hamnal-

lén, Sjögatan och Strandfuregatan. Sopbilar ska i normalfallet 

inte behöva trafikera de smalare radiella gatorna och gångfarts-

gatan kring parken. Sjögatan och Hamnallén utformas och skyl-

tas så att delar av kantparkeringen utmed gatan tidvis kan ut-

nyttjas som parkering för sopbilen. På de mindre trafikerade 

gatorna Strandfuregatan och Sommargatan finns möjlighet för 

sopbilen att stanna till vid kanten av körbanan.  
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Övrigt 
Om behov uppstår av tekniska anläggningar utöver vad som här 

eller i angränsande planområden angivits som platser för detta 

ändamål medger planen att kommunen upplåter mark för be-

hövliga tekniska anordningar (pumpstationer mm) ovan eller 

under mark. 

 

Skola, förskola 
Inom planområdet 
Kommunal service inom stadsdelen kommer med dagens anta-

ganden om utbyggnad att utgöras av såväl förskoleverksamhet 

som skola. Denna detaljplan rymmer två nya förskole-

/skoltomter i planområdets sydöstra del. Byggrätten är flexibel 

och rymmer även bostäder om behovet av förskola/skola inte 

uppstår eller minskar i framtiden. Byggnaderna skulle även 

kunna rymma båda funktionerna.  

 

Vid projektering av förskole-/skolgårdar inom planområdet är 

en god utformning med utgångspunkt i barnens behov extra 

viktigt. Här ska återfinnas både spännande och utmanande mil-

jöer för barnets mer aktiva lekar och mer avskilda och lugna 

platser för vila. 

 

I intilliggande områden 
Gällande detaljplan för Brohus rymmer en förskola med fyra 

avdelningar i den norra delen av Brohus. Närmaste befintliga 

skola är Vinstorpskolan, ca 1 km från planområdet, där delar av 

verksamheten f n planeras bli flyttad till Pilängsområdet. I gäl-

lande detaljplan för Brohus ingår även en byggrätt för skola i 

den södra delen av Fladängen. För närvarande pågår planarbete 

för att möjliggöra ett uppförande av skola och idrottshall inom 

kvarteret Solberga. Solberga är beläget ca en kilometer sydost 

om planområdet och möjligheter finns att anordna säker gång- 

och cykelväg dit i det fall skoletablering blir av. Det finns även 

en möjlighet i gällande detaljplan att inrymma förskola/skola i 

det tidigare Eternitkontoret i den södra delen av Lomma Hamn.  

 

Miljöfrågor  
Kommunen bedömer att planen inte innebär sådan betydande 

miljöpåverkan att miljöbedömning är nödvändig. Likväl har 

miljökonsekvenserna utförligt beskrivits i den särskilda konse-

kvensbeskrivningen. 

 

Miljöfrågorna vad avser främst hanteringen av de deponier och 

det industriavfall som berör området redovisas utförligt i kon-

sekvensbeskrivningen. Saneringsåtgärder respektive skyddande 

övertäckning kommer att vidtas innan området tas i anspråk för 

ny användning enligt redovisningen i konsekvensbeskrivningen 

och enligt de krav som fortsatta miljöutredningar kan anvisa. 

Dessa åtgärder skall helt säkra miljön enligt antagna miljö- och 
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hälsoskyddskrav. Detta regleras i såväl planbestämmelse som i 

exploateringsavtalet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.  

 

Konsekvensbeskrivningen omfattar en belysning av riskerna för 

överskridanden av miljökvalitetsnormerna vad gäller luftkvali-

teten. Några sådana risker bedöms inte föreligga.  

 

För hela Lomma Hamn projektet gäller särskilt miljöprogram. 

Med stöd av detta har miljöhandlingsprogram för bostadsut-

byggnaden upprättats av fastighetsägaren (2010-02-22). Genom 

inriktningsbestämmelsen i planen är miljöprogrammet knutet 

till detaljplanen. Överensstämmelse med miljöhandlingspro-

grammet följs upp i samband med slutanmälan. 

 

Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” 
Inom det område där det har deponerats hushållsavfall sker den 

största produktionen av metangas. De markområden inom plan-

området som innehåller hushållsavfall kommer att grävas ur 

och utfyllnaden ersättas av med täta massor som kommer att 

fungera som en barriär mot gasproducerande mark norr om 

planområdet.   

 

I området med bygg- och rivningsavfall är gasproduktionen 

väsentligt lägre. Inför exploatering av området kommer områ-

det att fyllas upp och markytan därmed att höjas i förhållande 

till nuvarande nivåer, i genomsnitt ca 1,5 m. Vidare kommer 

dagvatten att avledas från området, vilket innebär att den sam-

lade grundvattenbildningen kommer att minska i omfattning. 

Detta kommer att medföra generellt sett något lägre grundvat-

tennivåer inom området. Konsekvensen av dessa åtgärder är att 

den omättade zonen (d v s jordlagren ovanför grundvattenytan) 

ökar i mäktighet över hela området, och att områden med i dag 

mer eller mindre vattenmättade jordlager kommer att täckas av 

ett lager med icke vattenmättad jord.  

 

Den samlade effekten av dessa åtgärder blir gynnsammare för-

utsättningar för metanoxidation. Inom vattensjuka områden, där 

det idag kan antas ske viss metangasavgång från markytan till 

atmosfären, kommer övertäckningen att förhindra fortsatt me-

tangasavgång. För övriga områden, som idag har en omättad 

zon på ca 1,5 m, sker en mer eller mindre fullständig oxidation 

av de förhållandevis små mängder metangas som generas i fyll-

nadsmassor med bygg- och rivningsavfall. Inom dessa områ-

den, där riskerna till följd av metangas redan idag är låga, 

kommer övertäckningen därför inte att medföra någon väsent-

ligt ökad riskreduktion.  

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Den utredning(2004), som gjordes i samband med Länsstyrel-

sens ansvarsutredning för Habo deponiområde, visade att för-
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oreningsmängderna från deponierna till Höje å var mycket 

små(< 1‰) i förhållande till vad som följer med ån från områ-

den uppströms. De täckningsåtgärder som vidtagits eller skall 

vidtas, kommer att ytterligare minska infiltrationen och därmed 

även läckage av föroreningar. Någon påverkan på miljökvali-

tetsnormerna bedöms inte uppstå. 

 

Tillgänglighet 
Planen har varit föremål för en särskild granskning från till-

gänglighetssynpunkt (2010-02-12). Här påpekas framför allt 

behovet av tydliga ledstråk utmed gator och vid korsningar, 

behovet av handikapparkering samt hårdgjorda gångvägar inom 

kvarter och i parken. 

 

Kommunens policy är att utföra ledstråk utmed huvudstråk för 

gång och cykel samt i viktiga korsningar. Större gator ska 

kompletteras med ledstråk för synsvaga i de fall borgmästar-

sten, häckar, gräsremsor och dylikt inte bedöms ge tillräcklig 

orientering. Detta studeras vidare i samband med detaljprojek-

tering. En visuell och taktil skillnad mellan gång- och cykelytor 

kan t ex uppnås genom att den sista plattraden i gångytan ut-

formas annorlunda. 

 

De smala gatorna inom planområdet har en begränsad bredd för 

att hålla nere hastigheterna i området och minska smittrafik 

genom det och rymmer därför inte särskilda gångytor. Häckar i 

gräns mellan gata och bostadstomt och en borgmästarsten som 

visuellt och taktilt skiljer från omgivande mark kan delvis fun-

gera som ledstråk på dessa gator.  
 

Besöksparkering för handikappade får studeras vidare i sam-

band med detaljprojektering. Yta för detta finns på Brukstorget, 

längs Hamnallén och Sjögatan och kan också reserveras på de 

radiella gatorna.  
 

Mindre smitvägar genom kvarteren är interna gång- och lekytor 

bl a för att nå miljöhus inom kvarteret och ska i huvudsak inte 

fungera som offentliga gångvägar. De olika lek- och rekrea-

tionsfunktioner som ryms i parken ska vara möjliga att nå via 

gångvägar med acceptabla lutningar från gatan runt parken.  
 

Lomma Hamn ur barnperspektiv 
I konsekvensbeskrivningen ingår en särskild studie om barnmil-

jö (Emma Olvenmyr: Tema Barnvänligt, 2003 ). Studien redo-

visar såväl tillgångar som problem som måste lösas i det fort-

satta arbetet, t ex mötet mellan barn och biltrafik.  

 

Utöver kravet på säkerhet etc är det angeläget att hela miljön 

utformas med hänsyn till barns behov, t ex att siktet är mer in-

ställt på en upplevelserik och stimulerande miljö. Ett spännande 
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park- eller trädgårdsrum med sten, sand, trädstammar och gräs-

kullar kan ofta ge t ex ett bättre utrymme för fantasilekar än 

fasta redskap. Det kan dessutom ge en miljö som även vuxna 

utnyttjar, vilket i sig är en tillgång för lekmiljön. Miljöer med 

dessa kvaliteter måste också finnas på flera platser i området 

och med olika karaktärer – både på bostadsgårdar och i den 

offentliga miljön. Lek är inte bara att springa omkring utan in-

nefattar också lugnare aktiviteter som ibland kräver avskildhet 

och stillhet.  

 

Strandfuret, strandskogen och stranden är i sig utmanade och 

spännande miljöer för barn. Här finns ett stort utbud av material 

för t ex kojbygge och fantasilekar samtidigt som det går att hitta 

avskilda platser för mer stillsam lek. De mer naturliga miljöerna 

som Strandfuret, sandskogen och stranden utgör ett viktigt 

komplement till lekmiljöer på bostadsgårdarna runt om i Lom-

ma Hamn medan Ringugnsparken kommer att utgöra den vikti-

gaste platsen för ordnad lek, med lekredskap för olika åldrar 

och mötesplatser.  

 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden skall vara 15 år från det datum planen vun-

nit laga kraft. Redovisning av markutformning skall göras i 

anslutning till bygglovsprövningen. 

 

Planens upprättande 
Detaljplanen har utarbetats på uppdrag av Lomma kommuns 

miljö- och byggförvaltning och i samverkan med denna. I arbe-

tet har också medverkat Brunnberg & Forshed Arkitektkontor 

AB, som utarbetat underlaget och också medverkat i fortsatt 

bearbetning inom ramen för planarbetet, samt Byggnadsfirma 

Claesson och Anderzén HB. Därutöver har andra experter med-

verkat.  

 
Medverkande tjänstemän 
Eva Sjölin, Plan- och byggkontoret 

Magnus Juhlin, Plan- och byggkontoret 

Åse Andréasson, Plan- och byggkontoret 

Jeanette Schlaucher, Miljökontoret 

Bengt Lavesson, Tekniska förvaltningen 

Lennart Persson, Tekniska förvaltningen 

Magnus Norén, Tekniska förvaltningen 

Ulrika Lagerstedt, Tekniska förvaltningen 

Per Nilsson, Tekniska förvaltningen 
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Lomma kommun  

Plan- och bygg-  

kontoret  

2011-03-29   

 

 

Nicolas Cronberg Emma Olvenmyr  

Chef för miljö- och   Planeringsarkitekt FPR/MSA 

byggförvaltningen   
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A N T A G A N D E H A N D L I N G 
 
 
Detaljplan för del av Lomma 25:1 m fl, 
Lomma Hamn, Trädgårdsstaden 
 
Lomma, Lomma kommun, Skåne län 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Planen beräknas vara föremål för samråd sommaren 2010 och 

utställning hösten 2010. Planen avses antas under våren 2011.  

 

Genomförandetid  
Genomförandetiden är satt till 15 år från det datum planen vunnit 

laga kraft. 

 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Byggnadsfirma Claesson och Anderzén HB kommer som 

exploatör att svara för planens genomförande. Allmän plats 

anläggs i exploateringen och överlämnas till kommunen, som 

skall vara huvudman för denna.  

 

Avtal 
Exploateringsavtal ska träffas och godkännas av 

kommunfullmäktige i samband med antagande av planen. 

Ramavtal har träffats mellan kommunen och Byggnadsfirma 

Claesson och Anderzén HB, godkänt av kommunfullmäktige 

2006-06-15 samt 2006-12-07.  

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning kan ske med stöd av detaljplanen.  

 

Ledningsrätt, servitut mm 

Inom u-område på plankartan skall marken vara tillgänglig för 

underjordiska ledningar. Inom planområdet kommer inrättande av 

gemensamhetsanläggning på kvartersmark bli aktuellt i samband 

med planens genomförande. De anläggningar som berörs är 

kvartersgata, smitvägar och sop/miljöhus inom bostadskvarteren. 

Fastighetsägare till fastigheter som ingår i 

gemensamhetsanläggning ansvarar för skötsel av denna. 

Smitvägar bör utföras i enlighet med detaljplanens 

illustrationsplan. 
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Markägande 
I princip all mark inom planområdet ägs av Byggnadsfirma 

Claesson och Anderzén HB. De delar av planområdet som 

överlappar äldre detaljplaner ägs av Lomma kommun. Allmän 

platsmark kommer efter att den färdigställts för sin funktion, 

överlåtas till kommunen i enlighet med exploateringsavtalet.  

 

EKONOMISKA FRÅGOR  
Exploatören avses bära samtliga kostnader. Sanering av mark 

bekostas av exploatören. Exploatören bekostar även uppgradering 

av de ytor som är tillfälligt utförda, såsom gång- och cykelvägar 

vid Brukstorget och flytt av gång- och cykelvägen vid Södra 

Västkustvägen, så att deras kvalitet och placering motsvarar 

detaljplanen och dess bilagors intentioner.  

 

Kostnadsfördelning för utbyggnad av infrastruktur i form av gatu- 

och ledningsnät samt övriga allmänna ytor inom planområdet 

regleras i exploateringsavtal. Ny allmän platsmark tillförs 

kommunen vilket orsakar ökade drift- och underhållskostnader.  

 

TEKNISKA FRÅGOR   

Ledningsnät 
Ramavtal och exploateringsavtal reglerar kraven på utformningen 

av det allmänna ledningsnätet, gator, uppvärmningssätt etc. 

Anslutning till ledningsnät för dag- och spillvatten får inte göras 

förrän respektive mottagning i och utanför planområdet är 

anordnad. 

 

Markarbeten 
Marken skall vara efterbehandlad i den utsträckning som krävs 

för det avsedda nya ändamålet innan den tas i anspråk för detta. 

 

Fyllnadsmassor med hushållsavfall i den nordvästra delen av 

planområdet ska vara avlägsnade och ersatta av täta massor av 

typ lermorän, som läggs ut och packas i lager innan marken tas i 

bruk för sitt ändamål.   

 

 

Medverkande tjänstemän 
Eva Sjölin, Plan- och byggkontoret 

Magnus Juhlin, Plan- och byggkontoret 

Åse Andréasson, Plan- och byggkontoret 

Jeanette Schlaucher, Miljökontoret 

Bengt Lavesson, Tekniska förvaltningen 

Lennart Persson, Tekniska förvaltningen 

Magnus Norén, Tekniska förvaltningen 

Ulrika Lagerstedt, Tekniska förvaltningen 

Per Nilsson, Tekniska förvaltningen 

Torsten Lindh, Tekniska förvaltningen 
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Miljö- och bygg- FOJAB arkitekter 

förvaltningen 2011-03-29 

Lomma kommun  

Plan- och bygg-  

kontoret  

2011-03-29   

 

 

Nicolas Cronberg Emma Olvenmyr  

Chef för miljö- och   Planeringsarkitekt FPR/MSA 

byggförvaltningen   
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Bolter, skulptör, och FOJAB arkitekter AB genom  
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Kvalitetsprogrammets mål  
och status 
 

 
Bakgrund 
Lomma Hamn är det största och viktigaste området 
för Lommas utbyggnad under de närmaste åren och 
en av regionens viktigaste tillgångar som plats för 
attraktivt boende och verksamheter vid vatten. Läget 
vid såväl öppen strand som en skyddad hamn ger 
förutsättningar som är unika även i en kustregion som 
sydvästra Skåne. Läget i en region med påfallande 
utvecklingsförutsättningar och med goda kommuni-
kationer representerar på en gång en avgörande för-
nyelse och förstärkning av Lommas identitet och en 
angelägenhet för hela denna regions bostadsmarknad.  
   Den tydliga karaktär av låghusstad med hög arkitek-
tonisk och stadsrumsmässig kvalitet, som varit målet 
för planarbetet sedan dess start, har bekräftats av 
efterföljande steg. Det parallellskissarbete, som 
genomfördes under hösten 2001 har, utöver insatser-
na av kvalificerade arkitektföretag, innefattat en 
grundlig analys av de olika bidragen och en förnyad 
samling kring målen för stadsgestaltningen, gemen-
sam för kommunen och de engagerade markägarna. 
Detta arbete har givit ett resultat som helt svarar mot 
– och överträffar - de ursprungliga målen. Låg och tät 
stadsstruktur med ett tydligt förhållande mellan be-
byggelse och offentligt rum, genomarbetade relationer 
mellan gatunätet och samlande platser, såväl torg som 
gröna rum, liksom ett gatunät som ger god kontakt 
mellan alla delar av området med de omgivande till-
gångarna i form av stranden, kajerna, pågatågsstatio-
nen och ortens omfattande naturområden samt med 
centrum – redan denna struktur säkrar grundläggande 
kvaliteter i boendet. Kvalitetsprogrammet syftar till 
att säkra de ytterligare kvaliteter som är underförståd-
da men ännu inte helt avläsbara i strukturen. 
 

   Förutsättningen för hela arbetet är att de miljöfrå-
gor som är förknippade med de tidigare deponierna 
inom området bemästras på ett sätt som fullständigt 
säkrar den framtida stadsmiljön och den påverkan på 
omgivningen som deponierna tidigare haft. Det har 
också skett genom bl.a. övertäckning. 

 
Processen 
Det förordade parallellskissförslaget av Brunnberg & 
Forshed arkitekter, som ligger till grund för planarbe-
tet, har bearbetats och fördjupats. Det redovisas i 
Illustrationsplan 2002-05-31. Denna ligger tillsammans 
med detta kvalitetsprogram och Konsekvensbeskrivning 
för Lomma Hamn samt Miljöprogram för Lomma Hamn till 
grund för det Planprogram 2002-12-20, som antogs i 
februari 2003 och sedan kompletterades avseende 
området norr om Sjögatan och antogs av kommun-
fullmäktige 2006-06-15. Planprogrammet utgör omslag 
till de övriga handlingarna och har varit underlag för 
det formella beslutet om upprättande av detaljplan.  
   Utbyggnaden av stadsdelen har påbörjats under 
hösten 2004 i västra delen och bedöms fortsätta suc-
cessivt över resten av stadsdelen under det följande 
decenniet.  
   Planarbetet överensstämmer med den fördjupade 
översiktsplanen för Lomma tätort, som utarbetades 
parallellt och antogs i januari 2003.  
   Kvalitetsprogrammet, som antogs i samband med 
planprogrammet och som avser hela den framtida 
utbyggnaden av Lomma Hamn, har efterhand aktuali-
serats i samband med arbetet med påföljande detalj-
planer samt revidering av planprogrammet. 

Mål, syfte och status 
Kvalitetsprogrammets mål är  

 att säkra en bestämd kvalitetsnivå i främst det 
offentliga rummet i alla de avseenden som 
inte framgår av övriga handlingar – fysiskt 
och som upplevelse i praktisk och social me-
ning 

 att alla parter som är engagerade i utveckling-
en av Lomma Hamn – kommunen, markäga-
re och övriga medverkande – skall ha en 
gemensam bild av kvalitetskraven på den 
framtida stadsmiljön till karaktär, innehåll 
och nivå 

 att denna bild skall vara möjlig att göra andra 
intressenter - boende, verksamhetsutövare, 
marknad, grannar och övriga invånare i orten, 
myndigheter samt besökare – medvetna om 
dessa kvalitetskrav. 

   Syftet är att kvalitetsprogrammet också skall vara 
underlag för överenskommelser om vilka kvalitets-
krav som gäller för den offentliga miljön och hur 
dessa skall uppnås. Syftet är även att klargöra vilken 
part som har ansvar för uppfyllandet av kraven. Det 
är upprättat av kommunen och markägarna i samar-
bete och är därför tänkt att avspegla en gemensam 
uppfattning om lägsta acceptabla kvalitet hos miljön – 
det hindrar inte någon intressent att tillämpa en högre 
kvalitetsnivå. 
      Det skall poängteras att programmet gäller den 
offentliga miljön, rummet mellan husen, den gemen-
samma miljö som formas av kvarterens väggar och 
gatornas/platsernas behandling, d.v.s. det offentliga 
rummets golv.  
   Stadsrummets ”golv” är ett ansvar för det allmänna. 
”Väggarna”, som är ett ansvar för de enskilda bygg-
herrarna, är emellertid lika betydelsefulla. Kvalitets-
kraven för kvarterens inre diskuteras mer allmänt i 
programmet. Det är snarare en avsikt att med den 
eftersträvade tydligheten i gränsen mellan offentligt 
och privat i området markera den högre frihetsgraden 
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för utformningen av kvarterens inre i kontrast mot en 
sammanhållen helhet i den gemensamma miljön. 
   Det är en strävan att kvalitetsprogrammet i första 
hand skall uttrycka egenskapskrav.  Där en närmare 
utformning presenteras anges motiven för detta.  
   Kvalitetsprogrammets formella status bestäms på 
flera sätt: 

 det utgör en planhandling och ett villkor för 
utnyttjande av de rättigheter som detaljplanen 
ger 

 det utgör en kontraktshandling som del av 
aktuella avtal 

 det ingår också i respektive intressents, inkl 
kommunens förvaltningar, avtal med under-
leverantörer  

 det reglerar därmed allmänt sett rättigheter 
och skyldigheter vad avser allmänna ytor för 
alla parter – enskilda såväl som allmänna 

 på motsvarande sätt kan kvalitetsprogrammet 
också användas som en kontraktshandling i 
överlåtelse- och hyreskontrakt avseende en-
skilda bostäder och lokaler samt i avtal med 
leverantörer i den fortsatta förvaltningen. 

 
Utöver den formella betydelsen avses kvalitetspro-
grammet också kunna utnyttjas som informationsma-
terial och i marknadsföringen av bostäderna och loka-
lerna – rentav en bruksanvisning till stadsdelen för 
framtida boende och verksamma. 
Kvalitetsprogrammet består av en resonerande text 
kring dels den nya stadsdelen som helhet och dess 
relation till orten i övrigt, dels allmänna egenskaper 
hos den nya bebyggelsen och det offentliga rummet.  
Dessa egenskaper sammanfattas på sid 10 resp 15. 
Därefter följer en redovisning av specifika kvalitets-
krav för varje stadsrum.  

 

 
 

 
Illustrationsplanen för Lomma Hamn 2002-05-31,  
rev 2010-03-30
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Nattbild utmed hamnkajen 

Lomma Hamn och tätorten 
Stor ny stadsdel i en liten tätort 
Lomma Hamn utgör ett betydande tillskott av bebyg-
gelse till tätorten, som i hög grad kommer att påverka 
ortens liv och identitet. I stor utsträckning bekräftar 
och förstärker det nya Lomma Hamn tätortens nuva-
rande kvaliteter. Närheten till stranden och rekrea-
tionstillgångarna i övrigt understryker Lommas redan 
stora tillgångar i detta avseende. Stadsdelens läge i 
fokus för dessa tillgångar pekar ytterligare på tätortens 
betydelse i regionen som bostadsort och som plats för 
fritid och rekreation.  
   Både det nära läget och det stora tillskottet av be-
byggelse förutsätter emellertid att stadsdelen framstår 
som en del av Lomma och samspelar med den nuva-
rande tätorten. En utgångspunkt för hela arbetet är att 
bebyggelsen i Lomma Hamn skall ha en klar Lomma-
identitet.  
   Också i andra avseenden – funktionellt och kom-
munikationsmässigt - måste den nya stadsdelen upp-
levas som en integrerad del av tätorten.  
 
Lomma Hamn och centrum 
Det vardagliga funktionella samspelet med tätorten i 
övrigt måste framförallt komma till uttryck i förhål-
landet till centrum. Centrumområdet står för en stor 
del av servicen till området – ytterligare understruket 
av det nya bibliotekets placering i länken mellan cent-
rum och den nya stadsdelen och av vattnet som för-
enar de två delarna. Upprustningen i övrigt av cent-
rum vilar också till stor del på tillkomsten av Lomma 
Hamn. Ett väsentligt förstärkt underlag och en an-
språksnivå på utformningen som står i samklang med 
stadskvaliteten i Lomma Hamn utgör en hävstång 
också för utvecklingen av centrumområdet. 
  Sett till stadsrummet är sammanhangen tydliga i det 
stora torg, som spänner över ån och bokstavligen 
binder ihop de två sidorna – Varvstorget och Hamn 
torget. Torgrummet har också en viktig roll genom att 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ge stadga och inramning till trafikförbindelsen mellan 
centrum och Lomma Hamn. Den nya bron, med en 
utformning som integreras med bebyggelsen på torg-
rummets norra sida, och kopplingarna mellan de olika 
gatorna kan med en bestämd form hos torget bilda en 
tydlig helhet. Det stora torget blir med sin anknytning 
till vattnet en god symbol för det nya Lomma som 
växer fram. Det är angeläget att detta får en utform-
ning som svarar mot dess läge och funktion som 
ortens viktigaste och mest centralt belägna stadsrum.   
 

Trafiken till och från Lomma Hamn 
Torget är också trafikmässigt en tydlig knutpunkt i 
tätorten. För de boende i Lomma Hamn är den södra 
bron och de två torgen – Varvstorget och Hamntor-
get - länken till centrum för alla trafikslag. Kollektiv-  
trafikstråket från stationen mot Bjärred via Vinstorps- 
vägen, torgen och Hamnallén genom Lomma Hamn, 
markerar dessa som tyngdpunkt och bestämmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
delvis deras orientering. Kopplingen mellan Cent-
rumgatan i söder och Strandvägen i norr får en natur-
lig utformning genom att torget ger stöd åt den sido-
rörelse som trafiken följer i denna förbindelse. Nyck-
elpunkten i dessa förbindelser är den ovala cirkula-
tionsplatsen i östra delen av Hamntorget som tar 
hand om både trafikmässiga och utformningsmässiga 
möten mellan olika trafikrörelser och riktningar. Även 
från denna synpunkt är det nödvändigt med en ge-
nomtänkt utformning, där upplevelsen av stadsrum-
met och påverkan på trafikrörelserna och trafikbete-
endet skall stå i samklang. 
   Översiktliga bedömningar av hur trafiken rör sig 
från den nya stadsdelen genom tätorten anger att 
denna punkt – eller tätorten i övrigt – inte kommer 
att belastas på ett sätt som hotar miljökvaliteterna. 
Det naturliga sättet att röra sig från Lomma Hamn till 
det överordnade vägnätet är via Södra Västkustvägen, 
väg 905 mot Lund och till motorvägen.  
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   Gång- och cykeltrafiken är integrerad med annan 
trafik inom stadsdelen men har ett eget stråk till tätor-
ten i Sjögatan – Disponentgatan – de Sharengrads 
gång i Solskensparken. Via gång- och cykelbron här 
når denna trafik skyddat tätortens huvudstråk.  
   Trafikmiljöerna – gator, korsningar, platser och 
broar – är vitala delar i stadsmiljöns helhet och kräver 
omsorgsfull utformning. Det räcker inte med att till-
godose funktionsegenskaperna. De måste också, även 
med enkla material, gestaltas så att de bidrar till den 
goda upplevelsen av stadsmiljön. Även trafikmiljön är 
en del av det offentliga rummet och har en viktig roll 
också i stadsdelens sociala liv som bl.a. mötesplats 

 
Rekreationsområden nära – för stadsdelen och 
för andra 
Stadsdelen gränsar direkt till tätortens omfattande 
naturområden i norra delen – rester av industriland-
skapet, som naturen omhändertagit och förvandlat till 
ett rekreationslandskap av stor betydelse för hela 
orten och för regionen. Flera av dessa tillgångar är 
belägna helt och hållet inom den nya stadsdelen. 
Stranden gränsar direkt och nås bl.a. från bebyggel-
sen. Strandfuret, Fyrkantsdammen, båtuppläggnings-
platsen och det nya idrottsområdet gränsar omedel-
bart intill. Stadsdelens bebyggelse kransar Ringugns-
parken och Midskeppsparken, som är en del av tätor-
tens nät av intensivskötta grönområden.  
   Detta innebär att samspelet mellan stadsdelen och 
omvärlden vad gäller användningen av rekreations-
landskapets olika delar måste fungera. Besökare skall 
lätt kunna komma till och använda de allmänna rekre-
ationsområdena. Stadsdelens invånare skall kunna 
utnyttja fördelarna med direkt kontakt med de all-
männa tillgångarna. Trafikmiljön måste styras och 
utformas så att den inte är ett hinder för utnyttjandet 
av rekreationsmiljöerna från vilket håll man än kom-
mer och vilken trafikantssituation man än är i – bilist, 
cyklist, kollektivtrafikresande eller gående.     

   Tillgängligheten skall överhuvudtaget vara stor i alla 
riktningar. Nya gång- och cykelbroar måste t.ex. an-
ordnas över ån från Pråmlyckan för att ge tillräcklig 
kontakt mellan tätorten och det nya idrottsområdet.  
   Även rekreationsområdena kräver sin omsorgsfulla 
gestaltning för både god funktion och för att vara 
exponerade i det öppna landskapet. Idrottsområdet är 
en stor anläggning som skall ta plats i det öppna land-
skapet. Badparkeringen kräver som alla större parker-
ingar en utformning som ger platsen kvaliteter även 
när den inte används. Båtuppläggningen har, när den 
befolkas för vårrustning, sina självklara trevnadsvär-
den men kan andra tider upplevas som en antingen 
belamrad eller öde upplagsplats. Den förutsätter en 
kraftfull inramning av vegetation. För alla de nämnda 
anläggningarna omfattar illustrationsplanen förslag, 
som skall vara utgångspunkt för den yttre gestaltning-
en. Närmare beskrivningar finns längre fram i kvali-
tetsprogrammet.    
   Även för de delar av rekreationsområdet som inte 
omformas så genomgripande utan mer blir föremål 
för förädling och vård skall kvalitetsprogrammet gälla. 
Stranden och Strandfuret skall med nuvarande re-
spektive ursprunglig karaktär som utgångspunkt för-
bättras. Stranden skall vårdas och växtligheten skyd-
das mot för stort slitage med träbryggor. Verksamhe-
ter och småbyggnader som hänger samman med bad-
livet skall inordnas i helhetsmiljön. Den sedan några 
år intensivare skötseln skall fortsätta som bidrag till 
den redan etablerade högre kvaliteten hos badstran-
den. Strandfuret kan genom gallring och gestaltad 
återplantering erbjuda en upplevelserikare miljö. 

 
Barn i Lomma Hamn 
Barn- och ungdomar har sina särskilda behov, som 
dessutom är skiftande från barn till barn och för olika 
åldrar. Ett bostadsområde ska erbjuda alla sina invå-
nare en god miljö. Tillgången till goda lekmiljöer är en 
mycket viktig förutsättning för barns utveckling. Le-
ken är barnens viktigaste sätt att ta till sig och repetera 

upplevelser, prova, testa och på så sätt förankra kun-
skap i sig själva. Den ger känslomässig tillfredställelse 
och tränar till ett moget och mänskligt vuxenliv. Att 
leka är att lära. Goda lekmiljöer erbjuder möjlighet till 
social utveckling, stimulans för nyfikenhet, känsla för 
naturens mångfald, möjlighet att påverka, stimulans 
och möjlighet till rörelselekar samt utveckling av sinn-
lig förmåga och omtanke. 
    Barn i olika åldrar behöver olika form av stimulans 
och de rör sig olika långt från föräldrarna och hem-
met. I området ska det finnas ett brett spektrum av 
miljöer: 
 -lekplatser med soffor, sandlåda, småbarnsgunga, 
leksnår och klätterlek med små nivåskillnader och 
liknande, nära bostaden, för de allra minsta. 
 -möjlighet till rörelselek, t ex bollplaner, klätterställ-
ningar, hinderbanor, gungor och liknande för de stör-
re barnen. 
 -möjlighet för barn och framför allt unga att umgås 
ute utan att vara fysiskt aktiva till exempel attraktiva 
sittytor och läktare. 
 -skoglik miljö. 
    Lekplatser är inte bara viktiga för barnens fysiska 
och sociala utveckling, de är även bostadsområdets 
och stadsdelens sociala knutpunkter både för barn 
och vuxna. Barn har för sin utveckling behov av att 
studera och möta barn i olika åldrar och vuxna. Detta 
möte ska miljön ge utrymme för och inspirera till. 
    Minst lika viktig för barnens trivsel och utveckling 
är möjligheterna till mer oordnade lekar, d v s de 
spontana och mer baserade på tillfälliga möjligheter 
som miljön – kanske främst naturen - erbjuder. I 
Lomma Hamn finns unika tillgångar i detta avseende. 
Närheten till vatten, till natur, till strand är påtaglig. 
Strandfuret erbjuder möjligheter till naturlek i anslut-
ning till boendet. De verksamheter och aktiviteter för 
i första hand ungdomar som vuxit fram i området 
genom bl a närheten till badet bör ges förutsättningar 
att utvecklas även i den nya miljön. 
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Lomma Hamn – helheten 
Karaktär 
Lomma-identitet har tidigare nämnts som utgångspunkt 
för gestaltningen av den nya stadsdelen och dess be-
byggelse. 
   Med den blandade bebyggelse som tätorten består 
av kan inte denna identitet uttryckas enkelt och enty-
digt. Mest påtagligt är en måttlig skala i bebyggelsen 
där undantagen i t.ex. Hamnhusen bekräftar regeln 
om en bebyggelse i huvudsakligen en till tre våningar. 
Läget vid havet har också påverkat den traditionella 
bebyggelsen till att inte söka de mest vindutsatta läge-
na utan skapa sitt eget skydd genom t.ex. täthet. Det 
finmaskigt förgrenade gatunätet är en annan karaktärs-
egenskap, där de traditionella gatorna har måttlig 
bredd och tydlig gatukaraktär med likaså tydliga grän-
ser mellan offentlig och privat mark. Samspelet mel-
lan gator och små men väldefinierade allmänna platser 
är vidare ett karaktärsdrag liksom gatunätets kontakt 
med ortens omgivande landskap.  
   Dessa olika egenskaper hos tätorten sammanfaller 
väl med den traditionella skandinaviska småstadens. 
Småstaden som typmiljö är också utgångspunkten för 
gestaltningen av Lomma Hamn  
   Ett antal egenskaper hos den traditionella småsta-
den är viktigare än andra och skapar, som verktygslå-
da för gestaltningen, förutsättningarna för en genom-
gående hållning till stadsrummets utformning, som 
genom detta tillåter stor individuell frihet för varje 
byggnad. 

 

 den måttliga höjdskalan, nära människans 
mått och lättolkad för betraktaren  

 den måttliga längdskalan 

 ingen upprepning av husutformning utan va-
rierad form inom ramen för tydliga gemen-
samma teman; dock: oftast variation med di-
sciplin – helheten överväger.  

 enkla, huvudsakligen släta fasader utan mer 
markanta utspringande partier; fönster som 
”hål i mur” 

 distinkta gaturum, där husens fasad står i 
kvartersgränsen och all mark utanför tillhör 
det offentliga gaturummet 

 tydligt, öppet och förgrenat gatunät med 
framkomlighet för alla, inklusive biltrafik på 
oskyddade trafikanters villkor, och med möj-
lighet att välja olika vägar 

 nät av offentliga platser 

 ofta verksamheter i bostadhusens bottenvå-
ningar  

 
Dessa grundläggande egenskaper hos den traditionella 
småstaden är möjliga att översätta även till en nypro-
ducerad miljö och ger en säker grund för att gestalt-
ningsinsatser av olika parter kan samordnas till en 
helhet.  
   Den traditionella småstaden, framvuxen ur histori-
en, utgör till stor del förebild för den under det sena 
1800- och tidiga 1900-talet gestaltade trädgårdsstaden. 
Stadsmässigheten i form av den tydliga skillnaden 
mellan kvarterens offentliga utsida och deras privata 
insidor har de gemensamt men det ligger i sakens 
natur att trädgårdsstaden som stadstyp mer bygger på 
grönskan och förhållandet mellan denna och bebyg-
gelsen som ett tydligt särdrag. Gröna öppna förgårdar 
– men avgränsade med häckar mot gatan - är t.ex. ett 
ofta förekommande drag hos trädgårdsstaden med 
dess många gånger glesare bebyggelse.  
   Båda stadstyperna skall vara utgångspunkt för ge-
staltningen av Lomma Hamn – den traditionella små-
staden i tätare form i väster och glesare och lummiga-
re i öster , båda söder om Sjögatan, och trädgårdssta-
den norr därom. Bebyggelsen i kanten av Strandfuret 
har sin egen karaktär. 
   Det innebär en femdelning av bebyggelsen inom 
ramen för en sammanhållen helhet: 

 ”Småstaden” -kvarteren 1-22, hamnområdet, väster 
om Hamnallén från bron och söder om Sjögatan: 
tät stad med hus i gatuliv – stenhus med murar 
mellan husen (gäller också kvarteren 51 och 52 
vid torget öster om bron). 

 ”Åkvarteren” - kvarteren 23-30, hamnområdet ös-
ter om Hamnallén, samt västra delen av Brohus – 
kvarteren 33-36 mellan Hamnallén och nuvarande 
Brohusvägen: tät stad med hus såväl i gatuliv som 
med förgårdsmark– stenhus med spjälstaket och, i 
vissa fall, plank mellan husen; mot nya huvudvä-
gens norra del en trädgårdsmur med bokhäck. 

 ”Trädgårdsstaden” - kvarteren 38-49, 82 i västra 
Habo norr om Sjögatan och väster om Hamn-
allén: trädgårdsstad med sten- eller trähus, bok-
häck mot gata och park.  

 Brohus i övrigt – kvarteren 31, 32 öster om nuva-
rande Brohusvägen: stenhus, bokhäck mot gata 
och mot park, anpassning där så krävs till den hi-
storiska bebyggelsen. 

 ”Strandvillorna” -kvarteren 37, 50, 80, 81, husen i 
kanten av Strandfuret: fritt liggande på pelare 
upplyfta flerbostadshus med sommarvillakaraktär, 
av trä och puts. 
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Stadsdel vid kusten 
Lomma Hamn är en stadsbygd med strandläge åt tre 
håll – två skyddade mot Höje å och en mot den öpp-
na stranden i väster. Det är en anmärkningsvärd till-
gång men ställer också krav. Den marina karaktär som 
området kan få bör tas tillvara, såväl i utformning 
som i verksamheter. Det är naturligt att främst Kajga-
tan används för verksamheter som har anknytning till 
den kommersiella hamnverksamhet som finns kvar, 
d.v.s.  yrkesfisket, och till den utvecklade fritidsbåt-
verksamheten. Sådana verksamheter bör ha företräde 
vid sidan om sådana som kan tillgodogöra sig närhe-
ten – restauranger, fiskhandeln, affärsliv med anknyt-
ning till fritidsbåtlivet och det marina livet överhu-
vudtaget, rekreationstillgångarna i övrigt etc.. 
Varvstorget som knyter stadsdelen till Lomma cent-
rum är en naturlig plats för dessa verksamheter.  
   Verksamheterna ger karaktär åt kajområdena också 
på det sättet att robustheten i material och utform-
ning bibehålls. 
   För att ge även de inre delarna av stadsdelen till-
gångar av samma slag  som kajerna och stränderna 
anläggs en kanal vinkelrätt mot Kajgatan. Den rym-
mer också ett båtliv med mindre båtar, tillagda vid 
träbryggor utefter kanalslänterna. Kanalen och dess 
omgivning skall ha en utformning som tillvaratar de 
tillgångar som närheten till vattnet innebär. 
   Läget vid Öresund är en tillgång främst i vackert 
väder även om möjligheten att uppleva en höststorm 
vid en promenad vid stranden säkert har ett attrak-
tionsvärde för många. Till vardags är det emellertid 
viktigt att även skyddade utemiljöer kan skapas – 
såväl privata som gemensamma/offentliga. Både 
gatu-/kvartersstruktur och bebyggelse måste utformas 
så att såväl utblickar som vindskydd i möjligaste mån 
kan skapas på en gång. Utformning – markbehandling 
och växtval – på de allmänna platserna måste bidra till 
att lokalklimatet blir så bra som möjligt i den havsnära 
miljön. Kvarterens inre förutsätts självklart erbjuda 
vindskyddade och soliga uteplatser. 

Ny användning – boende och  
verksamheter, offentlig service 
Utgångspunkten att stadsdelen skall rymma både 
boende och icke störande verksamheter är grundläg-
gande. Verksamheterna skall utgöra ett betydande och 
märkbart inslag i staden men på villkor som bostä-
derna ställer. Inslaget av verksamheter är både ett led i 
utvecklingen av näringslivet i Lomma och uttryck för 
en ambition att skapa stadsmässiga kvaliteter i stads-
delen. Den vitalitet som verksamheter kan bidra med 
under dagtid är en viktig tillgång för boendet. Mot 
Kajgatan och övriga huvudgator söder om Sjögatan, 
främst Hamnallén, skall bottenvåningarna utformas så 
att verksamheter kan rymmas och ha kontakt med 
gatan. Hamn- och Varvstorget på ömse sidor om ån 
är givna platser för utåtriktade verksamheter. 
   Den offentliga servicen kommer att utgöras i första 
hand av förskoleverksamhet samt särskilt boende,  
d.v.s. boende med tillgång till vårdpersonal dygnet 
runt. En ny skola är aktuell öster om Höje å i den 
södra delen av Fladäng. Förskolor skall lokaliseras så 
att verksamheterna kan få en skyddad miljö med säkra 
vägar dit. I Brohusområdet finns dessutom en särskild 
byggrätt för en fyraavdelnings förskola reserverad. I 
anslutning till Brukstorget finns två byggrätter för 
förskola/skola. Särskilt boende för äldre bör placeras 
så att det blir delaktigt i de mest vitala delarna av 
stadsdelen, till exempel vid torget, vilket också ger 
nära kontakt med centrum. 
 

 
 
 
 
Grändhus i Åkvarteren 

Bebyggelse och offentligt rum 
Detta kvalitetsprogram avser de krav som ställs på 
utformningen av det offentliga rummet, d.v.s. alla de 
ytor som en besökare i stadsdelen kan vistas på utan 
att uppleva sig på privat område. Småstadens urbana 
egenskaper, främst den distinkta gräns som går mellan 
offentligt och privat i en tydlig kvartersgräns, är ett 
grundläggande medel för att upprätthålla denna tyd-
lighet. Det är gestaltningen av detta offentliga rum 
som behöver säkras som en tillgång för hela stadsde-
lens och ortens kvalitet och attraktionskraft.  
   Den distinkta kvartersgränsen är därmed också en 
gräns mellan å ena sidan allmänna och gemensamma 
krav på utformning, å den andra desto större frihet i 
gestaltningen. Stor individuell frihet i kvarterens inre 
utgör en tillgång även för den offentliga miljön när 
den tillämpas på de villkor som den gemensamma 
yttre ramen ställer. 
   Det offentliga rummet är avgörande för den sociala 
miljön i en stadsmiljö. Möjligheten att mötas på ett 
sätt som skapar kontakt och samtal där detta önskas 
skapas av rummets dimensioner, utformning, utrust-
ning och placering i strukturen. Bra förutsättningar 
för utevistelse och lek, i såväl ordnade miljöer som i 
sådana som kan tillkomma spontant som t.ex. i 
Strandfuret, är grundläggande krav på stadsmiljön.    
   Möjligheten till avskildhet från intensivt socialt liv 
när detta önskas är också en av stadsbygdens tillgång-
ar – utan att detta skall behöva innebära brist på 
trygghet och säkerhet. Överhuvudtaget är tryggheten i 
stadsmiljön en avgörande fråga. I dessa sammanhang 
har den traditionella småstaden med sitt förgrenade 
gatunät stora fördelar som berörs närmare senare. 
   Senare avsnitt berör de egenskaper som bebyggel-
sens yttre skall ha som en del av denna gemensamma 
yttre ram och som är grunden för en fungerande hel-
het. 
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Historien 
Lomma Hamn är i hög grad bärare av Lommas histo-
ria. Den industriella verksamhet som i olika historiska 
skeden bedrivits här har varit grunden för den tätort 
som existerar idag. Alla sidor av denna historia är inte 
ljusa, även om eternitframställningen endast upptar en 
del av industrihistorien. Hela den historiska bakgrun-
den kräver emellertid på olika sätt respekt i utform-
ningen av den nya stadsdelen. Den historiska bebyg-
gelse som finns kvar, kartlagd i kommunens kultur-
miljöprogram, förutsätts bevarad. Särskilt den sam-
manhållna miljön i Brohus skall utgöra utgångspunkt 
för utformningen av den nya omgivningen. Respekten 
för den ursprungliga bebyggelsen behöver inte uteslu-
ta ny bebyggelse i dess närhet men förutsättningen är 
att dess utformning svarar mot de krav i arkitektur 
och material som de historiska byggnaderna ställer. 

 
Under marken 
De miljöförutsättningar som gäller för den nya be-
byggelsen i form av deponier och industrirester – 
olika söder och norr om Sjögatan – har noggrant 
kartlagts och nödvändiga åtgärder beskrivits. Detta 
har redovisats i den särskilda konsekvensbeskrivning 
som upprättats för hela planområdet – bebyggelseom-
rådet och rekreationsområdena norr därom. Här re-
dovisas inte ytterligare vad avser detta annat än att 
sanerings- och säkerhetsåtgärder ger nya gestalt-
ningsmässiga förutsättningar. Bl.a. förutsätts såväl 
söder som norr om Sjögatan uppfyllnader såväl för att 
isolera mot underliggande deponier som för att und-
vika djupa schakter för grundläggning och lednings-
nät.   
   Uppfyllnaderna innebär en markhöjning på någon 
meter söder om Sjögatan och upp till två meter norr 
därom. Detta bör utnyttjas som en tillgång i utform-
ningen av den nya miljön. I bebyggelseområdet kan 
en högre nivå för bebyggelsen bidra till en intressanta-
re och mer varierad gatubild och bättre utblickar över 
vattnet. I rekreationsområdet i norr kan en högre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utblick från hamntorget mot den nya stadsdelen (tidig skiss) 
 
marknivå bidra till en tydligare gestaltning av marken 
inom områden som idag framstår som öppna på 
gränsen till ödslighet.  

 
Trafiken i stadsdelen 
Inom den nya stadsdelen präglas trafikmiljön av blan-
dad trafik på de oskyddade trafikanternas villkor –  
d.v.s. den klassiska småstadens sätt att hantera trafik. 
Detta gäller de mindre gatorna i det inre av bebyggel-
sen, som till största delen anläggs som smala, klassiska 
gator med markerad mittzon och upphöjda sidorem-
sor. Mittzonen – ”körbanan”, avgränsas mot sido-
remsorna med bred kantsten, ”Borgmästarsten”. In-
nebörden av denna gatuutformning är att hela gatan 
kan utnyttjas av gående medan biltrafik i normalfallet 
endast rör sig på mittzonen och då på gåendes och 
cyklandes villkor. Det är därför viktigt med mycket 
begränsade körbanebredder – höga hastigheter skall 
inte kunna förekomma.   
   På de större – alléplanterade – huvudgatorna an-
läggs däremot separerade gång- och cykelvägar. De 
mynnar via de två större broarna och en ny gång- och 
cykelbro i Sjögatans förlängning i tätortens överord-
nade gång- och cykelvägnät. De förbinder därmed 
centrum och tätortens övriga delar med stranden. 
Utefter ån anläggs på båda sidor gång- och cykelvä-

gar, ”åpromenader”, som också kopplar till de separe-
rade gång- och cykelstråken utefter huvudgatorna. 
Där huvudstråken för gång- och cykeltrafiken korsar 
huvudgatorna markeras korsningarna i gatubelägg-
ningen för att höja uppmärksamheten. 
   Parkering sker i första hand på kvartersmark i olika 
former: vid enbostadshus på den egna fastigheten, vid 
flerbostadshus på små, välutformade parkeringsgårdar 
i kvarterens inre eller på små parkeringstorg/ 
parkeringsgator – så små och så väl utformade att de 
såsom stadsrum bidrar till helhetsmiljön enligt princi-
pen ”parkeringsplatsen som försvinner när inga bilar 
är där”. Inramning av växtlighet, små enheter, om-
sorgsfull och välskött markbeläggning etc. är exempel 
på gestaltningsverktyg, som belyses närmare i senare 
avsnitt. Med högre utnyttjande och än tätare bebyg-
gelse krävs källarparkering. Det är viktigt att sådan 
anläggs så att dels nedfartsramperna inte blir domine-
rande i miljön, dels gårdsbjälklagen ovanför utformas 
så att de kan planteras. 
   Gatuutformningen i stadsdelen är det centrala i dess 
helhetsutformning. Gatorna är de viktigaste offentliga 
miljöerna och de som präglar bilden av stadsdelen för 
såväl boende/verksamma som besökare. Det är vid 
gatorna som mötet mellan det offentliga och det pri-
vata sker och deras utformning bidrar till att denna 
gräns fungerar på ett begripligt sätt. Det är i många 
fall gatorna som är rummet för den sociala miljön – 
mötesplatserna - och med sina egenskaper bidrar till 
denna. Inte minst viktigt är att gatornas utformning 
styr trafikbeteendet lika mycket som den formella 
regleringen av hastigheter etc.. Det skall inte vara 
möjligt att köra fort i Lomma Hamn. Därför upptar 
gestaltningen av gatorna – varje större gata och typga-
ta – större delen av kvalitetsprogrammet. 
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Bebyggelsen i Lomma Hamn  

 
Ett antal punkter sammanfattar vad som gäller för utform-
ningen av bebyggelsen i Lomma Hamn och förklaras i den 
följande texten: 
 

 Kvartersgränsen måste i alla lägen göras vi-
suellt tydlig eftersom den skiljer de offentli-
ga rummen från de privata. Det är ett mycket 
starkt karaktärsdrag för småstaden. 

 

 Husen förläggs konsekvent i kvarterslinjen i 
Hamnområdet. På Habo och i Brohus kan 
häckomgärdade förgårdar förekomma i vis-
sa lägen. 
 

 Öppningar mellan husen i kvarter markeras 
enligt följande: 
Småstaden, väster om Hamnallén: Murar 1,0-
1,6 m höga mot gatan enligt ritning. Smides-
grindar. 
Åkvarteren, öster om Hamnallén, samt väst-
ra delen av Brohus: upp till 1,3 m målat 
spjälstaket samt 1,8 m högt plank i vissa lä-
gen, t.ex. vid parkeringarna. Mot hamnallén 
uppförs trädgårdsmur med häck av t.ex. 
bok. Planket skall vara tätt och ha sockel, 
krön och målade träportar.  
Trädgårdsstaden och östra delen av Brohus: 
Klippt häck av t.ex. bok, 1,3-1,8 m hög, i 
kombination med spjälstaket. 

 

 Passager in i kvarteren får max göras 3 m 
breda och bör förses med grindar. 

 

 Samlade parkeringar får ej ligga i kvarters-
hörn och skall förses med 1.8 m hög av-
skärmning (mur, plank, häck för respektive 
område). 

 

 Nivåskillnader i kvartersgräns tas upp med 
murar eller socklar. Slänter får ej förekom-
ma. 

 

 Kvarterens insidor får utformas fritt beträf-
fande mark, material, planteringar mm. Vik-
tigt är att skapa goda insynsfria uterum där 
möjlighet finns för boende att forma och på-
verka sin privata närmiljö samt att markera 
sina revir. 
Utbyggnadsmöjligheter för framförallt kom-
plementbyggnader bör finnas.  

 

 Varje huskropp skall utformas som en ”indi-
vid”, var och en med en tydlig och vackert 
bearbetad entréport mot gatan. Längre 
sammanhängande huslängor delas därför 
upp så att varje trapphusenhet framhävs. 
Varje enhet får vara max ca 25 m lång. Vissa 
större byggnader som t.ex. de så kallade 
”palatsen” skall behandlas som en enhet. 
Gatunummerskyltar skall vara enhetliga och 
utformade i blå och vit keramik efter Floren-
tinskt mönster. 

 

 Husen utförs med i huvudsak putsade eller 
slammade fasader. Fasaderna görs enkla 
och släta mot gatan. Husen färgsätts i friska, 
klara färger så att det sjunger. 10-15 kulörer 
att välja bland i det rådgivande färgprogram 
som är bilaga till kvalitetsprogrammet. I 
trädgårdsstaden i Habo är träfasader möjliga 
alternativ, Strandvillorna har trä- och putsfa-
sad. 

 

 Fönstersättning enligt principen ”hål i mur” 
Fönster indelas i poster och spröjsar för att 
upplevas som en del av fasadytan i stället 
för svarta hål. 

 

 Inga synliga elementskarvar får förekomma. 
 

 Entréportar mot gatan utformas med stor 
omsorg. Entrétrappor/ramper utförs i sten 
med räcken i smide.  

 

 Fasader mot det offentliga rummet skall ha 
slät karaktär. Utskjutande byggnadsdelar i 
gaturummen såsom burspråk, verandor, 

balkongplattor, skärmtak och dylikt får 
sticka ut högst 80 cm, entrétrappor 150 cm. 
Mot de större stadsrummen som kajer, 
stranden och ån får öppna balkonger sticka 
ut 180-200 cm, beroende på plats. 

 

 Öppna balkonger skall ha lätta genomsiktli-
ga räcken/fronter samt målade undersidor. 
Indragna balkonger skall ha karaktär av 
glasveranda och utgöra en del av bygg-
nadskroppen, alternativt vara adderade vo-
lymer inom kvartersgränsen. 
 

 Taken på trevånings bostadshus skall ha 
flacka tak, högst 22º. En- och tvåningshus 
kan ha brantare tak. Speciella gavelmotiv, 
frontespiser och dylikt kan ha fri form. 

 

 Takmaterial skall ha färger i gråskala eller 
tegelrött. Takterrasser välkomnas. Uppstick-
ande volymer – ”utsiktstorn” - skall ha lätt 
och glasad karaktär och får inte ändra karak-
tären av husets ursprungliga höjd. 

 

 Skorstenar har stark vertikal prägel och skall 
utgöra en fröjd för ögat. 

 

 Taksäkerhet som stegar, räcken, luckor etc. 
inmålas i takets färg. 

 

 I anslutning till den historiska bebyggelsen i 
Brohus-området krävs speciella hänsyn och 
anpassning i grundformer, material och arki-
tektur. 

 

 Speciella solitära byggnader av publik karak-
tär kan med fördel skilja ut sig och avvika 
från ovanstående. De bör synas på längre 
håll t.ex. med spiror, torn och dylikt. 

 

 Kvarteren skall rymma trygga lekmiljöer och 
skyddade platser för utevistelse. 
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Karaktären av småstad är grundläggande och är som 
begrepp egentligen en bra samlad beskrivning av de 
avgörande kvaliteterna i stadsdelen, varav många 
redan berörts i avsnitten om helheten. De upprepas 
här, kompletterade med egenskaper som gäller speci-
fikt bebyggelsen i Lomma Hamn: 

 förgrenat gatunät, där alla gator, oavsett stor-
lek, är tillgängliga för besökare och uppfattas 
som ”allmänna” 

 därför tydliga gränser mellan offentligt och 
privat,  d.v.s. mellan kvarter och allmän plats, 
gata etc.. 

 den tydliga gränsen förutsätter också distinkta 
entréer från gatan till såväl husen som till 
gårdar och mellanrum mellan husen 

 de offentliga platserna är viktiga i stadens 
struktur – mötesplatser, orienteringspunkter 
etc.; tillgängliga, öppna men vindskyddade 
och inbjudande som mötesplatser och aktiva 
eller lugna platser för vistelse och lek 

 alla gator öppna för alla trafikslag men där 
biltrafiken på de mindre gatorna skall uppleva 
sig som ”besökare” på den oskyddade trafi-
kens villkor; små gatumått 

 alla offentliga ytor utnyttjade och gestaltade – 
inga bortglömda spillytor 

 mänsklig skala i både höjd- och längsled – 2-
3 våningar med enstaka högre små och glasa-
de volymer; inga dramatiska språng mellan 
olika höjder utan små variationer; i längsled 
aldrig större längd än vad som kan försörjas 
av ett trapphus, d.v.s. som högst ca 18-25 m, 
ofta mindre, vilket betyder minst två, ibland 
tre enheter per kvarterslängd 

 harmoniska proportioner – ett lugnt förhål-
lande mellan stort och smått 

 
 

 blandning av verksamheter och bostäder av 
olika slag 

 aktiva bottenvåningar med lokaler och bo-
stadsentréer; verksamheter som ger liv även 
dagtid, inte nödvändigtvis med omfattande 
kommersiell aktivitet 

 den distinkta gränsen mellan offentligt rum 
och privat gestaltas även för mellanrummen 
mellan husen – murar, plank eller häckar (oli-
ka i de fem delområdena) skapar slutenhet 
mot gatan. 

 variation i bebyggelseutformningen men 
inom tydligt sammanhållande ramar  

 inom denna gemensamma ram är varje hus 
och varje kvarter unikt 

 varje kvarter innehåller sin unika blandning 
av flerbostadshus och enbostadshus 

 variation och upplevelserikedom skapas mer 
av nyanser än av kontraster 

 sammanhållen fasadkaraktär i hela stadsdelen; 
sammanhållen stenhuskaraktär i hamnområ-
det söder om Sjögatan och öster om Hamnal-
lén; sten- och trähus inom trädgårdsstaden i 
nordväst. 

Kvalitetsprogrammet rör i första hand den offentliga 
miljön och avser inte styra bebyggelsen annat än i den 
del som är det offentliga rummets väggar och de 
andra delar som bestämmer stadsdelens helhetskarak-
tär. Det betyder att kvalitetsprogrammets bestämda 
hållning gäller fastigheternas huvudbyggnader mot 
gatan – i det inre av kvarteren finns öppenhet för 
variation i fasadmaterialen. 
   De fristående byggnader som finns som inte ligger i 
kvarter, d.v.s.  kaj- och strandbyggnader etc., är själv-
klart viktiga föremål för omsorg i utformningen även 
om de ofta skall ha en enkel karaktär. 
 

Offentligt och privat 
Bebyggelsens fasader och tak medverkar aktivt till 
helhetskaraktären – inte bara dess material, utform-
ning och uttryck utan också de avspeglingar de ger av 
vad som sker innanför. Hur t.ex. entréer arrangeras så 
att de blir inbjudande och bidrar till stadsdelens liv är 
viktigt.  
   Även i detta avseende tar bebyggelsen i Lomma 
Hamn upp ett traditionellt småstadsmotiv, nämligen 
utvändiga trappor. Att entréer inte utförs som indrag-
na mörka nischer utan ligger i fasad är ett uttryck för 
ambitionen att redovisa en tydlig gräns mellan den 
privata bostaden och det offentliga rummet. Den 
nivåskillnad mellan bostadens bottenvåningsnivå och 
gatan tas upp med en trappa som får sträcka sig ut i 
gaturummet – i olika utsträckning beroende på gatans 
lutning. Den utvändiga trappan – en inbjudande gest 
mot omvärlden - skall rymmas inom den zon om 1,5 
m som avsatts i gatuutformningen för bl.a. detta och 
får inte vara ett hinder i möjligheten att röra sig fritt i 
gatan i övrigt, t.ex. för rullstolar och synskadade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varje kvarter har sin unika sammansättning av flerbostads-
hus och enbostadshus, där varje hus i sin tur är en individ. 
Här flerbostadshus mot stranden i kvarter, som i övrigt rym-
mer radhus med lider (se sid 13)
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Stenhus 
Ett sydsvenskt kustsamhälle är traditionellt byggt av 
stenhus. Läget vid ett emellanåt oroligt hav förutsätter 
hus som är både bokstavligt och bildligt väl förankra-
de på platsen. Lommas tegeltradition kan vara en 
utgångspunkt men då den del av historien som skyd-
dade muren med puts. Tegel är ingen nödvändighet – 
viktigare är att underlaget för putsen, oavsett vägg-
konstruktion, upplevs solitt och utan resonans. Om 
husen utförs som elementhus får inga elementskarvar 
vara synliga.  
   Det murade uttrycket kommer också till tals i hur 
fönster- och dörröppningar ordnas. ”Hål i mur”, 
d.v.s. tillräckligt stora murpartier som omger öpp-
ningarna för att muren skall uppfattas som samman-
hängande och bilda en hel ram kring öppningarna, är 
ett bra begrepp för att illustrera detta. Fönsterband 
eller större partier med glas och utfackningspartier är 
t.ex. främmande i detta slag av arkitektur. 
  I Trädgårdsstaden norr om Sjögatan och väster om 
Hamnallén är även träfasader möjliga som alternativ 
men samordning utefter respektive gata eftersträvas 
med distinkta huvudkaraktärer av antingen stenhus 
eller trähus. Strandvillorna i kanten av Strandfuret 
utförs med lätt fasad i trä, puts och glas för att under-
stryka sommarvillakaraktären. 
 
 
 
 
 
 
 
”Palatset” är en effektiv kvarters-/byggnadstyp som tar vara på 
närheten till utblickarna över vattnet och som därmed också kräver 
ett framskjutet läge. Med enastående utblickar från alla lägenheter på 
gatusidan kan gården vara desto slutnare och intimare. Fyra ”palats” 
har fått lägen vid Kajgatan med utblickar över åmynningen. 

 Fasadens tillbehör 
Till den stenhuskaraktär som eftersträvas hör en lugn 
enkelhet med släta murytor, putsade eller slammade. 
Endast mindre fasadpartier springer framför huvudfa-
saden som bestämmer intrycket av var kvartersgrän-
sen är belägen (husen närmast stranden i väster är 
undantag med sina verandor mot havet och även 
husen öster om Esplanaden har förgårdsmark. Träd-
gårdsstaden har i delar både förgårdsmark och veran-
dor). Balkonger utförs som i huvudsak indragna och 
glasade verandor och med högst 80 cm utsprång. 
Samma mått gäller för burspråk, skärmtak etc.. (vid 
Kajgatan och mot stranden, ån och mot andra större 
stadsrum får öppna balkonger springa fram upp till 
180 cm, 200 cm om speciella utformningsåtgärder 
vidtas). 
   Markerad sockel ger husen en stadig förankring och 
talar om på vilken nivå det är förlagt.  
   Husen färgsätts så att det understryks att de är indi-
vider men inom samma familj. Friska och klara puts-
kulörer ger liv åt stadsdelen även en grå november-
dag. Spelet av kulörer från hus till hus skall utgöra en 
del av upplevelsen av stadsdelen. En särskild färgsätt-
ningsguide kompletterar kvalitetsprogrammet och 
visa ett antal utvalda kulörer, samstämda sinsemellan. 
 

”Hål i mur” – fönster och dörrar 
Fönster och andra öppningar annonserar sig tydligt i 
den dominerande muren men utförs med poster, 
spröjsar och andra snickerier så att de upplevs som en 
del av fasadens helhet. Fönstrens placering i djupled i 
fasaden kan variera på ett medvetet sätt som en del av 
gestaltningen. 
   Entréportar är tydliga signaler i stadsbilden och 
skall kunna uttrycka både husets och de boendes 
individualitet inom ramen för den gemensamma hel-
heten. De är också uttryck för bebyggelsens kvalitet 
och skall därför utföras med stor omsorg. Det gäller 
både entréer till bostäder och lokaler och portar till  

 
gårdar i murar och plank – med ett utförande som är 
anpassat till uppgiften, d.v.s. större detaljeringsgrad ju 
närmare bostaden den är belägen. 
   Bottenvåningarnas öppningar är överhuvudtaget 
viktiga för den offentliga miljön, som de vänder sig 
emot. Det gäller i än högre grad entréerna till verk-
samheterna som bidrar till livet i gatumiljön och utan 
vilka bottenvåningarnas fasader skulle uppfattas som 
döda. 
   Entrétrappor utförs i sten med räcken i smide. Till 
skillnad från själva entréporten, som uttrycker indivi-
dualitet, är husnumreringen i städerna sedan urminnes 
tider en gemensam urban angelägenhet. Den skall 
därför ha en enhetlig utformning i hela Lomma 
Hamn. Traditionen i sydeuropeiska städer med inmu-
rade keramiska plattor med husnumret på gatan – 
som väl uttrycker adressens beständighet och därmed 
förstärker orienteringsmöjligheterna – kan med fördel 
tillämpas även här. Den florentinska varianten i en-
dast blått och vitt står för både sinnlighet och stram-
het. 
   Möjligheten att skapa klimatskyddade uteplatser är 
attraktiv för många. Det är ändå viktigt att karaktären 
av öppna balkonger mot det offentliga gaturummet 
inte går förlorad. Därför gäller att indragna balkonger 
skall utformas som glasverandor som upplevs som en 
del av byggnadskroppen. Om inglasning aktualiseras 
senare förutsätts det att det löses samordnat för ett 
helt hus i taget – inte individuellt för varje balkong – 
och att den resulterande karaktären blir en samlad 
volym som genomgående veranda, fäst vid byggnads-
kroppen. Typritningar bör finnas för inglasning. Mot 
kvarterens inre är friheten till individuell utformning 
större.  
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Taklandskapet 
Taken kan bestå av olika material och utföranden 
men kan ändå skapa ett gemensamt taklandskap. Av-
görande är att takens tillbehör får en medveten ge-
staltning och inte formas till ett tillfälligheternas spel 
av ventilationshuvar och andra apparater. Därför bör 
skorstenar utnyttjas för att samla dessa tillbehör och 
gärna få framträdande form, storlek och resning. 
Andra taktillbehör som stegar och räcken ordnas på 
genomtänkt sätt och målas in i takets kulör. Denna 
skall hållas i gråskala eller tegelrött.  
   Takformer kan variera liksom takfotens höjd från 
hus till hus, speciella gavelmotiv, frontespiser etc., 
vilka kan ges en fri form. Huvudregeln är att två- och 
trevåningshus har lutande men relativt flacka tak 
(högst 220) medan envåningshus kan ha brantare och 
högre takresningar, också för att rymma vindsvåning-
ar. Det traditionella skånska branta taket hör ofta i 
mindre orter och på landsbygden i första hand hem-
ma på envåningshus.  
   Ett ordnat taklandskap utesluter inte markeringar av 
andra slag som berikar stadsbilden. Torn och förhöjda 
partier, som markerar platser eller byggnader med 
särskild betydelse, särskilt med publikt intresse, är 
positiva tillgångar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom ramen för en gemensam helhet visar de olika delområdena 
var sin nyans av huvudkaraktären. Östra delen av hamnom-
rådet är stadsmässig men med stort inslag av lummighet i mötet 
med den skyddade inre delen av åstranden. 

Kvartersgränsen  
En stor del av bebyggelsen i Lomma Hamn är mindre 
hus, som inte är sammanbyggda. Mellan gavlarna 
finns mellanrum i form av passager och gårdar. Det är 
viktigt att även dessa öppna partier tecknar sig som 
fasader mot gatan och bidrar till den tydliga gatubil-
den. En tydlig avgränsning i eller strax över ögonhöjd  
bidrar också till att säkra ett tillräckligt skydd för den 
privata miljön på de inre gårdarna. Det är som 
nämnts grundläggande för att upprätthålla en tillräck-
ligt offentlig karaktär på gatan.  
   Dessa avgränsningar har olika utföranden i de tre 
södra och östra delarna av området – strandvillorna i 
Strandfuret utgör som fjärde typmiljö undantaget. De 
är till skillnad från husen i övriga miljöer tänkta att stå 
fritt och upphöjt på pelare, med mellanrummen öpp-
na mot gatan.   
   Avgränsningarna inom de olika delområdena fram-
går av typritningar (se sid 14). I inget fall får öppning-
ar för passage in till gård eller parkering etc. vara bre-
dare än 3 m – då går slutenheten mot gatan förlorad. 
 

 i hamnområdets västra del: murar, 1,0 – 1,6 
m höga och färgsatta i överensstämmelse  
med huvudbyggnaden; grindar av smide 

 i ”Åkvarteren” och västra delen av Brohus: 
spjälstaket, högst 1,3 m höga, målade, trä-
grindar; i vissa fall, t.ex. kring parkering och 
där trädgårdar behöver ramas in tydligare 
t.ex. av bullerskyddsskäl: täta träplank med 
sockel och krön, 1,8 m höga, målade, helst 
med träportar. Förgård med trädgårdsmur 
och bokhäck mot Hamnalléns norra del ut-
gör ett undantag. 

 i ”Trädgårdsstaden”: klippta häckar av t.ex. 
bok, 1,3 – 1,8 m höga + staket 

 i östra delen av Brohus: häck (t.ex. bok)+ 
staket 

 

De fasta och tydliga kvartersgränserna är viktigast i 
kvartershörnen. Där är risken störst för en upplös-
ning av stadsrummet om det fattas en solid markering 
av kvarterets volym. Kvarteren skall vara byggda av 
hus i hörn och med luckorna mellan husen formade 
som mellanrum mellan främst gavlarna. I kvarters-
hörnen räcker inte inramningen av murar eller plank 
för att forma gaturummet.  Det betyder att parkering 
inte får anordnas i kvartershörn. 
   Lika känsligt är hur nivåskillnader mellan kvarters-
mark och gatumark tas upp. Slänter bidrar till både ett 
upplöst gaturum och svårskötta spillytor. Nivåskillna-
der av detta slag skall därför tas upp med stödmurar 
och husens socklar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I varje kvarter blandas bostads- och hustyper. Mot de större 
gatorna flerbostadshus i tre våningar (ex sid 11), i övrigt rad-
hus med lider (se nedan) för parkering och trädgårdsentré 



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typritning av mur, plank och spjälstaket som skall tillämpas 
inom respektive delområde för avgränsning mot gatan av mel-
lanrum mellan husen, parkeringsgårdar etc. 
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Det offentliga rummet 
 
Ett antal punkter sammanfattar vad som gäller för utform-
ningen av det offentliga rummet i Lomma Hamn och för-
klaras i den följande texten: 

 
 Det offentliga rummets kvalitet är avgö-

rande för hela stadsdelens kvalitet och det 
objekt, som tydligast är föremål för enga-
gerade parters gemensamma omsorg.  De 
planbestämmelser och avtal som upprät-
tas för att säkra stadsdelens kvalitet siktar 
i första hand på utformningen av det of-
fentliga rummet. 
 

 Det offentliga rummet formas av dess 
väggar och golv – bebyggelsen och mark-
behandlingen – och av hur det används. 
Samstämmighet skall finnas mellan an-
vändning och utformning så, att utform-
ningen understödjer den tänkta använd-
ningen. Stadsrummets sociala funktion är 
lika viktig som dess praktiska funktion – 
vistelse, lek, mötesplats etc. 
 

  Utformningen av bebyggelsen såsom 
stadsrummets väggar regleras av kvali-
tetsprogrammet så långt som behövs för 
att säkra dess roll i det offentliga rummet 
(se sammanfattning sid 10), där gränsen går i kvar-

tersgränsen – utformningen i kvarterens 
inre är friare inom ramen för detaljplanen. 
 

 Varje stadsrum utformas i överensstäm-
melse med respektive beskrivning vad av-
ser mått, typsektion, material, plantering 
och utförande mot bakgrund av rummets 
avsedda uppgift och karaktär. Tillgänglig-
heten skall säkras för alla kategorier bo-
ende och verksamma. Miljön får inte vara 
ett hinder för att användas. 

 

 Generellt gäller för gator följande regler:  
- ytor för körtrafik har så små dimensioner 

som möjligt för att medverka till låga has-
tigheter 
- i det inre nätet sker körtrafik på de 
oskyddade trafikanternas villkor 
- stora gator har alléplantering med angiv-
na karaktärer 
- enkla men tydliga och lättolkade belägg-
ningsmaterial eftersträvas 
- tydlighet eftersträvas framförallt i grän-
sen mellan gatans olika zoner i längsled – 
kantsten utgör alltid gräns 
- körytor: asfalt 
- kantsten: bred kantsten av natursten – 
”borgmästarsten” – med större eller mind-
re visning beroende på trafiksituation 
- gångytor/sidoremsor: mindre sidoremsor 
utformas med grus. På samtliga större ga-
tor utom Strandfuregatan (G22), Sommar-
gatan (G19), Södra Västkustvägen (G20) 
och Campingvägen (G24) –där gångba-
norna utformas med asfalt –utformas  
gångbanor med enkla, kvadratiska grå be-
tongplattor. 
- grusremsan planteras med klättrande ro-
sor; den är också tillgänglig för enskild 
användning för trappor, bänkar, krukor 
etc. 
- parkeringsytor: grus med bårder av sten; 
inramning av klippt häck av t.ex. bok. 

 

 Generellt gäller för platser följande regler: 
- motsvarande materialuppsättning som 
redovisas för gator gäller för platser i till-
lämpliga situationer 
- för varje plats tillkommer specifik planter-
ing, beskriven för varje plats 
- tydliga gränser mellan olika material ef-
tersträvas, t.ex. stenkant mellan gräs och 
asfalt/grus/betongplattor 

 

 Vissa platser med större betydelse,  
t.ex. Hamntorget och Varvstorgets övre 
del, utförs med beläggning av gatsten 

 

 I övrigt kräver särskilt vissa gator och 
platser särskild uppmärksamhet för att 
säkra den specifika utformningen och/eller 
angivna kvalitetskrav 
 

 Belysning utförs i första hand som stolp-
armaturer 

 

 Möblering och utrustning skall uppfylla 
angivna kvalitetskrav 

 

 Broar utformas enligt redovisade skisser 
för att uppnå de egenskaper hos stads-
rummet som eftersträvas. 

 

 Kommunaltekniska inslag som elskåp etc. 
skall placeras och utformas med särskild 
omsorg 

 

 Komplementbyggnader, som kommunen 
har rätt att medge på allmän plats, skall ut-
formas som enkla och lätta träbyggnader i 
en våning med karaktär och form enligt 
följande regler: 
- hoddor på kajen: små bodar, 2,5 x 4 m, 
som kan kopplas till större grupper; röd-
färgad panel med vita snickerier, papptak 
- hus för rekreation på stranden: utsträck-
ning, planform och takform anpassade till 
strandmiljön och respektive plats samt 
prövade i tillståndsprövningen i varje sär-
skilt fall; enkla träfasader med laserad eller 
obehandlad panel, grå eller grånande trä-
vit, snickerier lika panel, papptak. 
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Betydelsen av ett väl utformat offentligt rum har be-
rörts återkommande i den tidigare texten – det offent-
liga rummet i dess olika betydelser dels såsom  
konkret, fysiskt stadsrum, t.ex. ett torg, dels såsom ett 
sammanfattande begrepp för hela nätverket av gator, 
platser, parker och vattenrum, dels också i symbolisk 
mening, d.v.s. ”andan”, stämningen och utrymmet för 
ett stadsliv som består av möten, samtal och överhu-
vudtaget samspel med andra människor.  
 

Rumsformens sociala betydelse 
Det yttersta syftet med hög kvalitet i stadsbyggandet 
är självklart detta – att skapa förutsättningar för mer 
än fysiskt välbefinnande. Det sociala klimatet är lika 
viktigt, d.v.s. upplevelsen av att staden hjälper till att 
skapa god kontakt människor emellan. Stadsbyggan-
det kan inte göra underverk men kan däremot skapa 
bättre eller sämre förutsättningar för det sociala liv, 
som måste bygga även på andra goda förutsättningar. 
I själva verket finns en tydlig koppling mellan de olika 
innebörder man kan lägga i begreppet ”offentligt 
rum”. Vissa utformningar av gator och torg är tydligt 
ett bättre stöd till socialt samspel än andra. Bl.a. den 
danske arkitekten Jan Gehls forskning på området ger 
klara belägg för att den fysiska miljöns utformning är 
av avgörande betydelse för människors beteende i 
sociala situationer. 
   Framförallt handlar det om mått – och oftast små 
mått, d.v.s. att skapa intimitet i stadsrummet. Avstån-
det får t.ex. inte vara för stort för att man skall kunna 
avläsa en annan människas ansiktsuttryck. Rummet 
man möts i får inte vara vidsträckt om mötet verkli-
gen skall kunna äga rum. 

 
Trygghet och säkerhet 
Vissa stadsmönster är erfarenhetsmässigt tryggare, 
såväl upplevelsemässigt som vad gäller faktisk säker-
het. Återvändsgränder, där det inte finns mer än  
 

en utgång, är t.ex. en källa till otrygghet och erfaren-
hetsmässigt också en osäker miljö. Det öppna  
gatunätet i en kvartersstad med väldefinierade gränser 
och rum – inga gröna restytor med osäker använd-
ning - har däremot egenskaper som både ger trygghet 
och säkerhet. 
   Sådana slutsatser pekar mot den traditionella små-
staden som en i detta avseende god stadstyp.  
Det är ytterligare ett skäl för tillämpningen i Lomma 
Hamn. 
   Andra viktiga inslag i stadsdelen som är bidrag till 
en tryggare och säkrare miljö är t.ex. principen för 
parkeringar med små anläggningar nära bostaden.    
Ytterligare en komponent i samspelet mellan utform-
ning och social miljö bör påtalas. Det gäller behovet 
av omsorg och detaljering i miljön, främst den offent-
liga, såsom signal till dem som brukar miljön att den 
som har ansvar för den faktiskt bryr sig om den. Det 
är ett avgörande bidrag till att den offentliga miljön 
också skall upplevas som en angelägenhet för dem det 
faktiskt berör – de som bor i och brukar den. 
 

Socialt rum, skönhet och ordning 
Det finns således ett samspel mellan ”mjuka” och 
”hårda” faktorer i även den gestaltningsmässiga be-
handlingen av den offentliga miljön. Det finns också 
krav på en enkel praktisk ordning som stöder detta 
samspel.  
   I Lomma Hamn finns en systematik i strukturen av 
stadsrum, en enkel logik, som säkrar tillgängligheten 
till rum av de olika slag som bidrar till livet i stadsde-
len. Denna systematik bidrar dessutom till begriplig-
heten och orienterbarheten i gatunätet utan att den 
blir så enkel att detta blir ointressant. 
   I stadsdelen finns större huvudgator, som med 
många kopplingar förgrenar gatunätet till de lokala 
näten av små gator. Dessa är sammanknutna med 
många korsningar så att man alltid kan välja minst en 
alternativ väg ut ur nätet. Meningen med det finför-
grenade nätet är bl.a. att alltid säkra korta vägar ut – 

lokala gator skall inte mer än nödvändigt ge belast-
ning på andra lokala gator. Men meningen är också att 
bidra till en rikare upplevelse av stadsmiljön. Man 
skall kunna välja olika vägar hem. 
   De lokala gatorna i Lomma Hamn mynnar alltid i 
eller nära platser av större intresse: ett litet torg, en  
grön plats, stranden, den större Hamnallén med sin 
trädplantering etc..  Varje delområde har sina platser 
av mer lokal betydelse. Men varje delområde rymmer 
också platser som har betydelse för hela stadsdelen 
och för tätorten – Kajgatan, Sjögatan, den nord-
sydliga Hamnallén, den runda parken i Västra Habo 
etc.. Alla platser är praktiskt sett lika offentligt till-
gängliga för alla. Som i en traditionell stad är emeller-
tid vissa platser mer knutna till sin närmaste omgiv-
ning och en besökare är följaktligen mer ”gäst” där än 
på de överordnade platserna. 
   I planen för Lomma Hamn har varje gata och plats 
fått sin beteckning (littera) som återfinns i den följan-
de beskrivningen. Varje plats har sin roll och sin unika 
utformning. Även detta beskrivs tillsammans med 
tekniska uppgifter som mått, beläggningar och plan-
tering.  
 

Plats för alla 
En stad måste vara tillgänglig för alla. Närvaron av 
alla grupper av människor är inte bara frågan om 
rättigheter utan lika mycket att allas medverkan är en 
förutsättning för ett bra stadsliv med förutsättningar 
för faktiska möten. 
   Att människor befolkar stadsmiljön under stora 
delar av dygnet är en grundförutsättning för liv – och 
därmed trygghet och säkerhet. Här har verksamheter-
na i området en avgörande betydelse och en integre-
ring med bostäderna är en tillgång.  
   Tillgängligheten för alla ålderskategorier är lika 
självklar. Särskilt två kategorier kräver emellertid sär-
skild uppmärksamhet. Äldre har både fysiskt och 
socialt sett speciella behov, som till stor del innebär 
en förstärkning av de krav som även ställs av andra. 
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Barn- och ungdomar har sina särskilda behov, som 
dessutom är mer skiftande och i sin tur olika för olika 
åldrar.  
   Möjligheten till ordnade stadsrum för lek och ute-
vistelse är självskriven och brukar väl sörjas för i pla-
neringen. Möjligheterna till mer oordnade lekar,  
d.v.s. spontana och mer baserade på de tillfälliga möj-
ligheter miljön – kanske främst naturen - erbjuder än 
t.ex. anlagda lekplatser med lekredskap, brukar där-
emot inte tillgodoses i samma utsträckning. I Lomma 
Hamn finns helt speciella tillgångar i detta avseende. 
Närheten till vatten, till natur, till strand är påtaglig. 
Strandfuret erbjuder möjligheter som är ovanliga i 
anslutning till boende i Lomma. De verksamheter och 
aktiviteter för i första hand ungdomar som vuxit fram 
i området genom bl.a. närheten till badet bör ges för-
utsättningar att utvecklas även i den nya miljön. 
   Inom ramen för projektet och som en del av ett 
större arbete har en särskild studie kring barns och 
ungdomars miljö i stadsdelen genomförts.  
   Tillgängligheten, slutligen, för personer med olika 
former av funktionshinder är också självskriven och 
säkras generellt av bestämmelser. Det skall vara en 
given ambition i projektet att inte endast uppfylla 
dessa utan även gestalta miljön på ett medvetet sätt 
med tanke på sådana behov. Gatuutformningen, lik 
den traditionella med mittzon och sidozoner, avgrän-
sade med kantsten, är t.ex. ett bra hjälpmedel för 
vägledning för synsvaga. Den lilla nivåskillnad som 
behövs för att visuellt tydliggöra gränsen får inte vara 
så hög att den är svår att forcera med t.ex. rullstol. De 
2,5 – 3 cm som möjliggör passage ger genom bl.a. 
skuggning och kontrast tillräcklig ledning. Vid kors-
ningar för gående rekommenderas 0-visning av 
borgmästarstenen för att uppnå full tillgänglighet. De 
grusade zonerna närmast husen behöver vanligtvis 
inte användas som gångbana eftersom gångtrafiken 
har företräde på hela gatan, inklusive den asfalterade 
mittzonen. Det betyder också att utvändiga trappor 
inte utgör något hinder i gångtrafikens miljö. På de 

större gatorna, där särskilda gångbanor ingår i gatu-
sektionen, är dessa fria från trappor och andra hinder. 
Trappor på allmän plats bör utformas med kontraste-
rande färgton i det första och sista trappsteget. Led-
stråk underlättar orienteringen för synsvaga och bör 
utföras på större gator och gångstråk.  
  

Mått, material och meningsfull utformning 
I princip är varje gata och plats inom området unik i 
sin roll och utformning. Men utformningen bygger på 
komponenter som återkommer i hela stadsdelen – en 
stående grammatik av material och utformning. Mate-
rialen är inte exklusiva utan har i flera fall en marke-
rad enkelhet. Kvalitet är inte alltid dyrast utan detta är 
mer en fråga om klok användning. Asfalt, grus och 
enkla kvadratiska betongplattor av standardutförande 
ger en god bas, som kan förädlas med väl avvägda 
inslag av gatsten och kantsten av natursten. Den bre-
da kantstenen av granit har speciella kvaliteter i sin 
tydlighet. Den bidrar också till behaglighet i gatumil-
jön på flera sätt: den behåller värmen på kvällen, den 
är trevlig att gå på, den ger med läggning i radie i hör-
nen en mjuk men ändå stadig inramning av kvarteren. 
Bårder av storgatsten i grus utgör en mer lågmäld 
inramning och används i och kring t.ex. parkerings-
platser. Smågatsten är lämpligt för att belägga större 
ytor av stor betydelse, t.ex. hamntorget, och ger dess-
utom möjlighet att modellera nivåskillnader på ett 
praktiskt och vackert sätt för att dessa antingen skall 
synliggöras eller att de skall tas upp utan större åthä-
vor. Kajens brukskaraktär skall bibehållas, vilket gör 
asfalt till ett naturligt material. Det är viktigt att stads- 
 

 
Fasaden norr om hamntorget med den nya bron över ån  

delen inte bara är ordnad utan även rymmer plats för 
det oordnade, t.ex. just det rustikare praktiska livet på 
kajen och på Varvstorget. En god övergripande ord-
ning skapar i själva verket större frihet inom helheten. 
 

Stadsrummets grönska 
Grönska är inte bara gräs och löv i största allmänhet. 
Grönska är inte heller ett inslag som bara är ”natur”. 
Rätt slag av grönska tillhör den urbana kulturen.  En 
medveten gestaltning av planterade ytor är helt be-
stämmande för karaktären hos stadsrummet, såväl 
vad gäller placering som artval. Olika trädarter har 
helt olika egenskaper som bidrag till stadsrummets 
karaktär – olika ljushet, täthet, färg och lämplighet 
med tanke på växtbetingelser etc. 
   Varje stadsrum i Lomma Hamn är gestaltat också i 
detta avseende och har sin unika uppsättning växter 
inom ramen t.ex. för en normal uppsättning stadsträd. 
I vissa lägen, t.ex. vid de radiella gatorna mot Ring-
ugnsparken, kan artvalet med en trädart för varje gata 
vara en del av ett tema. En sortimentsträdgård för 
rosor har utformats inom Midskeppsparken. 
   I den utsträckning artvalet är utvecklat till förslag 
redovisas det i de olika stadsrumsbeskrivningarna. 
 

Stadsrummets möblering 
De olika stadsrummen formas inte bara av golv, väg-
gar och grönska utan i hög grad också av den utrust-
ning som placeras där. Bänkar, lekutrustning, pap-
perskorgar etc. har med sin utformning stor betydelse 
för rummets kvalitet.  
   Här anges t v inga specifika utformningar – denna 
del kan fördjupas senare. Viktigare är egenskaperna 
hos utformningen. Den får t.ex. inte vara för tidsbun-
den – dagsfärsk design kan vara inspirerande som ny 
men nattstånden efter kort tid. Den tekniska utform-
ningen får inte heller vara för skör så att slitage och 
skador förstår intrycket. Den får å andra sidan inte 
heller vara för robust och lantlig – tryckimpregnerat 
trä som dominerande yta är t.ex. uteslutet. Den urba-
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na karaktären förutsätter måttliga dimensioner hos 
gods och detaljer, vilket ställer krav på stabila materi-
al. Målat bör vara den generella ytbehandlingen av stål 
och trä, partier av ädelträ kan vara oljade eller, där den 
marina anknytningen skall markeras, klarlackade. 
Enkelt men ändå raffinerat bör vara utgångspunkt för 
helhetsgestaltningen av dessa inslag. En gemensam 
formgrammatik för alla komponenter och hela områ-
det är underförstådd. 
   De kommunaltekniska inslagen i miljön försummas 
ofta och blir hinder i en god utformning. Nätstatio-
ner, kopplingsskåp etc. måste ges både en genomtänkt 
placering och särskild omsorg om utformningen. 
 

Skyltar 
Tre slag av skyltar präglar stadsmiljön – trafikskyltar, 
gatunamnsskyltar och skyltar på husen som annonse-
rar verksamheterna.  
   Småstadsstrukturen i stadsdelen med sitt tydliga 
gatunät gör det självklart att adressystemet är baserat 
på gatunamn, d.v.s. att varje plats och gata får sitt 
karaktäristiska namn och att de nuvarande gatunamn 
som finns bibehålls. Det innebär i sin tur att varje 
gathörn är försett med enhetliga gatunamnsskyltar 
och att adressystemet är knutet till husnumren vid 
gatan – också naturligt eftersom alla entréer är orien-
terade mot gator/platser. 
   Skyltar som annonserar verksamheter måste be-
gränsas till omfång och röstläge för att inte ta över 
upplevelsen av stadsmiljön. Rätt utformade är de 
trevliga signaler om liv i stadsdelen. Som grundregel 
gäller att de inte sträcker sig över andra våningens 
bröstning, d.v.s. är nära knutna till den verksamhet i 
bottenvåningen de annonserar. Endast i yttersta un-
dantagsfall finns skyltar på takkrön. Såväl fristående 
bokstäver direkt på fasaden som uthängande flagg-
skyltar av plåt är möjliga; belysning av dessa arrange-
ras i så fall med spotlights. Lysande skyltar får bara 
utföras som neonskyltar eller ljuslådor med fristående 

tecken. Samlande ljuslådor med lysande bakgrund får 
inte förekomma. 
   Trafikskyltars utformning och placering styrs av 
särskilt regelverk och ingår inte i kvalitetsprogrammet. 
 

Gatubelysning 
I de smala gatorna är det naturligt med stolparmaturer 
med lågt placerad armatur. Privat belysning vid entré-
portar fungerar som viktiga bidrag till allmänbelys-
ningen. 
   Det är viktigt att stolp- och armaturhöjden, liksom 
ljusspridningen, anpassas till situationen så att rums-
ligheten i gatumiljön understryks. En placering i träd-
raden, där det finns en sådan, skapar ordning i gatu-
miljön. Diffust, för högt placerad och bredstrålande 
allmänljus är inte önskvärt, särskilt inte i de stora 
stadsrummen. Inom ramen för en god allmänbelys-
ning, som bidrar till trygghet och stadsrumsupplevelse 
bör nedåtriktade och distinkta ljuskäglor eftersträvas.  
 

Konst 
Konstnärlig utsmyckning i den nya stadsmiljön är ett 
självskrivet inslag. De stadsrum av olika storlek, men 
alla som delar i det offentliga rummet, ger vart och ett 
sina förutsättningar för konst som bidrag till upple-
velsen av helhetsmiljön. Det går inte att ställa krav på 
konsten på samma sätt som på utformningen av 
andra komponenter i miljön – däremot poängtera alla 
intressenters ansvar för att konsten kommer till stånd. 

 
Vatten i stadsmiljön 
Hela stadsdelen Lomma Hamn präglas av närheten 
till vatten. Men vatten har berättigande i stadsmiljön i 
olika egenskaper, inte endast som stora vattenrum 
eller öppen horisont mot havet. Även den intima 
miljön mår väl av inslag av vatten.  
   Den nyanlagda kanalen är ett bidrag i en skala mel-
lan ån och den småskaliga stadsmiljön. Den intima 
karaktären bör understrykas i utformningen, d.v.s. 
möjligheten att komma nära vattnet. Träbryggor utef-
ter kajen klär delvis in den men gör det framförallt 
möjligt att komma i direkt kontakt med vattenytan. 
Typutförandet redovisas i nästa avsnitt, litt G7. 
   Ännu småskaligare vattenytor skapas genom bl.a. 
dagvattenhanteringen. Dagvattnet förs i ledning till de 
ytor där det exponeras och fördröjs tills det når reci-
pienten – i sista hand ån.  
   De ytor som kan få en prägel av mindre vattenytor 
är dels Midskeppsparken (litt G5), dels Solskenspar-
ken (litt P6). I G5 kan vattnet, möjligen höjt genom 
pumpning, få bli ett gestaltat vattenstråk i hela strå-
kets längd innan det når ån. I P6 väster om Villa Sol-
sken anläggs en dagvattendamm och en vik i kontakt 
med Höje å. 
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Murar, broar och kajer 
Murar i anslutning till bebyggelsen har berörts i tidiga-
re avsnitt. Här gäller det murar för att t.ex. ta upp 
nivåskillnader i den offentliga miljön, liksom murar 
som inramar platser etc. Natursten bör utnyttjas i så 
stor utsträckning som möjligt. I båda fallen, vad avser 
stödmurar åtminstone som beklädnad. Natursten som 
material på sådana ställen där den berörs av mänskliga 
händer har stora kvaliteter. Den ger på ett annat sätt 
än t.ex. betong frihet i valet av ytbehandling. Magasi-
nerad solvärme kan förmedlas till handen på ett annat 
sätt från sten än från betong.  
   Broarna i stadsdelen kommer att vara framträdande 
karaktärsdrag. De har speciella stadsbildsmässiga 
förutsättningar genom att vara mycket exponerade 
från platser, där man kommer ovanligt nära dem, t.ex. 
kajerna.  
   De har också speciella tekniska förutsättningar ge-
nom att anslutande mark inte ligger särskilt högt sam-
tidigt som det finns krav på större segelfri höjd än i 
dag – i ån 3m för att möjliggöra transport till fritids-
båtarnas uppläggningsplats.  
   Dessa begränsningar påverkar mest Oscarsbro i 
söder, som också är den symboliskt viktigaste av bro-
arna. Det är den som är mest i blickfånget, den är den 
södra tillfarten till stadsdelen, den är också den bro 
som tydligast knyter ihop Lommas centrala delar på 
ömse sidor om ån.  
   De skisser till broar, som redovisas i bilddelen, tar 
fasta på detta och återger idéer om huvudkaraktär och 
möjlig konstruktion för att svara mot denna karaktär. 
Bron som bokstavlig länk är ett genomgående motiv 
hos de fem broar som redovisas.  
   Broarna är redan i sig konstnärligt gestaltade men 
också tänkbara platser för konstnärlig utsmyckning. 
Andra platser för konst i stadsdelen är som nämnts de 
offentliga platserna, som alla genom olika storlek och 
karaktär ställer skiftande förutsättningar för rumslig 
konst till förfogande. 

 
   För att kunna utnyttja närheten till vattnet anläggs 
längsgående bryggor av trä utefter delar av kajerna. 
De monteras på en lägre höjd än kajen så att man 
som gående får närmare kontakt med vattnet. Ut-
formningen redovisas i några av typsektionerna vid 
Kajgatan. Bryggorna skall också kunna nås av rörelse-
hindrade.  
    
 
 
 
 
 
                   Vy från centrumsidan med Oscars bro till höger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De olika stadsrummen 

 

 

 

 

 

 

De olika stadsrummen 
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Arkadhusens fasad mot söder 

Varvstorget/ Hamntorget,  
litt G1 
Det nya torgrummet, som med sina båda delar – Hamntor-
get öster om ån och Varvstorget väster därom – sträcker 
sig över ån, är centralt i alla avseenden i den nya miljön. 
Det binder samman den nya stadsdelen med centrum och 
den övriga tätorten. Det är en knutpunkt i kommunikatio-
nerna i Lomma. Det är en viktig symbol för inte bara den 
nya stadsdelen i hamnen utan också för förnyelsen av cent-
rum och har alla förutsättningar att bli tätortens samlande 
plats. Inte minst är det platsen för de mest värdefulla vyer-
na över hamnen med biblioteket som ankare.  
   De övriga omgivande nya byggnaderna norr om torget är 
i hög grad integrerade med den offentliga miljön med sina 
arkader. De rymmer gångtrafik och kan ge väderskydd för 
väntande vid hållplatsen. 
 

Hamntorget   
Hamntorget får sin prägel av biblioteksbyggnaden som 
vänder sig mot vattnet men ramar inåt land in torgytan. 
Denna utgörs av vacker stenbeläggning och ramas också in 
av träd mot trafikytorna. I likhet med Varvstorget ska även 
Hamntorgets representativa del kunna användas för parker-
ing  - då på ett så stadsmässigt sätt att det inte förminskar 
torgets representativa roll som entréplats till biblioteket.  
Den östligaste delen av Hamntorget utgörs av den gröna 
cirkulationsplatsen. Ev rymmer cirkulationsplatsen också 
parkering.  Med den ställning bland alla de nya stadsrum-
men som hamntorget har är det motiverat med speciella 
material. Till skillnad från de generella körytorna av asfalt 
är dessa på torget belagda med smågatsten i likhet med de 
ytor som används av gående - här kompletterade med släta 
längsgående hällar som underlättar för barnvagnar, rullsto-
lar etc. Den tydliga markeringen av körytornas gräns med 
bred kantsten finns även här. Det är viktigt att den nya 
byggnad på Hamntorget som kommer att innehålla pump-
station utformas på ett omsorgsfullt sätt underordnad 
biblioteket.  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Betongplattor 

    Sektionen visar Hamntorget öster om ån (under revidering).  
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Material: 
Körytor: smågatsten 
Gångbanor, torgytor: smågatsten i gråröd granit,  
begagnad, + släta hällar; bågsättning på torgytan, 
jämn lutning utan fall mot brunnar 
   i arkad: betongplattor 
Kantsten: borgmästarsten 
Plantering: stadsträd enl senare spec, sätts i grus 
Stödmur: Varvstorget: natursten, sittbänk 
                Hamntorget: natursten i sitthöjd 
Kaj mot vattnet: asfalt; kompl med träbryggor 
Träd, prel: östra delen av hamntorget: lind 
                Varvstorget: hästkastanj alt platan 
Belysning:pållarbelysning i kanterna, samordnad  
med trädrader mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Varvstorget  
Till skillnad mot Hamntorget utgör Varvstorget ett samlat 
torgrum, som avgränsas av fasaderna i norr och väster med 
publika bottenvåningar i arkader och öppnar sig på den 
tredje sidan mot ån. Varvstorget kommer att fylla en viktig 
funktion som mångfunktionell yta med ömsom vardaglig, 
ömsom högtidlig eller festlig användning. Det ställer krav 
på utformningen av ytorna. I likhet med Hamntorget är 
smågatsten genomgående material, på körytorna avgränsat 
med borgmästarsten, på gångbanorna kompletterat med 
släta hällar. Detta bortsett från partierna närmast kajen, 
som ska fungera som i första hand bruksmiljö och där 
beläggningen är asfalt.  
   Hamnalléns gc-väg fortsätter inte över torget utan cykel-
trafiken går i blandtrafik på körbanorna, gångtrafiken i 
arkaden i husen vid torgets norra sida. 
  Motivet till smågatsten över en större yta är inte bara 
kraven på status utan också att smågatsten kan kläda en 
större yta utan att upplevas som ensartad, dessutom med 
förmåga att på ett behagligt och modellerande sätt ta upp 
nivåskillnader. Det är dock viktigt att den jämna lutningen 
utnyttjas så att gropar inte behöver uppstå vid läggningen 
för att få fall mot dagvattenbrunnar. Stenbeläggningen är 
också tålig för den robustare användning som torget också 
skall kunna ha i form av varvs- och hamnverksamhet samt 
omlastning mm. Förutsättningen är att hela torget ändå är 
allmänt tillgängligt. Stängsel eller mer permanenta anlägg-
ningar som hindrar detta är alltså inte tillåtna och före-
kommer bara på den del av kajen som är kvartersmark för 
varvsändamål 
 

Gemensamt 
   Stödmurar kläs med natursten och utnyttjas för soliga 
sittplatser. Kajen kompletteras med träbryggor nära vattnet 
   Den nya bron svarar i sin utformning också mot ställ-
ningen som avgörande kommunikation i tätorten och mot 
platsens betydelse. Den beskrivs närmare i avsnittet om 
broar.  
   På de stora platserna behövs mer belysning i rummet än 
den fasadmonterade som är regel i resten av stadsdelen. 
Utöver belysning i arkaden bygger allmänbelysningen på 
stolpbelysning, som arrangeras i en krans runt torgen som 
understryker deras form. 
   Hållplats på bron eller på östra delen, d v s Hamntorget. 

Sektion  Varvstorget 

 

                                                          Plan, Varvstorget 
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Kajgatan, litt G2 – G3 
Det mest framträdande stråket i den nya stadsdelen 
och sannolikt den del som först förverkligas är miljön 
vid Kajgatan. Med sin kontakt med vattnet och tätor-
ten och såsom redan idag aktivt stråk är det den gata 
som också sannolikt kommer att samla den övervägan-
de delen av verksamheterna i stadsdelen, framförallt de 
utåtriktade. Detta bör bejakas och bekräftas i utform-
ningen av miljön. Det kommer självfallet också till 
uttryck i husen som vetter mot kajen med öppna bot-
tenvåningar med många aktiviteter. Här finns också 
några av de speciella byggnader som skapas för denna 
plats – ”palatsen”. De utgör delar av en varierad be-
byggelse som samlas i en tydlig front mot vattnet. 
   En viktig del av verksamheten vid Kajgatan är den 
nuvarande med anknytning till hamnen. Fisket och 
fiskförsäljningen, varvsverksamheten, överhuvudtaget 
den marina karaktären bör ges förutsättningar att ut-
vecklas. Därför ska Kajgatan inte vara i första hand en 
finyta utan ha brukskaraktär med självskriven möjlighet 
att tillfälligt klä sig i festdräkt. Den ska också kunna 
användas för parkering som tvär- eller snedparkering. 
Asfalt (med början vid hamntorgets hörn) är därför 
naturligt material närmast kajkanten med möjlighet att 
lägga upp och hantera material. Här finns också öp-
penhet för gamla och nya hoddor för sådana verksam-
heter. Kajplanet växer ihop med körbanan utan gräns-
markering mot vattnet. Däremot finns den genomgå-
ende markeringen av borgmästarsten mot gångbanan. 
Både kajen+ körbanan och gångbanan varierar i bredd 
efter tillgängligt utrymme. Där ytterligare utrymme 
finns anordnas låga terrasser för t ex servering med 
också fasta arrangemang i form av sittbara murar.  
   Vid den yttre delen av kajen arrangeras träbryggor 
med möjlighet att komma närmare vattnet. De har 
också betydelse genom att mildra ev grövre kajkon-
struktioner. Sten- och järnpollare, moringar etc bibe-
hålls i så stor utsträckning som möjligt.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material:  
Körytor + kajytor: asfalt 
Gångbana, terrasser: betongplattor 
Kantsten: borgmästarsten 
Kaj: kompl med träbryggor  och soltrappa i azobé i 
västra delen (G3) 
Belysning: stolpbelysning enl typritning 
övrigt: sittmurar av granit + ekbrädor el likvär-
digt

(ny  

 

Gavelhus mot kajen med lokaler i mellanbyggnaderna (tidig skiss Brunnberg och Forshed)   
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Kajgatan, litt G2 – G3 forts.

BTG-
plattor 

G 2 

”Palats” 
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Kajgatan, litt G2 – G3 forts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sektion genom Kajgatan – princip för partiet mellan Midskeppsparken och Esplanaden med soltrappa i azobé  
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  Strandpromenaden, litt G4  
Strandpromenaden vid västra sidan av stadsdelen har 
sin speciella ställning i gatunätet som redan idag 
aktivt stråk med sin anknytning till stranden. När 
strandstråket utefter hela kommunen byggts ut 
kommer gatan att vara en del av detta. Här får 
Lomma sitt rivierastråk med en granitmur som grän-
sar av mot sanden, självskriven solplats och träff-
punkt de första vårdagarna. Som strandpromenad är 
den också attraktiv för skateåkning och beläggs 
därför med asfalt.  
   Gatan är speciell även genom att bostäderna, vän-
da mot kvällssolen och utsikten mot havet, också 
bör säkras så mycket ostördhet som möjligt, trots 
folkvimlet här. Därför förses den med en planter-
ingszon med en oxelrad som skydd och en stillsam-
mare gångbana innanför. Som undantag från huvud-
regeln får dessa hus en terrasserad förgård med 
något skyddad uteplats och balkongerna i detta läge 
tillåts också springa fram längre utanför fasaden än 
andra.  
   Gatan förutsätts körbar för framkomlighet till 
husen men görs extra smal för att inte uppmuntra till 
allmän trafik – framförallt inte parkering. 
   I muren finns öppningar mot stranden, där gång-
vägarna skyddas med gångbrädor (se Stranden) 
 

Material:  
Körytor: asfalt 
Gångbanor: enkla kvadratiska betongplattor; stråket 
närmast stranden asfalt 
Kantsten: borgmästarsten 
Plantering: oxel i gräs/blomsterplantering 
Mur i granit 
Belysning: stolpbelysning enl typritning 

Flerbostadshus vid Strandpromenaden 

Strandpromenaden 
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Tullhustorget, litt G4b 
Den plats som bildas i hörnet mellan Kajgatan och Strand-
promenaden har inte minst genom sitt läge en speciell 
ställning i stadsdelen. I fogen mellan bebyggelse och strand 
och nära piren finns både dramatik och behag i orienter-
ingen – det sydvästvända innerhörnet fångar upp solvär-
men även under vintern men vintertid vetter platsen ut mot 
mörkret över vattnet.  
   Det är också en given plats för attraktioner av allmänt 
intresse som är knutna till både kaj- och strandliv. På plat-
sen står också en av de få byggnaderna som har historisk 
förankring.  
   Möjligheterna till sol och utblickar talar för en öppen 
utformning till skillnad från de mer inbäddade platserna i 
det inre av bebyggelsen. Materialen överensstämmer med 
behandlingen av kajmiljön i övrigt: körytorna i asfalt av-
gränsas med bred kantsten mot platsen i mitten, som be-
läggs med grus för t ex boulespel men som också ska tåla t 
ex tillfällig parkering och andra användningar.   
   Östra sidan av torget med sin solvända sida är en utmärkt 
plats för uteservering och utformas med detta syfte. 
 

Material: 
Körytor: asfalt 
Sidoremsor/gångbanor: smågatsten + släta hällar 
Torgyta: grus 
Kantsten: borgmästarsten 
Belysning: vägghängd + stolpbelysning enl typrit-
ning 
 
 
 

                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Flerbostadshus vid Tullhustorget 
 

  

Tullhustorget 

med grusad yta 

Sektion genom brygga och torg 



 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Midskeppsparken, litt G5 
De två långsträckta stadsrum som sträcker sig mellan kvar-
teren, vinkelrätt mot ån– denna park och kanalen – är 
viktiga för att förmedla kontakt med kajen och ån från det 
inre av bebyggelsen. De bildar några av de fasta axlarna i 
huvudstrukturen. Kvarteren är grupperade kring dem och 
de bildar lokala samlande park- och vattenrum. G5 har 
stora tillgångar från början genom att infoga en del av den 
uppvuxna parken kring kontorsbyggnaden, som är utfor-
mad för att vara en inbjudande lekmiljö – den viktigaste i 
denna del av området. 
   Om än inte någon kanal kan även detta stadsrum bli ett 
vattenrum, men av annat slag. Dagvattnet kan samlas upp 
och via pumpning få en roll i ett levande vattenspel som 
sträcker sig från norra änden tills vattnet tas emot i ån. Den 
lutning åt ömse håll parken har genom markhöjningen i 
mitten kan antingen utnyttjas för vattnets flöde eller spela 
emot detta. I tvärled har gräsmattan i mitten en lätt skål-
ning som bidrar till att upplevelsen av rum blir starkare, 
ytterligare förstärkt av inramningen av klippt bokhäck. 
Träd i fri gruppering skapar mer ”park” än ”gata”.  
   Trafikfunktionen hos gatorna är helt underordnad och 
lokal. De är enkelriktade med några inbördes kopplingar.  
   Den södra delen utformas i samarbete med SLU Alnarp 
som ett rosarium med en samling av olika rosor.   
   Parken avslutas i söder med en utformning som ansluter 
till kajmiljön – hårdgjord samlande yta och en trappa i 
kajen.  
   Utformningen av parken är föremål för fortsatt utredning 
i enlighet med dessa tankar. Denna redovisning ska därför 
ses som i första hand en illustration av möjligheterna. 
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Kontorsparken, litt P1 
Runt det tidigare kontoret i västra delen av f d Industri-
hamnen är parkmiljön så uppvuxen att den redan i början 
av utbyggnadstiden fyller en viktig roll som grön miljö. 
Den utnyttjas som allmän park även om den formellt utgör 
kvartersmark. Servicefunktioner som kan nyttiggöra denna, 
t ex förskola, lokaliseras i anslutning till parken och denna 
blir därmed den viktigaste lekmiljön i denna del av området 
och ska fungera som allmän lekplats. Så mycket som möj-
ligt av den nuvarande högre växtligheten utnyttjas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Där dominerar sykomorlönn som karaktärsträd men även 
al och ask förekommer. I kvarteret söder därom finns en 
bok och två ståtliga oxlar som förutsätts bevarade och som 
med sina kronvolymer samspelar med parkens träd. 
   Komplettering av växtligheten sker med arter enl senare 
spec, liksom markutrustning och detaljer beroende på 
behov som klargjorts vid projekteringen. Även om anlägg-
ningar görs för specifika ändamål – lek etc för förskolan – 
är det viktigt att karaktären av allmän park bibehålls.  
   Marken gestaltas i samspel med den angränsande långa 
nord-sydliga parken. Denna utformning är föremål för 
fortsatt utredning – illustrationen ska ses som exempel.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Material:  
 
Körytor: asfalt 
Sidoremsor/gångbanor: grus 
Kantsten: borgmästarsten 
Plantering: träd i gräs (trädslag spec senare), in-
ramning av klippt bokhäck 
Plats vid kajen: se bl a bild 
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 Esplanaden, litt G6 
Esplanaden är en av de ursprungliga gatorna (tidigare Kon-
torsgatan), som får en ny funktion och utformning i den nya 
stadsdelen. Formellt övergår mittdelen av gatumarken till 
kvartersmark/specialområde för parkering men kommer 
även i den nya ställningen att upplevas som en del av den 
offentliga miljön. Användningen är dock enskild parkering. 
   Det är viktigt att parkeringen inte uppfattas som en ut-
sträckt parkeringsplats utan som en grön mittremsa som kan 
hysa bilar. Förutsättningen är att den delas av på längden i 
enheter som inte är längre än ett kvarter, helst kortare, att 
parkeringen ramas in av klippt bokhäck, att trädplanteringen 
får råda, d v s att träden planteras och vårdas så att de får 
rejäl kronvolym, samt att marken anläggs och sköts på ett 
sätt som bidrar till gaturummets behaglighet. Grusytor med 
inramning av bårder av storgatsten är en utformning som 
säkrar detta. Parkeringen avvattnas mot bakkanten och en 
ränndal, byggd av samma stensort. 
   Gatan tjänstgör som matning till det mest lokala gatunätet. 
Den har därför separerade gångbanor vid sidan om de smala 
körbanorna. Genom tillfälligt dubbelutnyttjande av bakre 
delen av parkeringen kan måtten hos körbanan begränsas till 
4 m och ändå medge dubbelriktad trafik i låg hastighet. I 
övrigt anordnas och utformas gatan enligt typutformningen 
med körbanor i asfalt, kantsten av borgmästarsten och sido-
remsor närmast husen i grus, avgränsade mot gångbanorna 
med en rad storgatsten. Där större gc-stråk korsar markeras 
korsningen i gatubeläggningen. 
   Befintliga träd vid västra sidan, övervägande sykomorlönn, 
förutsätts bevarade. 
 

Material: 
Körytor: asfalt 
Parkeringsytor (kvartersmark): grus med bårder av 
storgatsten 
Ränndal: tre rader (delvis snedställd) storgatsten 
Kantsten: borgmästarsten 
Gångbanor: enkla kvadratiska betongplattor 
Sidoremsor: grus, avgränsat mot gångbana med 
kant av storgatsten 
Plantering (kvartersmark): klippt bokhäck, (sykomor) 
lönn; bef träd bevaras 

Esplanadens utformning 
visar också hur de kortare 
parkeringstorgen utformas 
– motsvarande typsektion 
gäller. Det är viktigt att 
dessa får en karaktär av 
små platser i bebyggelsen 
för att inte framträda som 
”parkeringsrutor”. Därför 
är parkeringsraderna 
kortare och ramar in 
någonting samlande – en 
paviljong, en brunn eller 

en sittplats. 
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Kanalen och torgen, litt G7 
Den nyskapade kanalen är i likhet med parken G5 ett stråk 
med uppgiften att föra in kvaliteter i det inre av bebyggel-
sen av samma slag som präglar kajmiljön. Den nya vatten-
ytan är också ett viktigt bidrag till att den marina karaktä-
ren, om än i liten skala, får medverka här. Förutsättningen 
är att vattenkvaliteten kan säkras och att vattnet är tillräck-
ligt synligt från de omgivande gatorna.  
   Kanalen med sina båda torg är det viktigaste stadsrum-
met i denna del av stadsdelen. Kanalen har sin självklara 
attraktivitet som vattenrum, torgen också viktiga uppgifter 
som samlande platser och, framförallt kanaltorget, som 
plats för lek och utevistelse också för barn. Kanaltorget är 
möblerat med sittplatser och också en naturlig plats för 
konst. 
   Den södra delen av kanalen är grävd och i öppen kontakt 
med ån, den norra delen är en konstvattendamm med 
vattenytan nära gatans nivå. Mellan de två delarna, vid bron 
söder om Kollergångstorget, faller vattnet, pumpat till den 
högre dammen, öppet till den lägre nivån. 
   Kanterna mot kanalen trappas så att en träklädd kaj eller 
brygga ger möjlighet att gå någon meter över vattennivån. 
Den högre kajkanten planteras med pil, som hänger över 
vattnet. 
   Kanalen är tänkt att kunna användas för tilläggning med 
småbåtar – roddbåtar och små motorbåtar, jollar. På östra 
sidan anläggs en flack soltrappa i trä som ger möjligheter 
att komma ännu närmare vattnet. Eftersom det är åvatten 
är det dock inte tänkt för vattenlek. 
   Trafikfunktionen är helt lokal och gäller bara tillfart till 
enstaka angränsande hus. Körytorna begränsas till minsta 
möjliga bredd, som förutsätter att möten kan undvikas på 
de korta sträckorna mellan tvärgatorna. Gatuutformning i 
övrigt enligt typutformningen. 

 

Material: 
Körytor: asfalt 
Sidoremsor: grus 
Kantsten: borgmästarsten mot grusyta, 
mot planteringsyta och mot stenläggning 
Träd vid gator: hängande 
kronor, ex pil 
 
Kanalsidor, generellt: stödmurar, bryg-
ga i trä, trappor i ek 
 
Soltrappan: trädäck på olika nivåer, trä  
klädd stödmur vid sidan               
 

 

 
 
Kollergångstorget: 
Smågatsten med släta 
hällar 
 
 
Kanaltorget:  
Trädplantering, ex lind, i yta av grus 
Parkering i grus med stenbårder 
Gräsmatta vid soltrappan 
Övriga ytor: smågatsten 
med släta hällar  
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Kanalen och torgen, litt G7 
forts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bebyggelse kring den nygjorda kanalen 
(tidig skiss) 

 
 

Längdsektion genom kanalen och vattenfallet norr om Notgatans bro 
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Hamnallén, litt G8 – G9 
Hamnallén från den nya bron i söder till Södra Väst-
kustvägen är stadsdelens nord-sydliga ryggrad. 
   Den utgör huvudkommunikation för alla trafikslag, 
inklusive kollektivtrafiken. Såsom överordnat stads-
rum är den också viktig för orienteringen i stadsdelen.  
   Den är uppbyggd som en traditionell stadsmässigt 
rak allégata i två partier. Dess riktningsändring marke-
ras av Brukstorget (litt P2) med hållplats och av kors-
ningen med Sjögatan. 
   Gatusektionens bredd bestäms av trafikfunktionen. 
Kollektivtrafikstråket, också tänkbart framtida spår-
område, som också utnyttjas av biltrafik och med 
besöksparkering vid sidorna samt gc-vägar på bägge 
sidor är dimensionerande. Dimensionerande är också 
möjligheterna att vår och höst transportera båtar till 
och från den nya uppläggningsplatsen på östra Habo. 
Till utrymmet för körytor kommer planterings- och 
grusytor. För att ge en intimare upplevelse av det 
breda gaturummet – 27 m – är detta dubbelsidigt 
trädplanterat.  
   Lind har tradition som boulevardträd och ger en 
tydligt stadsmässig och rumsskapande karaktär. Rela-
tivt litet trädavstånd – 8 m – stärker denna karaktär. 
   Hållplatserna utformas i överensstämmelse med 
och integrerade i gatans stadsmässiga helhet.  
  Gatan kommer också att, vid sidan om Kajgatan, få 
en funktion som ett av de viktigaste promenadstråken 
i stadsdelen med sin tydliga attraktionspunkt i myn-
ningen mot Varvstorget. Vid korsning med gc-stråk – 
överordnat i Sjögatan-Disponentgatan och mindre i 
tvärgatorna – markeras korsningen i gatubeläggning-
en.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          G8 Typsektion, Hamnalléns södra del  

 
 
Material: 
Körytor: asfalt 
Gångbanor: enkla, kvadratiska betongplattor 
Cykelbanor: asfalt 
Parkeringsremsa: asfalt, bård av storgatsten mot 
köryta 
Kantsten: borgmästarsten 
Plantering: lind i gräs  
Sidoremsor:  södra delen: grus, bård av          
                     storgatsten mot GC 
                     

norra delen: västra sidan gräs, 
östra sidan stöter mot trädgårdsmur 
med häck (t ex bok) på kvartersmark.   
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Korsningen med Södra Västkustvägen 
med särskild passage för kollektivtrafi-
ken, expressfil för utfart österut, gc-väg 
och anlagda grönytor mellan stråken 

 

G9 Typsektion, Hamnalléns norra del  
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Sjögatan, litt G10 
Som en av de ursprungliga gatorna i stadsdelen bibehålls 
den tidigare Eternitgatan som en av stommarna i struktu-
ren. Den utgör gräns för den tidigare Industrihamnen mot 
Habo-området. Den utgör i den nya bebyggelsen också en 
gräns mellan olika bebyggelsekaraktärer men i besläktade 
skalor. 
   Sjögatan har en överordnad trafikuppgift som matning 
från Hamnallén till det lokala gatunätet men ändå i så intim 
skala att bostadsentréer till flerbostadshus och ett fåtal 
småhus vetter mot den. Den fungerar också som plats för 
separerat huvudstråk för gång- och cykeltrafik till stranden 
med kontakt i öster med tätortens överordnade gc-nät via 
den nya gc-bron över ån vid Fladängen. 
   Trädgårdsstaden norr om Sjögatan ramas in av ett gräs-
stråk, som också bidrar till att hävda de mer privata zoner-
na här. Längre västerut utmed Sjögatans norra sida tar de s 
k strandvillorna vid. Strandvillorna är fritt liggande flerbo-
stadshus som inordnas i Strandfuret och som står lyfta på 
pelare för att medge parkering under husen och för att 
grönskan i Furet ska synas ifrån gatan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Material:  
Körytor: asfalt 
Gångbanor: enkla, kvadratiska betongplattor 
Cykelbanor: asfalt 
Kantsten: borgmästarsten 
Sidoremsor, söder om gatan: grus 
norr om gatan: gräs 
Plantering: allé i gräs 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

G10 Sjögatan, västra delen 

G10 Sjögatan, östra delen 
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Strandfuregatan, litt G22 
Mellan trädgårdsstaden och strandfuret går Strandfurega-
tan. Gatan är en del av det lokala gatunätet och utformas 
med ett körfält för trafik i bägge riktningarna och gångyta 
längs västra sidan. En smal gräsremsa skiljer de privata 
trädgårdarna från gatan på den östra sidan. På båda sidor 
omges gatan av grön förgårdsmark framför bostadshusen, 
på västra sidan av naturlik karaktär. 
 
 
 

Material:  
Körytor: asfalt 
Gångyta: enkla, kvadratiska betongplattor 
Kantsten: borgmästarsten 
Sidoremsa väster om gatan: fältgräs, träd av arter 
lika de i furet 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G22 Strandfuregatan  
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  Små typgator, litt G11-12 
De små typgatorna enligt denna beskrivning är den 
genomgående gatuutformningen närmast bostäderna. De 
medger framkörning till bostädernas garage men har så små 
mått att de inte inbjuder till annan trafik även om de for-
mellt är öppna för detta. De omfattar endast de grundläg-
gande komponenterna i gatubyggnaden – körbana, kant-
sten och sidoremsor i grus. Även med de små måtten är det 
viktigt att de har karaktären av ”gata” – kantestenarnas 
markering av de tre zonerna bidrar till att hela gaturummet 
inte känns brett. 
   Två smala stråk i Åkvarteren har ännu mindre mått. Det 
är två gränder med bara någon enstaka tillfart. De utförs 
med bestläktad utformning med mitt- och sidoremsor men 
utan kantsten. 
 
 

Material G11: 
Körytor: asfalt 
Kantsten: borgmästarsten 
Sidoremsor: grus 
Ränndalar i granit för  
avvattning från husen 
 
Material G 12: 
Körytor: asfalt 
Sidoremsor: grus 

 

 

 

G12 markerade på illustrationsplanen.  
G11 generellt förekommande i hela södra delen och mellan 
Brohusvägen och huvudgatan.  

Liderhus vid smågatorna (G11) i södra delen 
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Brohusvägen, litt G13 
Brohusvägen är den ursprungliga tillfarten norrifrån till 
området. Det är viktigt att dess historiska karaktär bibe-
hålls såsom väg i grön omgivning men med minskad 
körbana – det svarar också mot den eftersträvade miljön 
kring den äldre bebyggelsen och dess kompletteringar. 
Befintliga träd bevaras i så stor utsträckning som möjligt 
samt kompletteras. Med trafik endast till enstaka fastighe-
ter behövs ingen särskild gångyta. 
   Uppgifter pekar på att vägens norra del är en av landets 
första betongvägar. Både från denna synpunkt och av all-
männa historiska skäl är det viktigt att vägens anslutning till 
Södra Västkustvägen inte skärs av på ett okänsligt sätt utan 
att den gamla sträckningen kan avläsas – även om funktio-
nen som tillfart tas över av den nya huvudgatan. 

 
Brohusvägens södra del, d v s den del som är huvudgata i 
Åkvarteren, kan till sin uppbyggnad närmast jämföras med 
de små typgatorna litt G 11. Brohusvägen har emellertid 
större mått – ca 10 m – men utformas i princip som en 8 m 
typgata men med bredare sidoremsor. Dessa är på denna 
gata anordnade som traditionella gångbanor, vilket begrän-
sar möjligheterna till t ex utvändiga trappor. Planbestäm-
melse finns att minst 1,5 m bredd av varje sidoremsa skall 
vara fri från hinder. Gatan är räddningsväg men kan också 
utnyttjas för tillfällig besöksparkering utan att detta arran-
geras särskilt i beläggning eller skyltning. 
 
 

Material: 
Norra delen: 
Körytor: asfalt 
Sidoremsor: gräs, trädplantering – bevarad och 
kompletterad 
 
Södra delen: 
Körytor: asfalt 
Kantsten: borgmästarsten 
Sidoremsor: grus 
Ränndalar i granit för avvattning från husen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Brohusvägens norra del 

Brohusvägens södra del 
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Material G23: 
Körytor: asfalt 
Kantsten: gatsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liten typgata i Brohus,         
litt G23 
De mindre tvärgatorna till Brohusvägens norra del karaktä-
riseras av planterade förgårdar och spjälstaket. Gavlar ihop 
med plank/staket kan förläggas i gatuliv. Det är viktigt att 
belysningsarmaturen inte förhindrar framfart för rädd-
ningsfordon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typsektion mindre gata i Brohus.  



 39 

 

 

Åpromenaden, södra delen,   
litt G14, G25 
Stråket utefter ån på stadsdelens östsida, d v s mitt emot 
Fladängen, är redan idag etablerad i en form som är ut-
gångspunkt för även den framtida utformningen. En smal 
väg, körbar där detta behövs, anpassas i sin sträckning till 
de mäktiga befintliga träden – popplar och pilar – och 
omges av gräs. Trädplanteringen kompletteras med nya 
träd, företrädesvis pilar, där dessa inte kan skada ledningar 
och beläggningar. 
Den lilla kajbyggnad som finns repareras och kompletteras 
med gångbräder. På lämpliga ställen vid gränderna kopplas 
den längsgående träbryggan till håvningsbryggor som stick-
er ut i vattnet ca 3 m. Anordningar för förtöjning samt el- 
och vattenförsörjning anordnas. 
Mellan å-villorna i norr utmed kanalen skapas en liten 
passage med dubbla trädrader på ömse sidor gång- och 
cykelstigen. Passagen utformas enligt sektion G25. 
 

Material G14: 
Gångyta: asfalt 
Sidoremsor: gräs, trädplantering (bef + kompl), pil  
Längsgående träbrygga, spont, azobé, håvnings-
bryggor vid gränderna 
El och vattenautomater c/c 20 m med toppbelysning 
Akterförtöjningspålar i galvat stål c/c 2,5 m, förtöj-
ningsringar 
 
Material G25: 
Gångyta: grus 
Kantsten: storgatsten 
Sidoremsor: gräs, trädplantering 

 

 Typsektion G14  

Liten passage mellan å-villorna,  
litt G25 
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Gatorna vid Ringugnsparken 
litt G16-18, 21 
Ringugnsparken är stadsdelens stora grönyta och all-
män park med betydelse även för resten av tätorten. 
De omgivande gatorna är vägen dit och talar tydligt om 
att detta är en offentlig miljö. Därför har några av 
gatorna mer karaktär av små parkrum (G17) som öpp-
nar sig mot parken. Den offentliga karaktären under-
stryks också av att en gata (G18) löper runt parken på 
insidan av bebyggelsen som tillfart till de hus som 
vetter mot det öppna parkrummet. 
   Trädgårdsstadskaraktären skapas av småhusbebyggel-
sen och av den klippta bokhäck som i flera fall marke-
rar tomtgränsen, men här finns även inslag av husliv 
som ligger i gräns mot gata. 
   Trafikfunktionen är i stort sett helt lokal. Diagonalt 
igenom området går ett övergripande gångstråk som en 
del av länken mellan strand/strandhotell och centrum. 
I öst-västlig riktning finns ett annat betydelsefullt stråk 
mellan Västkustvägen, Ringungsparken och Strandfu-
ret.  Mjödgatan, Skrattmåsgatan, Uppåkraplatsen och 
Strandrågsplatsen får därför separata gångytor bredvid 
körbanan. I övrigt gäller blandad trafik utan särskilda 
kör- eller gångytor. De bredare gatorna har planterade 
mittremsor för att markera de smala körbanorna med 
syfte att hålla hastigheter nere.. Mitt på Strandfurega-
tans sträckning öster om Strandfuret anläggs en mindre 
plats med ett planterat träd i samma syfte. Gatan kring 
parken utgör en del av parkrummet och ska inte inbju-
da till fler trafikrörelser än vad som är nödvänligt. 
Gatan beläggs därför med endast en smal hårdgjord 
köryta som kompletteras med körbar gräsarmering för 
att kunna bära räddningsfordon. Körbar gräsarmering 
kan eventuellt också behövas i vissa gathörn för att ge 
en tillräcklig radie för dessa fordon. Vid Uppåkraplat-
sen och Strandrågsplatsen är körbanorna smala och 
intilliggande gångbanor kommer därför att dimensione-
ras för att klara utryckningsfordon (G17). 
 

 

    Material:  
Sidoremsor (G16): gräs med plan-
tering av mindre träd  
Sidoremsor (G21) gräs med träd- 
plantering 
Mittremsa (G17): gräs med större 
träd 
 

 

G18 Ringvallsgatan 
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Gata utmed Södra Västkust-
vägen och park vid Sommar-
gatan 
Lokalgatan väster om Södra Västkustvägen bidrar till att ge 
den östligaste husraden en framsida vilket är betydelsefullt 
för hela Lomma Hamns exponering mot öster. Bostäder-
nas entréer och förgårdsmark vetter mot denna gata. Kant-
parkering tillåts. Utefter gatan leder ett huvudstråk för 
gående och cyklister. Gång- och cykelväg och lokalgata 
skiljs åt med hjälp av en häckplantering vars bredd varierar, 
kompletterad med stora träd.  
 
I den nordvästra delen av Trädgårdsstaden, vid Sommarga-
tan, finns en mindre park med ett miljöhus. Parkytan bör 
innehålla vegetation; gräs på marken och ett antal träd som 
markerar platsen och bäddar in miljöhuset i grönska. 
Parkmiljön ligger i gränsen mellan Strandfurets fria natur 
och trädgårdsstadens ordnade grönska, vilket kan användas 
som utgångspunkt för parkens gestaltning. Det är viktigt att 
byggnaden svarar mot platsens status och utformas med t 
ex anknytning till närliggande hus och i samspel med 
grönskan. I parkens norra del löper en gång- och cykelväg 
utmed Sommargatan. 
 

Material gata:  
Köryta: asfalt 
Gång- och cykelväg: asfalt 
Kantsten: borgmästarsten 
Mittremsa: häckplantering, stora träd 

 
Material park:  
Plantering: gräs med träd 
Gång- och cykelväg: asfalt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parken vid Sommargatan 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gata utmed Södra Västkustvägen 

och park vid Sommargatan 

Gata vid Södra Västkustvägen 
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Sommargatan, litt G19 
Södra Västkustvägen, 
litt G20 
Sommargatan leder från Södra Västkustvägen ut 
mot havet. Gatan innehåller en separat gång- och 
cykelväg vilken inte ingår i huvudnätet och därför 
får en smalare sektion. Trädrader och gräsytor om-
ger körbanan. Mot Trädgårdsstaden finns förgårds-
mark mellan hus och gata.  
   Sommargatan är en lång rak gata med utblickar 
mot havet. För att inte inbjuda till höga hastigheter 
anläggs hastighetsdämpande åtgärder utmed gatan.  
   I och med uppfyllnader av marken på sidorna för-
ändras miljön påtagligt runt Södra Västkustvägen. 
Den får också en ny omgivning genom att nu vara i 
en urban miljö.  
   Men denna miljö innehåller också inslag som är 
storskaliga och som kräver landskapsmässig behand-
ling, nämligen idrottsområdet/båtuppläggnings-
platsen och badparkeringen söder om Fyrkants-
dammen. En kraftig och hög plantering är en effek-
tiv och vacker inramning kring badparkeringen.   
   I den storskaligare omgivningen med mer naturka-
raktär är det naturligt med gång- och cykelvägar i as-
falt i stället för plattor. I övrigt ingår samma kom-
ponenter som på övriga gator. Där gc-vägen gränsar 
direkt till körytan (G19) markeras gränsen med 
kantsten. 
   Öster om Södra Västkustvägen anläggs kollektiv-
trafikstråket med gräs – det tas i anspråk först med 
ev spårläggning. 
 

Material:  
Körytor: asfalt 
Gång- och cykelväg: asfalt 
Kantsten (G19): borgmästarsten 
Sidoremsor: gräs, träd, plantering runt bad-
parkeringen mot park och bokhäck mot Cam-
pingvägen; friväxande buskar, runt båtupp-
läggningsplatsen 
Träd:  G19:  t ex skogstall ”pinus silvestris” 
          G20: t ex oxel 

Sommargatan, G19, i öst-västlig 
riktning och Södra Västkustvägen, 
G20, i nord-sydlig riktning. 
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Campingvägen, litt G24 
Utmed Fyrkantsdammens södra sida ligger Cam-
pingvägen. Vägen leder vidare till den planerade ho-
tell- och konferensanläggningen och stranden. 
Längs dammen går även ett gång- och cykelstråk 
som har sin fortsättning längs Södra Västkustvägen. 
Fyrkantsdammen får strandskoning och mellan cy-
kelvägen och dammen sparas/kompletteras en grön 
zon.   
 
 

Material:  
Körytor: asfalt 
Gång- och cykelväg: asfalt 
Mitt- och sidoremsor: gräs, träd, plantering av 
tall runt badparkeringen mot park och bok-
häck mot Campingvägen 
Träd: Se beskrivning strandskogen, litt P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektion Campingvägen, östra delen 
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Strandplanteringen, litt P1 
Norr om Strandfuret och bebyggelsen runt runda parken 
planteras såsom komplement till furet en ny rekreations-
skog. Både till karaktär och användning skiljer den sig från 
furets mer slutna och vilda växtlighet men ändå med natur-
karaktär. 
   Den nya Strandplanteringen innehåller en blandning av 
växtlighet med stort inslag av lövträd och buskar. Den blir 
varierad med växlingar mellan tätare partier och öppna 
gläntor och allmänt sett mer öppen för utblickar under 
trädkronorna – också mot stranden.  
   Den rymmer också småstugor för övernattning, spridda i 
skogen. Dessa är knutna till en ev framtida hotellanläggning 
i västra kanten av planteringen. Även om denna har utblick 
över Öresund är den indragen från stranden så att strand-
skyddsområdet inte påverkas – anläggningen är lagd på 
mark som redan idag är ianspråktagen för bebyggelse. 
Strandplanteringen kantas också av bebyggelse i söder – 
strandvillor norr om Strandfuret och friliggande hus längre 
österut. 
   Strandplanteringen ingår i ett grönt stråk, som börjar 
med Strandfuret och fortsätter på andra sidan Södra Väst-
kustvägen i östra delen av Habofältet. På detta sätt är den 
både en del i ett promenadstråk, som sträcker sig långt 
utefter kusten, och en spridningskorridor för växter och 
djur. Öppningarna genom bebyggelsen in till Strandfuret 
och Strandplanteringen är tilltagna så att man när man rör 
sig mellan de olika gröna områdena hela tiden är omgiven 
av grönska. 
   Sammansättningen av växtligheten i Strandplanteringen 
kan ge karaktär åt olika partier med skillnad mellan zonen 
närmast stranden och brynen åt andra håll respektive plan-
teringens inre. I partiet närmast stranden planteras salt- och 
vindtåliga tåliga arter såsom bergfur, havtorn, lönn, al, 
silverbuske och pil. I öster mot Södra Västkustvägen kan 
karaktären bestämmas av växter som ger blomning och 
frukter, t ex vildapel, rönn, slån, fågelbär och hassel. I det 
inre kan mer robusta karaktärer skapas med t ex avenbok, 
ek, benved och skogstry medan brynen får karaktär av 
vildrosor, hägg och gullribs. Tall står för enstaka inslag i 
helheten. Efterhand kan ört- och lökväxter inplanteras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strandstuga omgiven av skyddande grönska Plantering mellan strandskog och tomtmark 
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Parkeringen Planteringar i Strandplanteringen Plantering mellan parkering och Strandplanteringen 
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Strandfuret, litt P8 
Strandfuret behåller den vilda karaktär som området har 
idag. Med skötsel och vissa plantering av rumsbildande 
vegetation skall furet kunna upplevas som större än det är 
idag. Nya stigar, som är kopplade till de omgivande ga-
tunäten, och entréer som är särskilt utformade för Strand-
furet läggs till för att förhöja områdets värde och upplevel-
sen för besökaren.  
 
I framtiden skall Furet kunna användas av fler än idag. Här 
kan t ex skolelever få undervisning i hur naturen fungerar. 
Dagisgrupper kan ha utflykt hit. Strandfuret har stor poten-
tial att kunna användas och uppskattas av barn och unga. 
De ingrepp som uppförandet av strandvillorna medför 
kompenseras genom att en ny strandplantering anläggs 
norr och nordost om Strandfuret. 
 
Vid stranden ligger en kiosk från 1920-talet med tillhörande 
nyare dansbana.  
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Brukstorget, litt P2 
I mötet mellan stadsdelens två huvudgator och där den 
nordsydliga Hamnallén skiftar riktning anläggs ett torg som 
också blir en entré till Ringugnsparken. 
   Som del i det stadsrum som präglas av gator får torget en 
formell utformning med hårdgjord mark och stadsträdplan-
tering som bidrar till torgets rumslighet.  
   Sjögatan, den tidigare Eternitgatan, påminner om den 
tidigare produktionen i området. Det är naturligt att torget 
kan få påminna om teglets industriepok och att detta åter-
speglas i utformningen. En väsentlig del av markbelägg-
ningen görs därför i marktegel även om de omgivande 
gatornas material får bestämma inramningen enligt stadsde-
lens typutformning – asfalt och borgmästarsten. På låga 
tegelmurar kan inskriptioner redovisa något av områdets 
brukshistoria. Någon form av vattenspel, t ex en vattenor-
gel, ger en föraning på väg mot Öresund.  
   På torget ryms även Lomma Hamns busshållplats och 
därtill hörande möbler; cykelställ och busskur. Stadsdelens 
övergripande gång- och cykelvägar korsas vid torget. Dessa 
är i övrigt belagda med asfalt för att underlätta framkom-
lighet och skötsel, men just kring Brukstorget bör de få en 
annan beläggning som signalerar att man befinner sig i ett 
”finrum” med korsande oskyddade trafikanter, kvaliteten 
höjs och hastigheten sänks. Torgets dignitet motiverar en 
gestaltning med belysning utöver det vanliga i form av 
effektbelysning eller liknande.  
   Torget får sin karaktär av luftiga och skira stadsträd, t ex 
robinia. I torgets norra del kan en publik verksamhet place-
ras Byggnaden bör utföras i tegel, trä och glas och med 
sedumtak. Teglet ska vara av en typ som passar ihop med 
torgets marktegel. I samband med byggnaden, på dess 
norra sida, ryms ett antal parkeringsplatser. 

 
Material: 
Gång- och cykelväg: Betongplattor 
Mark: Marktegel 
Träd: Träd med gles krona, t ex robinia som bildar 
en ram kring torget, solitärträd med fri placering på 
torget 
Kantsten: borgmästarsten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brukstorget, litt P2, utformning av 
mark och byggnad 
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Förskoletomter vid    
Brukstorget 
Nedanstående skisser visar hur delar av de kvarter där 
förskola/skola tillåts skulle kunna användas som förskole-
tomter. I exemplen har parkeringsplatser förlagts till torg 
och gator för att tillskapa så stor yta som möjligt för bar-
nets lek och utevistelse. Lek- och utevistelse ska prioriteras 
inom den egna tomten men enstaka parkering är möjlig ifall 
ytan tillåter. Detaljplanen tillåter större skolenheter än de 
som illustrerats nedan, om behov skulle uppstå.  
 Rumslighet kan tillskapas t ex med vegetation och nivå-
skillnader  
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Piltorget, litt P3 
En mäktig rad av gamla pilträd ger naturlig anvisning för 
Piltorget. Här växlar också gång- och cykelstråket sträck-
ning i sidled och mynnar i Sjögatan (den tidigare Eternitga-
tan). Platsen är också en förmedling av kontakten mellan 
det inre gatunätet och parken söder om Villa Solsken.  
   Platsen kan också rymma en liten byggnad i sydöstra 
hörnet för flera stödfunktioner till boendet: nätstation för 
el, station för källsortering och plats för hushållssopor för 
närliggande bostäder. Det är mycket viktigt att byggnaden 
svarar mot platsens kvaliteter med t ex anknytning till ut-
formningen av närliggande hus och i samspel med gröns-
kan. Byggnaden måste framträda som fullvärdig byggnad i 
paritet med grannhusen och inte som uthus. 
   Pilarna bevaras och kompletteras vid behov. De omges 
av gräs på den nuvarande marknivån, d v s något försänkt i 
förhållande till de höjda omgivande gatorna. Platsen omges 
av borgmästarsten och fyra runda, kraftiga stenpollare mot 
asfaltytorna. 
  

  

Piltorget med befintliga pilträd och en ny byggnad med bl a källsortering för 
hushållen. 
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Smedjetorget, litt P4 

Strax söder om parken vid villa Solsken, inne i bebyggelsen, 
tillkommer ytterligare en plats som med sin plantering med 
åtta träd av hängpil markerar sig som ett litet stadstorg.  
Hårdgjorda partier med grus ramas in av borgmästarsten 
och en rad smågatsten. Sittmöjligheterna ges en klassisk 
torgutformning och arrangeras i samspel med träden.   

Sektion  

Plan över Smedjetorget, centralt i Åkvarteren 
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Material: 
Kant: Planterade träd 
Slänt: Vegetation och gräs 
Ovala ytor: omgärdade av vegetationspartier, t ex 
ekhäckar och fristående träd 
Mittyta: Gräsyta 
Lekytor: Gummiasfalt

Ringugnsparken, litt P5 
Stadsdelens centrala park är också ett viktigt tillskott till 
tätortens nätverk av offentliga parker. Genom sin storlek 
och närhet till Strandfuret och havet får den en speciell roll. 
Det är viktigt att den anläggs och används på ett sätt som 
gör att det inte är någon tvekan om dess offentliga karak-
tär. Den omgivande gatan är t ex ett sådant inslag i utform-
ningen – även om den har en så liten bredd att den inte 
inbjuder till allmän trafik. Parken ska ha ett innehåll som 
lockar barn och vuxna i alla åldrar: Lekplatser med soffor, 
sandlåda, småbarnsgunga, leksnår och klätterlek med små 
nivåskillnader för de allra minsta. Möjlighet till rörelselek, t 
ex bollplaner, klätterställningar, hinderbanor, gungor för de 
större barnen. Möjlighet för barn och framför allt unga att 
umgås ute utan att vara fysiskt aktiva t ex attraktiva sittytor 
och läktare. Skoglik miljö. 
   Parkmiljön ska kunna användas året runt, även under det 
mörka vinterhalvåret, och belysning av miljön bör därför 
göras med särskild omsorg. Effektbelysning eller liknande 
kan användas för att signalera platsens särställning. 
   För att ge parken en stark rumskänsla utformas den med 
med slänter runt sidorna. gata och omgivande bebyggelsen 
på krönet och med slänter runt sidorna. Cirkelns mitt är i 
stort sett plan för att möjliggöra bollspel. Cirkelns kant 
planteras med träd som rumskapande element vilket även 
tydliggör den cirkulära formen. I slänterna planteras vegeta-
tion och på ovala ytor som omgärdas av rumsskapande 
vegetation ryms olika funktioner såsom nätstation, lekytor 
av olika slag och sittplatser. Ovalerna kopplas till gatan via 
gångytor med en lutning som ger tillgänglighet för rörelse-
hindrade och öppnar sig mot parkens mitt.  
   Parken har tillsammans med Strandfuret och stranden en 
betydelsefull roll såsom de ytor i stadsdelen som ger störst 
utrymme och möjlighet till lek och rekreation. Småhusen i 
Trädgårdsstaden kommer troligen att rymma en hög andel 
familjer med barn. 
   Förlängningen av huvudstråken Strandrågsplatsen, Up-
påkraplatsen, Skrattmåsgatan och Mjödgatan hålls i huvud-
sak fria från högre vegetation och möblering för att ge 
siktlinjer in i parken.  
   Avvattning sker i släntens lågpunkt. För att underlätta 
avvattning sluttar parkens mittyta något från centrum och 
utåt mot slänterna. Ytan ska trots detta upplevas som plan 
och tillåta t ex spontant bollspel. 

 

 Sektioner Ringugnsparken 

Höjdpunkt 

Lågpunkt Lågpunkt 

Parkens inbördes höjdförhållanden, omgivande gator ligger högre än parken 
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Typsektion P6   
 

Solskensparken och åprome-
naden, norra delen, litt P6 
Kring Villa Solsken och den historiska bebyggelsen i Bro-
hus ligger redan idag en grön yta som tidigare varit en 
hävdad del av villans trädgård. Den har fått ett vitalt läge i 
den nya miljön genom att förmedla kontakten med ån till 
det inre av bebyggelsen. 
 
Den norra delen av parken. 
Parken som ligger utefter Höjeåns västra strand kommer i 
stor utsträckning att behålla sin nuvarande karaktär i de 
norra delarna. Befintlig växtlighet kommer att sparas i så 
stor utsträckning som möjligt. En ny gångväg leder besöka-
ren längs strandbrinken. Från bebyggelsen leder stigar ned 
till båtbryggor och sittplatser utefter åstranden. Öster om 
Villa Solsken anläggs ett utjämningsmagasin för dagvatten. 
Skulle det visa sig att ytterligare dagvattenmagasin behövs 
finns möjlighet att anlägga ett sådant i norra delen av par-
ken. Med undantag för de ca 25 meterna närmast Södra 
Västkustvägens bilbro över höje å, utförs åkanten spontad 
och med möjlighet att anordna båt- eller håvningsbryggor , 
enligt illustrationsplan, för att göra ån mer tillgänglig. 
 
Vegetationen i parken kompletteras för att förstärka den 
nuvarande karaktären. Förslagsvis används olika sorters pil. 
Samtidigt bör fältskiktet kompletteras med blommande 
växter, gärna vattenväxter av parkkaraktär, i anslutning till 
stranden. 
 
Den södra delen av parken. 
Parkens södra del kommer att omdanas i sin helhet genom 
att en mindre kanal avgränsar parken mot villorna längs 
Solskensgränd. Kanalen ges ett sådant djup att grundgåen-
de småbåtar kan angöra bryggor nedanför norr om villorna 
längs Solskensgränd. Fontänpil (Salix elegantissima) plante-
ras på parksidan. Gångbron som Uggletornsstigen går över 
skall ha en sådan höjd över medelvattenytan att båtarna kan 
ta sig in. Brofästet för gång- och cykelbron över Höje å 
skall utformas med stor omsorg och skall på Brohussidan 
av ån landa i en träddunge bestående av fontänpil eller 
liknande. Gångstråket Uggletornsstigen kantas där de pas-
serar mellan de södra villorna, av träd, förslagsvis Asklönn 
(Acer negundo).  

Dagvattendammen öster om Villa solsken ges parkkaraktär 
och omges av träd. Norr om dammen finns plats för lek-
plats. Den bör inordnas i parkens karaktär. Strandlinjen 
utformas i huvudsak enligt sektion P6 (med undantag för 
de 25 meterna närmast Södra Västkustvägens bilbro över 
Höje å). Längs stranden kan även bryggor anordnas enligt 
illustrationsplan. 

 
Nya träd och trädgrupper planteras i sådan omfattning att 
parken så snart som möjligt börjar grönska. Gräsytor för 
lek och samvaro och blommande buskar och träd är viktiga 
element och skall finnas i parkens alla delar. Utrustning och 
belysning skall förstärka parkens karaktär och utformas 
med stor omsorg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träbro över kanalen vid å-villorna 
(se även litt B6) 

Material P6: 
Gångyta: grus 
Sidoremsor: gräs, trädplantering (bef + kompl), 
pil, 
poppel och övr lika bef  
Spont, azobé, håvningsbryggor  
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Fladängen och skolan, litt P9 
Fladängens markuppbyggnad består till stora delar av ut-
fylld mark. I och med den nya gång- och cykelbron över 
Höje å och uppförandet av skolan söder om parken kom-
mer att betyda att Fladängen får ett mycket centralt läge 
och den kommer att utnyttjas av såväl barn och unga som 
vuxna i större utsträckning än tidigare. Parkens grundele-
ment bibehålles. En anpassning av gång- och cykelvägarna 
har föreslagits för att knyta samman de nya målpunkter 
som kommer att finnas i området; gångbrons landfäste och 
skolans föreslagna entréer t ex.  
 
Parken kommer i sin södra del att gränsa till skolbyggnader, 
vilket kräver en anpassning av parkstrukturen i förhållande 
till skolgårdens funktioner. Befintlig vegetation knyter 
samman park och skolgård och parken har öppna ytor som 
kan utnyttjas av elever på skolan. En ny lekplats med en 
liten kulle samt en skatepark har föreslagits i parkens norra 
del. Området kring dammen anpassas till den nya situation 
som gångförbindelsen över Höje å skapar.  

 
Biltrafik, för tillgänglighet till kajen och båtarna där, möjlig-
görs längs Höje å samt mellan ån och Strandvägen, utmed  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parkens norra gräns. Framkomligheten längs kajen kommer 
att brytas vid gångbrons landfäste vilket kräver vändytor 
för fordon. Detta har därför föreslagits vid brofästets båda 
sidor. Landfästet för bron skall utformas med stor omsorg 
och brofästet skall omges av en träddunge. Brofästet och 
området kring dammen kommer att utgöra ett centralt 
motiv i parken. Beläggningar, sittplatser, blomsterrabatter 
m.m. anordnas kring dammen. 
 
Smärre byggnader för nät och fiskeredskap skall kunna 
uppföras utefter kajen på en begränsad sträcka mellan Höje 
å och skoltomten. Hoddorna har en gång- och cykelväg på 
baksidan och körbar yta på framsidan.  
 
Skoltomten omramas av ett vackert spjälstaket med plante-
rad förgårdsmark, där lindar bildar kontinuerliga och täta  
trädrader. I norr övergår denna plantering i befintliga 
naturlika vegetationspartier. Öppningarna in till skoltomten 
markeras med grindstolpar, grindar och vacker, välkom-
nande belysning. Skolan omfamnas alltså av en grön rums-
bildande ram, innanför vilken skolbyggnaderna kan ges fria 
former. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sektion vid skolan och parkeringen 
söder om Fladängsparken  
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  Stranden, litt P7 
Stranden är en av Lommas viktigaste tillgångar i rekrea-
tionsmiljön. Det är både en tillgång och en viss påfrestning 
för den nya stadsdelen när stranden varma sommardagar är 
fylld av besökare från hela regionen. 
   Stranden har förbättrats de senaste åren och detta arbete 
fortsätts. Växtligheten vårdas och kompletteras för bättre 
slitagetålighet. Gångvägar av trä läggs ut för att ytterligare 
skydda de mest använda gångvägarna för slitage. 
   Strandstråket utefter hela kommunens strandlinje passe-
rar här men tar på denna sträcka vägen över Strandprome-
nadens anlagda gångväg. Längre norrut följer strandstråket 
mer naturlika stigar. 
   Stranden är aktiv även på annat sätt än som badplats. 
Enstaka hus för aktiviteter som är besläktade finns redan 
idag och ytterligare tar plats i kanten av växtligheten in mot 
gatan i form av enkla men vårdade och anpassade byggna-
der av en annan karaktär än stadens, underordnade växtlig-
heten.  
   För en del av den nya bebyggelsen föreslås en förstärk-
ning av vattenkontakten genom ett parkstråk mot havet 
och rustning av strandområdet med ny långbrygga ut i 
havet. Mindre servicebyggnader för besökare medges i 
kanten mellan Furet och stranden.  
 

 

”Lomma utkik”- idé Leif Bolter 
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Båtuppläggningsplats och 
sommarparkering 
Platsen för vinterförvaring av båtar fyller även en 
funktion som året runt-parkering för friluftsliv, som-
marparkering för besökande till stranden samt idrotts- 
och friluftsområden. Den stora vegetationsvolymen 
längs Höje å bevaras och kompletteras. Stigen längs 
ån är viktig såväl som rekreationsstråk som för natur-
upplevelse och bevaras i befintligt skick med avseen-
de på material och sträckning. 
 
Längs S. Västkustvägen, samt som en avgränsning 
mot norr, bildar en häck med träd en kraftfull och 
elegant inramning av vegetation. Art för häck och 
träd är bok (Fagus sylvatica). Tanken är att häcken i 
färdigvuxet tillstånd är 3 meter bred vid basen och 3 
meter hög. En trädallé (F. sylvatica) planteras i häcken 
(cc 10-12m). Häcken fungerar som en tydlig kantmar-
kering av området och tar upp höjdskillnaden mellan 
båtuppläggning och väg, samt skapar ett sammanhål-
let intryck sett från vägen. Häckens strikta linjer spelar 
väl mot vägens linje och trädgårdsvegetationen väster 
om Södra Västkustvägen. Häcken kommer även att 
bilda en visuell övergång till befintlig vegetation vid 
ån. Samtidigt utgör den, som vegetationsvolym, en 
länk mellan strandfuret vid havet, den nya trädgårds-
staden och vegetationsvolymen längs ån och i för-
längningen kyrkofuret, något som gynnar såväl in-
sekts- som fågellivet i området.  
 
Områdets disponering med avseende på uppställ-
ningsplatser, gatubredder, vändradier och placering av 
byggnader inom området är studerat ur landskaps-
bildssynpunkt, men även ur trafiksynpunkt för opti-
malt utnyttjande av marken. Låga häckar (60cm) med 
träd hjälper till att skapa rumslighet och dela av om-
rådet i olika kvarter. Man kan via nord-sydgående 
gator och den öst-västliga lokalgatan som logistik-
”motor” enkelt ta sig dit man behöver inom området,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrationsplan över området vintertid 



 56 

 
 
både med båtar på lastbil inom hela området och med 
trailer söder om lokalgatan. Områdets norra del om-
disponeras sommartid till sommarparkering, i den 
södra delen ordnas uppställning för båtvaggor mm. på 
ett ordnat och propert sätt. Markmaterialet inom 
området ska vara grus.  
 
Dagvatten inom området tas omhand lokalt och leds 
till en ny damm i områdets södra spets.  
Placering av mobilmast inom området sker på ett 
sådant sätt att masten inte hamnar mitt i siktlinjen då 
man blickar mot området från kringliggande vägar 
och gator. Masten placeras nära uppvuxen vegetation 
i områdets östra, mittersta del. 
 
Inom området ryms flera byggnader; miljöstation, 
mastförråd samt servicebyggnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektion genom Södra Västkustvägen mot norr, sommartid 

Sektion genom Södra Västkustvägen mot norr, vintertid 
Samma vy som i bilden ovan men vintertid skymtar båtarna ovanför bokhäcken  
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Sektion genom gångvägen längs Höje å, sommartid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sektion genom gångvägen längs Höje å, vintertid 
Samma vy som bilden ovan men under vintertid då området används 
för båtuppläggning 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Material: 
Markmaterial inom området: Grus/Makadam el. 
motsv. 
 
GC-väg genom området: Asfalt. 
 
Entréer samt ramper till kaj: Asfalt. 

 
Plantering mot S. Västkustvägen, längs områ-
dets norra del samt inom området förekomman-
de planteringar:  
Häck samt träd Fagus sylvatica FK Gottåsa E, Bok.  
Häckplantor kvalité co/kl 100-125.  
Trädplantor kvalité 3x ompl 10-12. 
Bokhäckars planteringsytor kantas av klippt gräs. 
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Broar 
Stadsdelen får tre nya broar som knyter ihop den med 
tätorten, två över den nya kanalen och en ny bro över 
kanalen vid Solskensparken. Den största och viktigaste 
bron ersätter järnvägsbron i söder med tillfart från centrum 
över det nya hamntorget. 
   Broar är alltid viktiga objekt för omsorg i utformningen. 
De är intresseväckande inslag i miljön, används av många 
och är dessutom mycket exponerade. Broar tillmäts också 
viktiga symboliska egenskaper i sin egenskap att binda 
samman. Detta kommer till uttryck i utformningen av 
broarna i Lomma Hamn. Det ställs också speciella tekniska 
och praktiska krav som påverkar utformningen.  
   De sex broarna är: 
B1: bron i söder vid hamntorget 
B2: södra bron över kanalen, vid kajmynningen 
B3: norra bron över kanalen 
B4: gc-bron vid Fladängen 
B5: gc-bron vid båtuppläggninsplatsen/idrottsområdet 
B6: gc-bron över kanalen vid Solskensparken 
   I så stor utsträckning som möjligt utformas broarna med 
ett tydligt släktskap med liknande räckesdetaljer etc. 

B1 
Utformningen av bron vid Hamntorget har två begräns-
ningar. Den ska medge en segelfri höjd om 3 m. Den ska 
också medge kollektivtrafik (med hållplats på bron) vilket 
begränsar höjden och kräver tillräckligt stora vertikalradier. 
   Den viktigaste egenskapen är dock att den har ett så 
framskjutet läge och så stor symbolisk betydelse. Den 
utformning som visas bygger på att den så tydligt som 
möjligt ska uttrycka den sammanbindande funktionen med 
den viktiga leden i brobalken som knutpunkt. Den visade 
konstruktionen är i stål med triangelformade lådbalkar.  
   Överbyggnaden har en tydlig marin karaktär med hand-
ledare i oljat eller lackerat trä. Sektionen är också uppbyggd 
så att den visuellt kan härbärgera de ledningar som kom-
mer att passera här. Brofästena utgör delar av stödmuren 
kring den bank som lyfter vägen. Den är klädd med sten 
och är inramning kring de soliga platser som bildas vid  
 

 
 
 
bron. Beläggning av smågatsten i likhet med hamntorget, 
på gångbanor smågatsten med släta hällar. 
 

Tidiga ritningar på broarna 
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 B2 
Bron vid kanalens mynning i ån är konsturerad för att ha så 
stor del av sitt bärverk ovanför bron för att ge så stor höjd 
som möjligt under för småbåtar att passera. Detaljerna 
utformas med samma marina associationer som övriga 
broar. Stål och betong, beläggning av asfalt. 
 

 

 

 

 

 

 

B3 
Bron vid kanalens norra del är en lokal bro för gång- och 
cykeltrafik vid den lilla platsen öster om kanalen. Den har 
bärverk av trekantiga lådbalkar av stål, liknande den stora 
bron i söder. Räcke i stål. Handledare och beläggning av 
oljad ek el motsvarande. 

Tidiga ritningar på broarna 
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B4  
Gång- och cykelbron vid Fladängen är lång och ska dess-
utom medge 3 m segelfri höjd. Ån har här en bredd om 26 
m. Bron utförs som en fackverkskonstruktion i stål och har 
spännvidd som är lika lång som åns bredd.  
Den segelfria höjden uppnås på en bredd av 10 meter 
under bron. Broräcken utgörs av plattstål och stållina med 
handledare i marin båtmahogny eller motsvarande. 

 

 

B5  
Bron vid båtuppläggningsplatsen/idrottsområdet skapar 
den viktiga förbindelsen från tätorten till de nya rekrea-
tionstillgångarna norr om ån. Bärverk av trekantig lådbalk i 
stål. Räcke i stål med handledare av oljad ek eller motsva-
rande liksom brobanan. 
 
 

B6  
Bron över kanalen vid å-villorna i Brohus görs så kort och 
rak som möjligt och utfors med golv och räcken i trä. 
Räcket målas och samordnas med belysningen. Brofästen 
kläs in med trä och målas mörka.  

Tidiga ritningar på broarna 
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          Orienteringsplan 
          2011-03-07 

 



Färgprogram Lomma Hamn

Färgprogram Lomma  Hamn

Ur Kvalitetsprogrammet:

”Husen färgsätts så att det understryks att 
de är individer men inom samma familj. 
Friska och klara putskulörer ger liv åt 
stadsdelen även en grå novemberdag. 
Spelet av kulörer från hus till hus 
ska utgöra en del av upplevelsen av 
stadsdelen”

Bilaga till Kvalietsprogram för Lomma Hamn
2003-06-10



Färgprogram Lomma Hamn

BESKRIVNING

Programmet beskriver endast 
färgsättning för de putsade 
fasaderna.

I enlighet med kvalitetsprogram-
met ska varje hus framhävas och 
ha sin egen individuella färg. 

Utgångspunkten och basen för 
färgsättningen är ett antal ljusa, 
milda färger. I det närmaste kritvitt 
kompletteras med kalla och varma 
vita (ljusa) nyanser.

Mot dom ställs klara kulörer i 
grundfärgerna gult, rött, blått och 
grönt. Redovisade NCS-kulörer är 
exempel på kulörer som anger  ett 
spann av möjlliga färger.

Färgerna ska ställas mot varandra 
på ett sådant sätt att kulörerna 
framhävs  och tillsammans skapar 
en rik miljö av färger. 

  



Färgprogram Lomma Hamn

Vita  färger

S1000- N

S 1500 -N

S 1005 Y20R



Färgprogram Lomma Hamn

Gula färger

S1030  Y10R

S 1040 Y20R

.



Färgprogram Lomma Hamn

Röda färger

S 3040  Y80R

S 3040 Y50R



Färgprogram Lomma Hamn

Blåa färger

S 5010 R50B

S 2010 R90B

.



Färgprogram Lomma Hamn

Gröna färger

S 3020 B50G

S 2010 G60Y





Kommunfullmäktige 
2021-09-16 
 

Ärende 

17 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 29 (32) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-06-23 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 93   KS KF/2021:186 - 110 
 
 

Förslag till förändring av valdistrikten i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt vallagen (2005:837) ska varje kommun vara indelad i geografiskt avgränsade 
röstningsområden, så kallade valdistrikt. Indelningen beslutas av Länsstyrelsen efter 
förslag från kommunfullmäktige. 
 
Ett valdistrikt bör, enligt 4 kap 17 § vallagen, omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Enligt Valmyndigheten bör ett valdistrikt bestå av en geografiskt 
avgränsad yta och dess gränser ska i första hand följa topografiska landmärken, såsom 
till exempel vattendrag och vägar, som ligger fast mellan valen. Valdistriktens namn 
ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska kunna förstå 
vilket område som avses bara genom att läsa namnet. 
 
Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2021-05-21 för förslaget. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, § 117. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09 § 117 
‒ Protokoll från valnämnden 2021-06-01 § 1 
‒ Skrivelse 2021-05-21 från planeringsavdelningen 
‒ Tabell över föreslagna valdistriktsförändringar och därtill hörande kartor 
‒ Valdistrikt 2018, Lomma kommun 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Lomma kommun föreslår Länsstyrelsen besluta, med stöd av 4 kap. 17 § vallagen 

(2005:837), att Lomma kommun från och med år 2022 ska indelas i valdistrikt i 
enlighet med bilaga. Nu gällande indelning av valdistrikt i Lomma kommun upphör 
därmed att gälla. 

 
./. Bilaga. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 



 

Kod före 
beslut

Namn före beslut Ny kod efter 
beslut

Nytt namn 
efter beslut

Gränsändring 
efter beslut

Beräknat antal 
röstberättigade 
efter beslut

12620101 Lomma N Se karta 1656
12620102 Lomma Hamn Se karta 1904
12620103 Båtgatorna-

Fågelstaden Se karta 1284
12620104 Piläng 1326
12620105 Karstorp-Alnarp Se karta 1154
12620106 Norr Vinstorp m fl Lervik Se karta 1481
12620107 Lomma Centrum Se karta 1651
12620201 Borgeby Ö Borgeby - 

Löddesnäs Ö Se karta 1418
12620202 Borgeby V Löddesnäs V Se karta 1397
12620301 Flädie S Bjärred S - 

Önnerup Se karta 1490
12620302 Flädie N Bjärehov Se karta 1684
12620303 Flädie Ö-Fjelie-

Önnerup
Bjärred NÖ- 
Flädie - Fjelie Se karta 1590

Förändringskolumner

Förändringstabell Valdistrikt samt Kartor

Bilaga KS § 93/21



12620101

12620101 >>> 12620102

12620101 >>> 12620105

12620101 >>> 12620106

12620101 >>> 12620107

12620101 >>> 12620102

12620102 >>> 12620101

12620102 >>> 12620101

12620101 >>> 12620102

12620101 >>> 12620107

12620101 >>> 12620102

12620102 >>> 12620101

12620102 >>> 12620101

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g gFörändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet



12620102
12620102 >>> 12620101

12620102 >>> 12620107

12620102 >>> 12620101

12620101 >>> 12620102

12620101 >>> 12620102

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g gFörändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet



12620103

12620103 >>> 12620105

12620103 >>> 12620107

12620103 >>> 12620107

12620107 >>> 12620103

12620105 >>> 12620103

12620103 >>> 12620105
12620103 >>> 12620107

12620105 >>> 12620103

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g gFörändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet



12620104

Teckenförklaring

Valdistrikt - inga förändringar

© Lantmäteriet



12620105

12620105 >>> 12620103
12620103 >>> 12620105

12620107 >>> 12620105

12620101 >>> 12620105

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g g

Förändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet



12620106

12620101 >>> 12620106

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g gFörändring - Område tillkommer till valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet



12620107

12620107 >>> 12620105

12620107 >>> 12620103

12620102 >>> 12620107

12620103 >>> 12620107

12620101 >>> 12620107

12620105 >>> 12620107
12620103 >>> 12620107

12620107 >>> 12620105

12620105 >>> 12620107

12620103 >>> 12620107

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g g

Förändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet

12620107 >>> 12620103
12620103 >>> 12620107

1

1

2

2



12620201

12620201 >>> 12620303

12620201 >>> 12620303

12620201 >>> 12620202

12620201 >>> 12620303

12620201 >>> 12620202

12620201 >>> 12620202

12620202 >>> 12620201

12620303 >>> 12620201

12620303 >>> 12620201

12620302 >>> 12620201

12620303 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620201 >>> 12620202

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g gFörändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet

12620201 >>> 12620303

12620201 >>> 12620303
12620303 >>> 12620201

12620303 >>> 12620201

1

1

2

2



12620202

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620302

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620201 >>> 12620202

12620302 >>> 12620202

12620201 >>> 12620202

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620302

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620201 >>> 12620202

12620302 >>> 12620202

12620201 >>> 12620202

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g g

Förändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620201 >>> 12620202

1

1

2

2



12620301

12620301 >>> 12620303

12620301 >>> 12620303

12620301 >>> 12620303

12620301 >>> 12620302

12620303 >>> 12620301

12620302 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g g

Förändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY
© Lantmäteriet



12620302

12620302 >>> 12620301

12620302 >>> 12620201
12620302 >>> 12620303

12620302 >>> 12620202

12620202 >>> 12620302

12620301 >>> 12620302

12620302 >>> 12620201

12620302 >>> 12620303

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g g

Förändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY
© Lantmäteriet



12620303

12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620201

12620303 >>> 12620201
12620303 >>> 12620201

12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

12620201 >>> 12620303

12620301 >>> 12620303

12620201 >>> 12620303

12620301 >>> 12620303

12620201 >>> 12620303

12620303 >>> 12620301 12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

12620301 >>> 12620303

12620301 >>> 12620303

12620301 >>> 12620303

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g gFörändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet

12620303 >>> 12620201

12620303 >>> 12620201

12620201 >>> 12620303

12620302 >>> 12620303

1

1

2

2



12620101
Lomma N

12620303
Bjärred NÖ - Flädie - Fjelie

(Flädie Ö-Fjelie-Önnerup)

12620105
Karstorp-Alnarp

12620201
Borgeby - Löddesnäs Ö

(Borgeby Ö)

12620202
Löddesnäs V

(Borgeby V)

12620301
Bjärred S - Önnerup

(Flädie S)

12620107
Lomma Centrum

12620102
Lomma Hamn

12620302
Bjärehov

(Flädie N)

12620104
Piläng

12620106
Lervik

(Norr Vinstorp m fl)

12620103
Båtgatorna-Fågelstaden

© Lantmäteriet

Bjärehov
(Flädie N)

Teckenförklaring
Valdistrikt efter 
genomförda förändringar

Namn före beslut

Namn efter beslut

12620302 Valdistrikt kod



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 3 (4) 

 
VALNÄMNDEN 2021-06-01 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

VN § 1   VN/2021:1 - 110 
 
 

Förslag till förändring av valdistrikten i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt vallagen (2005:837) ska varje kommun vara indelad i geografiskt avgränsade 
röstningsområden, så kallade valdistrikt. Indelningen beslutas av Länsstyrelsen efter 
förslag från kommunfullmäktige. 
 
Ett valdistrikt bör, enligt 4 kap 17 § vallagen, omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Enligt Valmyndigheten bör ett valdistrikt bestå av en geografiskt 
avgränsad yta och dess gränser ska i första hand följa topografiska landmärken, såsom 
till exempel vattendrag och vägar, som ligger fast mellan valen. Valdistriktens namn ska 
beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska kunna förstå vilket 
område som avses bara genom att läsa namnet. 
 
Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2021-05-21 för förslaget. 
 
Vid valnämndens sammanträde lämnar planarkitekt John Wadbro en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-05-21 från planeringsavdelningen 
‒ Tabell över föreslagna valdistriktsförändringar och därtill hörande kartor 
‒ Valdistrikt 2018, Lomma kommun 

 
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta 
följande: 
‒ Lomma kommun föreslår Länsstyrelsen besluta, med stöd av 4 kap. 17 § vallagen 

(2005:837), att Lomma kommun från och med år 2022 ska indelas i valdistrikt i 
enlighet med bilaga. Nu gällande indelning av valdistrikt i Lomma kommun upphör 
därmed att gälla. 

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

 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 Valnämnden 

 

   
  
Förslag till förändring av valdistrikten i Lomma kommun inför valet 2022  

 
 
 
Förslag till beslut: 
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande: 
 

- Lomma kommun föreslår Länsstyrelsen besluta, med stöd av 4 kap. 17 § vallagen (2005:837), 
att Lomma kommun från och med år 2022 ska indelas i valdistrikt i enlighet med bilaga. Nu 
gällande indelning av valdistrikt i Lomma kommun upphör därmed att gälla. 

 
 
Ärende 
Enligt vallagen (2005:837) ska varje kommun vara indelad i geografiskt avgränsade 
röstningsområden, så kallade valdistrikt. Indelningen beslutas av Länsstyrelsen efter förslag från 
kommunfullmäktige. 
 
Ett valdistrikt bör, enligt 4 kap 17 § vallagen, omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Enligt 
Valmyndigheten bör ett valdistrikt bestå av en geografiskt avgränsad yta och dess gränser ska i första 
hand följa topografiska landmärken, såsom till exempel vattendrag och vägar, som ligger fast mellan 
valen. Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska 
kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. 
 
Bakgrund/analys 
Lomma kommun är för närvarande indelat i 12 valdistrikt. Två av valdistrikten har i dagsläget fler än  
1 800 invånare. Gränserna för samtliga valdistrikt har setts över och en revidering föreslås som 
innebär att valdistriktens gränser anpassas till fasta topografiska landmärken. Till följd av de 
föreslagna gränsjusteringarna är det även aktuellt med en förnyad namngivning av vissa distrikt. De 
föreslagna gränsjusteringarna medför en omfördelning av de röstberättigade. Bedömningen är att 
inget område riskerar att innefatta fler än 2 000 röstberättigade.  
 
Samtliga föreslagna förändringar av valdistrikten framgår av bilaga 1, samt de till tabellen tillhörande 
kartorna. Den nu gällande valdistriktsindelningen framgår av bilaga 2.  
 
Beslutsunderlag 

- Tabell över föreslagna valdistriktsförändringar och därtill hörande kartor 
- Valdistrikt 2018, Lomma kommun 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2021-05-21 
Planeringsavdelningen  

Vår referens: John Wadbro   
Direkttel: 0733-41 12 88  
E-post: john.wadbro@lomma.se 
Diarienr: VN/2021:1 
Er referens:  

mailto:john.wadbro@lomma.se


  s. 2 (2) 

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

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med GIS-avdelningen och 
kommunledningskontoret. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 
 
 
 
John Wadbro 
Planarkitekt 
 
Beslutet expedieras till:  
Länsstyrelsen 



Bilaga 1 

Kod före 
beslut

Namn före beslut Ny kod efter 
beslut

Nytt namn 
efter beslut

Gränsändring 
efter beslut

Beräknat antal 
röstberättigade 
efter beslut

12620101 Lomma N Se karta 1656
12620102 Lomma Hamn Se karta 1904
12620103 Båtgatorna-

Fågelstaden Se karta 1284
12620104 Piläng 1326
12620105 Karstorp-Alnarp Se karta 1154
12620106 Norr Vinstorp m fl Lervik Se karta 1481
12620107 Lomma Centrum Se karta 1651
12620201 Borgeby Ö Borgeby - 

Löddesnäs Ö Se karta 1418
12620202 Borgeby V Löddesnäs V Se karta 1397
12620301 Flädie S Bjärred S - 

Önnerup Se karta 1490
12620302 Flädie N Bjärehov Se karta 1684
12620303 Flädie Ö-Fjelie-

Önnerup
Bjärred NÖ- 
Flädie - Fjelie Se karta 1590

Förändringskolumner

Förändringstabell Valdistrikt samt Kartor



12620101

12620101 >>> 12620102

12620101 >>> 12620105

12620101 >>> 12620106

12620101 >>> 12620107

12620101 >>> 12620102

12620102 >>> 12620101

12620102 >>> 12620101

12620101 >>> 12620102

12620101 >>> 12620107

12620101 >>> 12620102

12620102 >>> 12620101

12620102 >>> 12620101

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g gFörändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet



12620102
12620102 >>> 12620101

12620102 >>> 12620107

12620102 >>> 12620101

12620101 >>> 12620102

12620101 >>> 12620102

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g gFörändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet



12620103

12620103 >>> 12620105

12620103 >>> 12620107

12620103 >>> 12620107

12620107 >>> 12620103

12620105 >>> 12620103

12620103 >>> 12620105
12620103 >>> 12620107

12620105 >>> 12620103

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g gFörändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet



12620104

Teckenförklaring

Valdistrikt - inga förändringar

© Lantmäteriet



12620105

12620105 >>> 12620103
12620103 >>> 12620105

12620107 >>> 12620105

12620101 >>> 12620105

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g g

Förändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet



12620106

12620101 >>> 12620106

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g gFörändring - Område tillkommer till valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet



12620107

12620107 >>> 12620105

12620107 >>> 12620103

12620102 >>> 12620107

12620103 >>> 12620107

12620101 >>> 12620107

12620105 >>> 12620107
12620103 >>> 12620107

12620107 >>> 12620105

12620105 >>> 12620107

12620103 >>> 12620107

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g g

Förändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet

12620107 >>> 12620103
12620103 >>> 12620107

1

1

2

2



12620201

12620201 >>> 12620303

12620201 >>> 12620303

12620201 >>> 12620202

12620201 >>> 12620303

12620201 >>> 12620202

12620201 >>> 12620202

12620202 >>> 12620201

12620303 >>> 12620201

12620303 >>> 12620201

12620302 >>> 12620201

12620303 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620201 >>> 12620202

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g gFörändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet

12620201 >>> 12620303

12620201 >>> 12620303
12620303 >>> 12620201

12620303 >>> 12620201

1

1

2

2



12620202

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620302

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620201 >>> 12620202

12620302 >>> 12620202

12620201 >>> 12620202

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620302

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620201 >>> 12620202

12620302 >>> 12620202

12620201 >>> 12620202

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g g

Förändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet

12620202 >>> 12620201

12620202 >>> 12620201

12620201 >>> 12620202

1

1

2

2



12620301

12620301 >>> 12620303

12620301 >>> 12620303

12620301 >>> 12620303

12620301 >>> 12620302

12620303 >>> 12620301

12620302 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g g

Förändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY
© Lantmäteriet



12620302

12620302 >>> 12620301

12620302 >>> 12620201
12620302 >>> 12620303

12620302 >>> 12620202

12620202 >>> 12620302

12620301 >>> 12620302

12620302 >>> 12620201

12620302 >>> 12620303

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g g
g g g g g

Förändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY
© Lantmäteriet



12620303

12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620201

12620303 >>> 12620201
12620303 >>> 12620201

12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

12620201 >>> 12620303

12620301 >>> 12620303

12620201 >>> 12620303

12620301 >>> 12620303

12620201 >>> 12620303

12620303 >>> 12620301 12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

12620303 >>> 12620301

12620301 >>> 12620303

12620301 >>> 12620303

12620301 >>> 12620303

Teckenförklaring

g g g g g
g g g g gFörändring - Område tillkommer till valdistriktet

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!! Förändring - Område utgår ur valdistriktet

Valdistrikt efter genomförda förändringar

Valdistrikt före förändring >>> Valdistrikt efter förändring1262XXXX >>> 1262YYYY

© Lantmäteriet

12620303 >>> 12620201

12620303 >>> 12620201

12620201 >>> 12620303

12620302 >>> 12620303

1

1

2

2



12620101
Lomma N

12620303
Bjärred NÖ - Flädie - Fjelie

(Flädie Ö-Fjelie-Önnerup)

12620105
Karstorp-Alnarp

12620201
Borgeby - Löddesnäs Ö

(Borgeby Ö)

12620202
Löddesnäs V

(Borgeby V)

12620301
Bjärred S - Önnerup

(Flädie S)

12620107
Lomma Centrum

12620102
Lomma Hamn

12620302
Bjärehov

(Flädie N)

12620104
Piläng

12620106
Lervik

(Norr Vinstorp m fl)

12620103
Båtgatorna-Fågelstaden

© Lantmäteriet

Bjärehov
(Flädie N)

Teckenförklaring
Valdistrikt efter 
genomförda förändringar

Namn före beslut

Namn efter beslut

12620302 Valdistrikt kod



Valdistrikt 2018
Lomma kommun

Borgeby V

Borgeby Ö

Flädie N Flädie Ö - Fjelie - Önnerup

Flädie S

Lomma N

Karstorp - Alnarp

Piläng

Norr 
Vinstorp

m fl
Lomma Hamn

Lomma Centrum

Båtgatorna - Fågelstaden



Länsstyrelsens och 
valnämndens arbete med 
valgeografi och mandatVa
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Om den här manualen

Denna manual riktar sig till både kommunerna och till länsstyrelserna och gäller för valen 2022. 
I varje kapitel finns följande avsnitt: Ansvariga, Beskrivning och Gör så här. 

Med kommunallagen avses SFS 1991:900 och med vallagen avses SFS 2005:837. SFS-numren 
skrivs inte ut i löptext. 

Symboler i marginalen
Hänvisning 
till lag

Arbete ska 
utföras i 
Valid

Viktigt 
datum
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1. Kalender 2021-2022

Datum Lag Sid

2021 

Februari Valmyndigheten hanterar fastigheter i Valid. 14-15

Mars Valmyndigheten sammanställer statistik över antalet 
röstberättigade per valområde, valkrets och valdistrikt. 

KL 5 kap 2 § 4, 13

31 oktober Sista dag för kommunfullmäktige att besluta om ändrad 
indelning i valkretsar inför valet 2022. För att beslutet ska gälla 
ska det vara fastställt av länsstyrelsen.
Sista dag för regionfullmäktige att besluta om ändrad indelning i 
valkretsar inför valet 2022. För att beslutet ska gälla ska det vara 
fastställt av länsstyrelsen.

VL 4 kap. 13 §

VL 4 kap. 8 §

8-9

8-9

1 december Sista dag för länsstyrelsen att besluta om kommunfullmäktiges 
förslag om ändrad indelning i valdistrikt. 

VL 4 kap. 18 § 10-13

2022
Januari–
februari

Länsstyrelsen ska senast ha gått igenom placeringsdistrikten. 16

28 februari Sista dag för kommun- och regionfullmäktige att fatta beslut om 
ändringar av totalt antal mandat i valområdet.
Sista dag för kommunfullmäktige att besluta om ändringar av 
ersättarkvoten. Länsstyrelsen underrättas omedelbart. 

KL 5 kap. 3 §

KL 5 kap. 4 §

6-7

7

Februari Länsstyrelsen hanterar fastigheter i Valid. 14-15
Mars Valmyndigheten sammanställer statistik över antalet 

röstberättigade per valområde, valkrets och valdistrikt. 
VL 4 kap 1 §
VL 6 kap 8 §

4

30 april Sista dag för Valmyndigheten att fatta beslut om fördelning av 
fasta mandat mellan riksdagsvalkretsar.
Sista dag för länsstyrelsen att fatta beslut om fördelning av fasta 
mandat mellan kommun- och regionvalkretsar. 

VL 4 kap. 3 §

VL 4 kap. 10 §
VL 4 kap. 15 §

9

8-9

Augusti Länsstyrelsen hanterar fastigheter i Valid. 14-15
11 september Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

VL = Vallagen  
KL = Kommunallagen

Samordning

Kommunen och länsstyrelsen bör ha en dialog om när kommunen planerar att vara färdig med 
valkretsar och valdistrikt. Även om sista dag är 1 december för länsstyrelsen att fatta beslut om 
valdistrikt kan det göras tidigare om kommunen kommer in med sitt förslag tidigare.

Kommunen ska granska sina valdistrikt i god tid innan den 1 december året före valåret. Tänk 
på att om valdistrikten ändras kan också valkretsarna behöva ändras. 
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Till  
innehållsförteckning

2. Inledande om statistik över röstberättigade

Valmyndigheten tar fram statistik över antal röstberättigade per valområde, valkrets 
och valdistrikt vid tre tillfällen inför valen 2022:

• 1 mars 2021: Statistiken används enligt 4 kap. 12 § vallagen som underlag för 
kommun- och regionfullmäktiges beslut om valkretsindelning. Enligt 5 kap. 1 
§ kommunallagen används statistiken som underlag till kommun- och region-
fullmäktiges beslut om antal mandat för valområdet. Statistiken kan även 
användas som underlag till länsstyrelsens beslut om valdistriktsindelning.

• 1 mars 2022: Statistiken används enligt 4 kap. 1 § vallagen som underlag vid 
Valmyndighetens beslut om fördelning av fasta mandat mellan riksdagsval-
kretsarna och vid länsstyrelsens beslut om fördelning av fasta mandat mellan 
kommun- och regionvalkretsar.

• Kvalifikationsdag för rösträtt (30 dagar före respektive valdag): 
Uppgifterna tas fram enligt 5 kap. 1 § vallagen för Valmyndighetens arbete 
med att framställa röstlängder med alla röstberättigade. 

Observera att statistiken som tas fram den 1 mars speglar förhållandena för de röstberättigade 
just vid det tillfället, det är inte en prognos för vad som kommer gälla för den riktiga valdagen. 

Statistiken presenteras på www.val.se.

GIS-kartor med röstberättigade per fastighet

Efter statistikframställningen året före valåret skapar Valmyndigheten GIS-kartor med fastig-
hetspunkter, där uppgifter om antal röstberättigade per fastighet och koordinater finns med. 
Dessa publiceras i Valid för att hjälpa kommuner och länsstyrelser i arbetet med valdistrikt och 
valkretsar året innan valåret, se vidare i kap. 5, 6 och 7. 

Eftersom GIS-kartorna med röstberättigade anses utgöra personregister omfattas de av 
särskilda regler i fråga om utlämnande och handhavande. 

http://www.val.se
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Till  
innehållsförteckning

3. Valgeografin - inledande definitioner

Valgeografin har fyra nivåer. På den översta nivån finns valområdet som är hela det 
område som valet gäller, t.ex. en kommun. Valområdet är sedan indelat i valkretsar 
och det är för valkretsarna som det väljs ledamöter. Valkretsarna är i sin tur indelade i 
valdistrikt, med en vallokal per valdistrikt. Valdistriktet består av ett antal fastigheter och 
det är på fastigheterna som röstberättigade personer är folkbokförda.

 

Valområde 
Totalt 61 mandat

Valdistrikt

Storskogens kommun 
40 000 röstberättigade

Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valkretsar

23 valkretsmandat

31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat
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Till  
innehållsförteckning

 4. Valområde, totalt antal mandat och ersättarkvot

4.1 Ansvariga

• Kommun- och regionfullmäktige beslutar om totalt antal mandat. Även Europaparla-
mentet och riksdagen fattar beslut om detta.

• Kommunfullmäktige beslutar om andel ersättare som ska utses. 
• Valnämnden och länsstyrelsen uppdaterar i Valid.

4.2 Beskrivning

Valområdenas geografiska utformning är relativt statiska till sin natur, dvs. de ändras inte så 
ofta. Däremot kan det tillkomma valområden t.ex. när en ny kommun bildas eller gränser 
mellan kommuner justeras. Beslut om ändringar i valområdena, t.ex. nya kommuner, fattas av 
riksdagen. Ändringar av det totala antal mandat i riksdagen är en grundlagsändring och kräver 
två riksdagsbeslut.

Vid val till riksdagen är valområdets totala antal mandat fastställt i 3 kap. 2 § regeringsformen. 
Vid region- och kommunfullmäktigval fastställs det totala antalet mandat av respektive 
fullmäktige. Antal mandat i Europaparlamentet fastställs av Europaparlamentet.

Det totala antalet mandat i kommun- och regionfullmäktige ska vara inom de ramar som 
fastställs i 5 kap. 1 § kommunallagen. Där framgår att antalet mandat ska vara ett udda antal 
och att antalet mandat beror på antalet röstberättigade (baserat på statistik från den 1 mars året 
före valåret) i valområdet, enligt följande:

Antal mandat Kommun 
röstberättigade

Antal mandat Region 
röstberättigade

Minst 21 Upp till 8 000 Minst 31 Upp till 140 000
Minst 31 8 001 – 16 000 Minst 51 140 001 – 200 000
Minst 41 16 001 – 24 000 Minst 71 200 001 – 300 000
Minst 51 24 001 – 36 000 Minst 101 Över 300 000
Minst 61 Över 36 000
Minst 101 Stockholms kommun

Valområdet är det område inom vilket ett val ska hållas. Det kan vara en kommun, region 
eller hela landet. För varje valområde bestäms ett totalt antal mandat som ska tillsättas. 

Totalt 61 mandat

Storskogens kommun 
40 000 röstberättigade

23 valkretsmandat

31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat

Valdistrikt

Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Valkretsar

Valområde 
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Till  
innehållsförteckning

Ersättare

Kommunfullmäktige kan enligt 5 kap. 4 § kommunallagen besluta om ersättarkvot dvs. hur 
stor andel ersättare som ska utses för ledamöterna. Kvoten ska vara fastställd till högst 1/2, 
vilket betyder att det utses hälften så många ersättare som ledamöter. 

Antal ersättare för ledamöter i riksdagen, Europaparlamentet och regionerna är fastställda i  
14 kap. 14-15 §§ vallagen.

4.3 Gör så här

Ändringar av totala antalet mandat i kommun- och regionfullmäktige och ändringar i 
kommunfullmäktiges ersättarkvot går till så här:

1. Senast den sista februari valåret ska kommun- respektive regionfullmäktige besluta 
om ändringar av totalt antal mandat. Kommunfullmäktige ska dessutom besluta om 
ändringar av ersättarkvoten. 

2. Kommun- respektive regionfullmäktige ska genast meddela länsstyrelsen om 
beslutet.

3. Valnämnden för in de ändringar i antal mandat och andel ersättare som kommun-
fullmäktige beslutat om i Valid.

4. Länsstyrelsen för in de ändringar i antal mandat som regionfullmäktige beslutat om i 
Valid.

Senast  
28 feb 2022
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Till  
innehållsförteckning

5. Valkretsar och mandat per valkrets

5.1 Ansvariga

• Kommun- respektive regionfullmäktige beslutar om valkretsarnas utformning.
• Länsstyrelsen fastställer fullmäktiges beslut och uppdaterar i Valid.
• Länsstyrelsen beslutar om antal fasta mandat i kommun- och regionvalkretsar.
• Valmyndigheten beslutar om antal fasta mandat i riksdagsvalkretsar.

5.2 Beskrivning

Valområdets totala antal mandat fördelas mellan valkretsarna utifrån antalet röstberättigade. 
Mandaten som fördelas till varje valkrets kallas valkretsmandat. I riksdags- och kretsindelade 
region- och kommunalval finns utöver fasta valkretsmandat också utjämningsmandat. Utjäm-
ningsmandaten fördelas mellan kretsarna och partierna efter valet.

Olika typer av valkretsar

Vid riksdagsval bestäms valkretsarnas namn, antal och omfattning i 4 kap. 2 § vallagen. I 
huvudsak utgör varje län en valkrets, men Stockholms, Skånes och Västra Götalands län är 
indelade i flera valkretsar. Sammanlagt finns det 29 riksdagsvalkretsar. 

Vid val till region- och kommunfullmäktige är hela valområdet en enda valkrets om inte 
fullmäktige har beslutat om att de ska vara kretsindelade. Kommuner som har färre än  
36 000 röstberättigade får dock bara kretsindelas om det finns särskilda skäl för detta. De som 
beslutar sig för att vara kretsindelade ska också besluta om hur kretsgränserna ska dras.

Sammanhängande gränslinje

En regionvalkrets bör, och en kommunvalkrets ska, enligt 4 kap. 6 och 12 §§ vallagen, ha en 
sammanhängande gränslinje. Det betyder att en valkrets inte får delas upp i enklaver, dvs. 
de får inte ha en geografiskt bruten yta. De enda enklaver som inte går att ta bort är de som 
ligger utanför valadministrationens kontroll, dvs. kommun- och länsenklaver. 

Valområdet delas in i en eller flera valkretsar och i varje valkrets tillsätts ett visst antal 
mandat. Syftet med valkretsar är att väljare i alla delar av valområdet ska bli representerade. 

Totalt 61 mandat

Storskogens kommun 
40 000 röstberättigade

23 valkretsmandat

31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat

Valdistrikt

Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Valkretsar

Valområde 
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Rätt storlek

Om en kommun är kretsindelad bör varje krets vara utformad så att den kan få minst 13 
mandat (vallagen 4 kap. 12 §).

Om en region är kretsindelat bör varje krets vara utformad så att den kan få minst åtta mandat 
(vallagen 4 kap. 6 §).

Beskrivande namn på valkretsarna

Namnet på en valkrets ska väljas på ett sådant sätt att det så enkelt som möjligt kan knytas 
till det aktuella området. Till exempel framgår det vilket område som utgörs av kommunval-
kretsen ”Östersund utom Staden”, medan ”Första valkretsen” är svårare att placera.

Administrativ kod

Länsstyrelsen ger valkretsarna en administrativ tvåställig kod, t.ex. 01, 02 och 03 i Valid. Om 
valområdet inte är indelat i valkretsar anges koden 00. 

5.3.1 Gör så här med valkretsar

1. Kommun- respektive regionfullmäktige ska se över valkretsarna i god tid och besluta 
hur de ska se ut senast den 31 oktober året innan valåret. Beslutet baseras på 
statistikuppgifterna från den 1 mars året före valåret. I beslutet anges vilka valdistrikt 
som ingår i respektive valkrets. Observera att om en kommun ingår i flera regionval-
kretsar så måste gränserna för kommun- och regionvalkretsarna sammanfalla.

2. För att gälla ska beslutet om valkretsar fastställas av länsstyrelsen. För att möjliggöra 
beslut om valdistrikt den 1 december (se kap. 6) ska fastställandet vara klart innan 
dess. 

3. Länsstyrelsen kungör beslutet.
4. Beslut om valkretsindelning kan överklagas till Valprövningsnämnden. Överklagande 

ska ha kommit in till länsstyrelsen senast tre veckor efter kungörelsedatum.
5. Länsstyrelsen genomför ändringarna i Valid. Det kan vara lämpligt att vänta tills 

dess att överklagandetiden gått ut.

5.3.2 Gör så här med valkretsmandat

Länsstyrelsen ska besluta om fördelning av fasta valkretsmandat mellan valkretsarna. Besluten 
ska baseras på statistiken över röstberättigade från den 1 mars valåret.

1. Valmyndigheten genomför de beräkningar som behövs som underlag för samtliga 
beslut, för att underlätta för länsstyrelserna.

2. Valmyndigheten publicerar beräkningar av fasta valkretsmandat för alla valområden i 
Valid. Länsstyrelserna kan använda dem som underlag för sina beslut.

3. Senast den 30 april valåret beslutar Valmyndigheten om antal fasta mandat i riksdags-
valkretsarna och länsstyrelserna beslutar om antal fasta mandat i kommun- och region-
valkretsarna. 

4. Valmyndighetens och länsstyrelsernas beslut ska kungöras. 
5. Valmyndigheten publicerar fördelningen av valkretsmandat på val.se.
6. Länsstyrelsen ska kontrollera på val.se att det är rätt antal mandat.
7. Beslut om valkretsmandat kan överklagas till Valprövningsnämnden. Överklagande, när 

det gäller kommun- respektive regionvalkretsar ska ha kommit till länsstyrelsen senast 
tre veckor efter kungörelsedatum.

30 apr 
2022

31 okt 
2021

http://val.se
http://val.se
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6. Valdistrikt

 

6.1 Ansvariga

• Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen.
• Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt.
• Länsstyrelsen uppdaterar GIS-kartor.

6.2 Beskrivning

1000-2000 röstberättigade

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 
Uppgift om antal röstberättigade kan t.ex. basera sig på de uppgifter Valmyndigheten tar fram 
den 1 mars året innan valåret. Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar såsom 
utflyttningar, nybyggnationer etc. 

Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000-2000 röstberättigade endast om det finns 
särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt 
(t.ex. en ö med begränsade färjeförbindelser) eller att valdistriktet väntas öka eller minska sin 
folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 
300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn till att skyddet för valhemligheten 
ska kunna bibehållas.

Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt och utgör grunden för valkretsarna och 
valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal och valdistriktens storlek och omfattning 
anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna. 

Totalt 61 mandat

Storskogens kommun 
40 000 röstberättigade

23 valkretsmandat

31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat

Valdistrikt

Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Valkretsar

Valområde 
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Beskrivande namn på valdistrikten

Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska 
kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. 

Valdistrikten sorteras alltid alfabetiskt och inte i kodordning i de publikationer som 
Valmyndigheten ger ut – t.ex. på webben. 

Vid namngivning av valdistrikt bör följande prioriteringsordning gälla:

1. I första hand ska valdistriktet ges namn efter det område som valdistriktet 
innefattar, t.ex. ”Valby”, ”Röstberga” eller ”Mandatviken”. Att namnge 
valdistrikt efter församlingar rekommenderas inte eftersom församling-
arnas utformning är utanför valadministrationens kontroll och kan ändras. 
Förkortningar av namn är inte tillåtna utom S:t och S:ta samt väderstrecks-
tillägg och liknande.

2. Innehåller valdistriktet flera distinkta, likvärdiga områden ska de alla ingå 
i namnet, med det mest centrala namnet först, t.ex. ”Valby-Röstberga-
Mandatviken” eller ”Valby, Röstberga och Mandatviken”.

3. Om det finns för många distinkta områden i valdistriktet, så att namnet blir 
fler än 36 tecken, ska det mest centrala området väljas, följt av ”m.fl.”, enligt 
”Valby m.fl.”.

4. Är valdistriktet för litet för att ges ett distinkt namn, kan det dela namn 
med de angränsande valdistrikten, men särskiljas av ett väderstreckstillägg. 
Väderstrecket skrivs med en bokstav efter namnet, enligt ”Valby N”, ”Valby 
S”, ”Valby Ö”, ”Valby V” och ”Valby C”. Om så skulle behövas kan också 
”NV” etc. användas. 

5. Löpnummernamn enligt formen ”Valby 1”, ”Valby 2” etc. används inte. 
Sådana namn är omöjliga att förstå var de ligger och kan dessutom sorteras 
konstigt vid olika datorgenererade presentationer, eftersom t.ex. 10 alfanu-
meriskt läggs före 2.

Inga enklaver

Varje valdistrikt ska vara en geografiskt obruten yta, i likhet med valkretsarna. Det betyder att 
ett valdistrikt inte ska delas upp i enklaver. De enda enklaver som inte går att ta bort är de som 
ligger utanför valadministrationens kontroll, dvs. kommun- och länsenklaver.

NEJ JA
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De röstberättigade har en bra väg till vallokalen

Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade en bra väg 
till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva passera en annan vallokal på väg till sin 
egen vallokal.

      

Räta gränser

Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska landmärken, såsom t.ex. vattendrag 
och vägar, som ligger fast mellan valen. De kan också följa befintliga fastighetsgränser eller t.ex. 
kommunens statistikområden. Gränserna ska inte gå i sick-sack över andra gränser utan helst 
helt och hållet följa befintliga gränser. Tänk på att kartorna används i olika grafiska presenta-
tioner och därmed bör hållas välordnade.

      

Valdistrikskod

Varje valdistrikt ska ges en åttaställig kod, där de första två siffrorna beskriver län, de andra två 
kommun och de fyra sista valdistrikt. Koden är främst till för internt bruk, men visas i statistik 
över valresultat och liknande. För de röstberättigade är koden ett komplement till numret i 
röstlängden och den kompletta sifferkombinationen trycks på röstkortet. Kommunen kan 
föreslå valdistriktskod i sitt underlag till länsstyrelsen.

01 14  0101 
Län Kommun Valdistrikt 
 

NEJ

JA

NEJ

JA
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6.3 Gör så här

1. Kommunen kan från juni 2020 hämta valdistriktskartor från valdatasystemet RKL 2018:s 
Bibliotek. Det är GIS-kartor med valdistrikten från 2019. Filformat är GeoJSON. Tidigare 
var det Shape. 

2. Från mars året innan valår finns dessutom filer med antal röstberättigade för varje 
fastighet och koordinater. Valmyndigheten kan inte tillhandahålla bakgrundskartor, men det 
går med fördel att ta hjälp av kartorna på www.val.se. 

3. Om granskningen leder till ändringar bör dessa sammanställas i en lista. Se bilaga 1 hur en 
sådan lista kan se ut. Ändringar i geografiska gränser bör illustreras med kartor. Kommunen 
ska helst skicka sina ändringar i GIS-filer till länsstyrelsen, men om det inte är möjligt måste 
kartbilderna vara tydliga och inzoomade. Det kan vara svårt att tolka ändringar utifrån t.ex. 
tjocka penndragningar på en kartbild.

4. Kommunfullmäktige föreslår nya valdistrikt till länsstyrelsen innan den 1 december året 
före valåret. Listan innehållande alla ändringar och eventuella kartor läggs som bilaga till 
länsstyrelsen. Kommunen ska även skicka med GIS-filer om sådana finns. 

5. Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt senast den 1 december året före valåret. 
Beslut om valdistriktsindelning gäller tills ny indelning beslutas. Länsstyrelsen kan på egen 
hand fatta beslut om valdistriktens utformning, men då måste kommunfullmäktige först få 
möjlighet att yttra sig. 

6. Länsstyrelsen kungör beslut om valdistriktsindelning i både ortstidning och Post- och 
Inrikes tidningar.

7. Beslut om valdistriktsindelning kan överklagas till Valprövningsnämnden. Överklagande ska 
ha kommit in till länsstyrelsen senast tre veckor efter kungörelsedatum.

8. Länsstyrelsen utför ändringar av valdistriktens gränser, namn och koder i GIS-kartorna. Det 
är viktigt att namn och koder registreras in korrekt eftersom det som registreras in finns i 
original i Valid och används för att publiceras på www.val.se, skickas till media och SCB, 
trycks på röstkort m.m.

9. Länsstyrelsen klarmarkerar valdistrikten i Valid.

Tidigare än 
1 dec 2021

Från juni 
2020

Från mars 
2021

Senast  
1 dec 2021

http://www.val.se
http://www.val.se
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7. Fastigheter

I varje valdistrikt finns ett antal fastigheter och på varje fastighet finns ett antal 
röstberättigade personer folkbokförda. 

 

7.1 Ansvariga

• Länsstyrelsen fattar beslut om valfastigheter och delade fastigheter. 
• Valmyndigheten utför doppning, se beskrivning nedan.
• Länsstyrelsen och Valmyndigheten hanterar fastigheter som saknar valdistriktsbeteckning.

7.2 Beskrivning

Folkbokföring sker på fastigheter. Alla fastigheter representeras av en fastighetspunkt och 
alla dessa fastighetspunkter finns angivna i specifika GIS-kartor. Fastighetspunkten innehåller 
koordinater, fastighetsbeteckning och uppgift om antal röstberättigade på fastigheten. 
Det nuvarande referenssystemet är SWEREF99TM, men kommer eventuellt ändras, mer 
information kommer i så fall angående det.

Doppning

Valmyndigheten samkör fastighetsregistret och valdistriktskartorna (GIS-kartor) för att kunna 
avgöra till vilket valdistrikt en fastighet ska höra. Den här samkörningen kallas doppning. Syftet 
är att varje röstberättigad ska kunna föras till ett valdistrikt. Efter doppningen innehåller fastig-
hetspunkten även en valdistriktskod. Valmyndigheten utför doppning tre gånger inför ett val. 
Dessa är: inför den 1 mars året före valåret, 1 mars valåret samt inför kvalifikationsdagen för 
rösträtten 12 augusti 2022.

 
 

Doppning

Fastighetsbeteckning, koordinater för 
fastighetspunkt, antal röstberättigade

Fastighetsbeteckning, koordinater för 
fastighetspunkt, antal röstberättigade, 
valdistriktskod: 05801201

Totalt 61 mandat

Storskogens kommun 
40 000 röstberättigade

23 valkretsmandat

31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat

Valdistrikt

Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Valkretsar

Valområde 



15

Till  
innehållsförteckning

Fastigheterna kan inte ändras av valadministrationen. Däremot måste de hanteras i olika 
sammanhang. De fastigheter som vid doppning inte automatiskt kan föras till ett valdistrikt 
måste hanteras manuellt av länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Länsstyrelsen skapar även 
valfastigheter och delar fastigheter vid behov. 

Valfastigheter

För vissa fastigheter kan fastighetspunkten ligga fel ur valsynpunkt. Om t.ex. en fastighet består 
av flera ytor som ligger i flera kommuner måste länsstyrelsen ibland peka ut ett ställe, dvs. ange 
specifika koordinater, där fastighetspunkten ska ligga. Punkten kan placeras där det finns en 
byggnad. De fastigheter som har utpekade koordinater kallas valfastigheter. Detta är ganska 
sällsynt. Valmyndigheten administrerar ett register med valfastigheter, men det kan komma att 
ändras till att länsstyrelsen gör ändringarna direkt i Valid, mer information kommer i så fall 
angående det. 

Delade fastigheter

Det förekommer också fastigheter med flera tusen röstberättigade eller stor yta. I dessa fall har 
länsstyrelsen, enligt 4 kap 16 § andra stycket vallagen, rätt att dela upp fastigheten så att delarna 
förs till olika valdistrikt. Undvik att dela upp en fastighet så att en valdistriktsgräns går genom 
en byggnad. Detta är mycket sällsynt.

7.3 Gör så här

Särskilda fastighetsbeslut

1. Länsstyrelsen kan besluta om valfastigheter eller delade fastigheter.  
2. Länsstyrelsen ska genast meddela Valmyndigheten beslutet, så att Valmyndigheten kan 

uppdatera i Valid.

Hantera fastigheter

Länsstyrelsen ska hantera de fastigheter som efter doppning saknar valdistriktsbeteckning två 
gånger: inför första mars valår och innan kvalifikationsdag för rösträtt 30 dagar innan valdagen. 
Valmyndigheten hanterar fastigheter en gång: inför 1 mars året innan valår. Valmyndigheten 
kommer att meddela exakta datum för detta.

3. En lista på berörda fastigheter visas i Valid.
4. Utred vilket valdistrikt fastigheterna ska höra till 
5. Fyll i uppgifterna i Valid. 
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8. ”Placeringsdistrikt”

”Placeringsdistrikt” är inte en egen typ av valdistrikt, utan vissa existerande geografiska 
valdistrikt pekas ut som placeringsdistrikt. Placeringsdistrikten ersätter det som tidigare 
kallades ”rubrikdistrikt”.

8.1 Ansvariga

• Länsstyrelsen pekar ut placeringsdistrikt.

8.2 Beskrivning

För att vara röstberättigad måste en person finnas i en röstlängd. Vilken röstlängd personen tas 
upp i bestäms av vilken fastighet som personen är folkbokförd på och i vilket valdistrikt denna 
fastighet ligger. 

Det finns ca. 40 000 personer som inte är folkbokförda på någon fastighet alls. De är istället 
folkbokförda på en s.k. rubrikfastighet – ”på kommunen skriven”, ”utan känt hemvist” eller 
”utvandrad”.

Lösningen är att länsstyrelsen väljer ut ett eller flera valdistrikt per kommunvalkrets där dessa 
röstberättigade ska placeras. De utvalda valdistrikten kallas placeringsdistrikt. Placeringsdi-
strikten från tidigare val ligger kvar i Valid. Om länsstyrelsen behöver peka ut nya eller fler 
placeringsdistrikt är det bra att tänka på att de bör vara centralt belägna eller att det är lätt att ta 
sig dit.

Valid placerar sedan ut de fastighetslösa röstberättigade slumpmässigt på placeringsdistrikten. 
När detta är gjort har samtliga röstberättigade kunnat föras in i en röstlängd. 

8.3 Gör så här

Första mars valåret ska Valmyndigheten ta fram statistik över röstberättigade per valdistrikt (se 
sid. 4). Därför måste listan med placeringsdistrikt ses över av länsstyrelsen innan dess. Exakt tid 
meddelas inför varje val, men det brukar vara januari-februari valåret.

6. I Valid ska länsstyrelsen se till så att minst ett valdistrikt, gärna centralt beläget, finns 
utpekat som placeringsdistrikt i länets alla kommunvalkretsar. Placeringsdistrikt från 
tidigare val ligger kvar.

jan–feb 
2022
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9. ”Uppsamlingsdistrikt”

Uppsamlingsdistrikten är fiktiva valdistrikt som skapas automatiskt vid val. De följer alltid 
kommunvalkretsarna eller kommungränsen om kommunen inte är valkretsindelad.

9.1 Ansvariga

Uppsamlingsdistrikten behöver ingen särskild tillsyn, utan skapas automatiskt vid val. De följer 
alltid kommunvalkretsarna och kan inte ändras.

9.2 Beskrivning

Onsdagen efter valdagen börjar valnämnderna räkna de förtidsröster som vallokalerna inte 
hunnit få och därmed inte kunnat räkna under valdagen. Dessa är främst röster från utlandet 
och förtidsröster som avlagts i andra kommuner på valdagen. Förrättningen heter valnämndens 
preliminära rösträkning, men kallas kort för uppsamlingsräkning. Räkningen börjar på onsdagen 
men kan om det behövs även fortsätta på torsdagen.

Vid valnämndens preliminära rösträkning räknas inte rösterna per valdistrikt utan i något som 
kallas ”uppsamlingsdistrikt”. Ett uppsamlingsdistrikt motsvarar en kommunvalkrets eller en 
kommun, om kommunen inte är valkretsindelad. Eftersom valkretsindelning kan ändras mellan 
val kan antal uppsamlingsdistrikt också ändras mellan val. Rösterna räknas på detta sätt för att 
valhemligheten inte ska röjas.
Uppsamlingsdistrikten tillkommer vid rösträkningen först på onsdagen efter valet och antalet 
valdistrikt skiljer sig därmed mellan den preliminära rösträkningen och den slutliga rösträk-
ningen. 

 

OLIKA ANTAL VALDISTRIKT VID DEN PRELIMINÄRA RÖSTRÄK-
NINGEN PÅ VALNATTEN OCH SLUTLIGA RÖSTRÄKNINGEN?

För riksdagsval och kommunfullmäktigeval är antal valdistrikt samma vid 
den preliminära rösträkningen i vallokalerna och den slutliga rösträkningen 
hos länsstyrelserna, men för regionfullmäktigeval är antalet ett annat. Det 
beror på att det inte finns någon region för Gotland. Därmed är det totala 
antalet valdistrikt och antal uppsamlingsdistrikt i landet lägre för val till 
regionfullmäktige. 

EXEMPEL: Vid valet till riksdagen och kommunfullmäktige 2014 fanns 
det 5837 valdistrikt, dvs. faktiska geografiska områden. 41 av dessa var i 
Gotlands kommun. Antal valdistrikt i val till landstingsfullmäktige (region-
fullmäktige) 2014 var därmed 5796. Till den slutliga rösträkningen tillkom 
sedan ett uppsamlingsdistrikt per kommunvalkrets. För val till riksdagen 
och kommunfullmäktige var det 390 uppsamlingsdistrikt, och därmed var 
det 6227 valdistrikt i det slutliga resultatet. För val till landstingsfullmäktige 
tillkom 387 uppsamlingsdistrikt, eftersom de 3 uppsamlingsdistrikten 
för Gotland inte tillkom för val till landstingsfullmäktige, och det slutliga 
antalet valdistrikt för val till landstingsfullmäktige var därmed 6183 stycken.
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10. Vad gäller vid omval och extra val?

I händelse av omval eller extra val gäller samma valgeografi som vid närmast föregående 
ordinarie val. Eventuellt kan det dock bli aktuellt med hantering av fastigheter.

10.1 Ansvariga

• Länsstyrelsen hanterar (eventuellt) fastigheter.

10.2 Beskrivning

Det är inte specifikt reglerat i vallagen vad som ska gälla för indelning i valdistrikt och valkretsar 
i händelse av omval eller extra val. Valmyndigheten gör bedömningen att samma valdistrikt och 
valkretsar gäller vid eventuellt omval eller extra val som vid närmast föregående ordinarie val. 
Det betyder att ändringar i valkrets- och valdistriktsindelningen som görs mellan valen, endast 
ska gälla vid nästa ordinarie val och således ej vid omval eller extra val. 

Även om inte indelning i valdistrikt och valkretsar ska göras inför ett omval eller ett extra val 
kan det bli aktuellt att hantera fastigheter.

10.3 Gör så här

1. Eventuellt meddelar Valmyndigheten att det behövs hanteras fastigheter. Om så är 
fallet, läs mer om detta i kapitel 7, Fastigheter.
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Bilaga 1: Underlag till beslut om valdistriktsändringar

Under beredningen kan följande lista göras för att underlätta arbetet, samt underlätta för 
mottagaren av beslutet. Gör en lista med samtliga valdistrikt och eventuella valkretsar med kod 
och namn: 

Förändringskolumner
Kod före 
beslut

Namn före 
beslut

Ny kod 
efter 
beslut

Nytt namn 
efter 
beslut 

Gränsändring 
efter 
beslut

Beräknat antal 
röstberättigade
efter beslut

17800001 Första 
17800002 Andra 
17800006 Valby 
17800001 Röstberga
17800132 Mandatviken

Skriv i tabellen hur varje valdistrikt påverkats i och med beslutet, enligt nedanstående:

Ändrat namn

Skriv nytt namn i kolumnen ”Nytt namn efter beslut”, maximalt 36 tecken inklusive mellanslag.

Ändrad kod

Skriv ny kod i kolumnen ”Ny kod efter beslut”. Kom ihåg att stora förändringar av koderna kan 
innebära mycket arbete, eftersom varje valdistrikt med ny kod och dess vallokal måste läggas in 
på nytt i Valid. 

Ändrad gräns

Ange kortfattat hur gränsen ändrats i ”Gränsändring efter beslut” och bifoga alltid en karta, där 
man på detaljnivå kan se hur gränsen dragits. En person utan lokalkännedom ska kunna förstå 
hur gränsen ska dras.

 

Borttaget valdistrikt

Betyder egentligen att distriktet slagits ihop med ett annat distrikt. Ange om valdistriktet har 
slagits ihop i kolumnen ”Gränsändring efter beslut”. Om det behövs, bifoga en karta, där man 
på detaljnivå kan se hur gränsen dragits.
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Till  
innehållsförteckning

Nytt valdistrikt

Sätt in en ny rad, lämna ”Kod innan beslut” och ”namn innan beslut” tomma. Skriv in kod och 
namn på det nya valdistriktet och ange hur distriktet uppkommit i kolumnen ”gränsändring”, 
bifoga alltid en karta, där man på detaljnivå kan se hur gränsen dragits.

Ska vissa valdistrikt vara oförändrade?

Lämna förändringskolumnerna för de oförändrade valdistrikten helt tomma. På så sätt är det 
enkelt att se var det finns förändringar i listan.

Beräknat antal röstberättigade per valdistrikt

Avsluta med att ange det beräknade antalet (kommunalt) röstberättigade för de valdistrikt som 
ska gälla tills vidare efter beslutet. 

Klart!

Så här kan en färdig lista se ut: 

Förändringskolumner
Kod före 
beslut

Namn före 
beslut

Ny kod 
efter 
beslut

Nytt namn 
efter 
beslut 

Gränsändring 
efter beslut

Beräknat antal 
röstberättigade
efter beslut

01 Norra 
valkretsen

12910

17800001 Första Bengtstaden 1703

17800132 Mandatviken 17800003 1113

17800002 Andra Slås ihop med 
17800001 
Bengtstaden.

17800004 Bullelunden Nytt valdistrikt, 
Valbys östra 
delar, se karta 1.

1021

17800006 Valby Justering av 
gräns mot 
nytt valdistrikt 
Bullelunden, se 
karta 2.

1232

17800012 Röstberga 1232



Kommunfullmäktige 
2021-09-16 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 21 (32) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-06-23 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 88   KS KF/2021:114 - 104 
 
 

Motion från Jonas Benke (L) om höjning av det kommunala partistödet i 
Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Jonas Benke (L) har 2021-04-13 inkommit med en motion om höjning av det 
kommunala partistödet i Lomma kommun. I motionen yrkar motionären att det 
kommunala stödet till politiska partier i Lomma kommun ska höjas till det dubbla 
jämfört med idag och att den nya nivån på partistödet ska införlivas i Lomma 
kommuns budget för verksamhetsåret 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22, § 39, att fastställa reviderade 
bidragsregler för kommunalt partistöd i enlighet med kommunlednings-kontorets 
förslag. Enligt de reviderade bidragsreglerna för kommunalt partistöd i Lomma 
kommun består partistödet, liksom tidigare, av ett grundstöd på 15 % av 
prisbasbeloppet och ett mandatbundet stöd på 16 % av prisbasbeloppet. 
 
Kommunledningskontoret redogör i skrivelse 2021-06-03 för ärendet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, § 118. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09 § 118 
‒ Skrivelse 2021-06-03 från kommunledningskontoret 
‒ Bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma kommun, fastställda 2021-04-22 § 

39 
‒ Protokoll från kommunfullmäktige 2021-04-22 § 39 
‒ Motion från Jonas Benke (L) om höjning av partistödet i Lomma kommun, 

inkommen 2021-04-13 
‒ Skrivelse 2021-02-24 från kommunledningskontoret 
 
Överläggning 
Sandra Pilemalm (L) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Aron Regnell (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 
 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande Robert Wenglén (M) 
yrkandena mot varandra, vartefter kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Aron 
Regnells yrkande. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 22 (32) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-06-23 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
Sandra Pilemalm (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 Kommunstyrelsen 

 

   
  
Motion om höjning av det kommunala partistödet i Lomma kommun 

 
 
 
Förslag till beslut: 
Kommunledningskontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
 
Ärende 
Jonas Benke (L) har 2021-04-13 inkommit med en motion om höjning av det kommunala partistödet i 
Lomma kommun. I motionen yrkar motionären att det kommunala stödet till politiska partier i 
Lomma kommun ska höjas till det dubbla jämfört med idag och att den nya nivån på partistödet ska 
införlivas i Lomma kommuns budget för verksamhetsåret 2022. 
 
Bakgrund/analys 
I enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) och bidragsreglerna för kommunalt 
partistöd i Lomma kommun utgår varje år partistöd till de partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige och som har lämnat in en skriftlig redovisning som visar hur det tidigare 
partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. 
 
Kommuner får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistödet får ges till politiska partier som är 
representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått 
ett mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  
 
Enligt 4 kap. 30 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och formerna 
för det. Beslut om partistöd ska enligt 4 kap. 31 § innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet 
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i 29 § första stycket, det vill säga för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.  
Redovisningen ska enligt 4 kap. 31 § avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare 
ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får enligt 4 kap. 31 § 
besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport. 
 
 
 
 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-06-03 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén   
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2021:114 
Er referens:  

mailto:maria.franzen@lomma.se
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Kommunledningskontoret har under början på året gjort en översyn av bidragsreglerna för 
kommunalt partistöd i Lomma kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22, § 39, att 
fastställa reviderade bidragsregler för kommunalt partistöd i enlighet med kommunlednings-
kontorets förslag. Enligt de reviderade bidragsreglerna för kommunalt partistöd i Lomma kommun 
består partistödet, liksom tidigare, av ett grundstöd på 15 % av prisbasbeloppet och ett 
mandatbundet stöd på 16 % av prisbasbeloppet.  
 
Beslutsunderlag 

- Bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma kommun, fastställda 2021-04-22 § 39 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-04-22 § 39 
- Motion från Jonas Benke (L) om höjning av partistödet i Lomma kommun, inkommen 2021-

04-13 
- Skrivelse 2021-02-24 från kommunledningskontoret 

 
Samråd 
I samband med beredningen av ärendet har samråd skett intern på kommunledningskontoret. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys gjorts i samband med ärendets 
beredning. 
 
 
 
 
Katarina Pelin    Maria Franzén  
Kommundirektör   Utredare 
 
Beslutet expedieras till:  
Motionären 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       1 (1) 
        

Lomma kommun   Kommunfullmäktige  §  92 / 1994 11 24 
 Kommunfullmäktige  §  47 / 2014 09 11 
 Kommunfullmäktige  §  54 / 2015 06 11 
 Kommunfullmäktige  §  39 / 2021 04 22 

 

   

G. 1 
BIDRAGSREGLER FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD I LOMMA KOMMUN 
 
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. 
Bidragsreglerna för kommunalt partistöd kompletterar bestämmelserna om partistöd i 4 kap. 29-32 
§§ kommunallagen.  
 
Rätt till partistöd  

Ekonomiskt bidrag i form av kommunalt partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet 
med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen. 
 
Fördelning av partistöd 

Det kommunala partistödet består av ett grundstöd och ett mandatbundet stöd enligt följande: 
 
- Grundstöd   15 % av prisbasbeloppet 
- Mandatbundet stöd  16 % av prisbasbeloppet 
 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 
kap. vallagen (2005:837).  
 
Redovisning och granskning  

Ett parti som önskar erhålla kommunalt partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning till 
fullmäktige som visar att föregående års partistöd har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 
§ första stycket kommunallagen. Den skriftliga redovisningen ska därmed visa hur partistödet har 
använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin.  
 
I den skriftliga redovisningen ska det tydligt framgå hur partistödet har använts i det lokala 
partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. 
 
Redovisningen ska, enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen, avse perioden 1 januari-31 
december och ska lämnas in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång, 
det vill säga senast den 30 juni efterföljande år. 
 
En av partiet utsedd särskild granskare ska, enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen, granska 
om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.  
 
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas den redovisning som lämnas in till fullmäktige. 
Rapporten ska innehålla en redogörelse för på vilket sätt granskningen har genomförts och vilket 
material som har legat till grund för granskningen. 
 
Utbetalning 

Partistöd betalas ut en gång per år i början av året efter beslut av fullmäktige vid fullmäktiges sista 
sammanträde för året. 
 
Fullmäktige får, enligt 4 kap. 31 § tredje stycket kommunallagen, besluta att partistöd inte ska 
betalas till ett parti som inte har lämnat in en redovisning och granskningsrapport. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 21 (32) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-04-22 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 39   KS KF/2021:58 - 104 
 
 

Revidering av bidragsregler för kommunalt partistöd 

 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) och bidragsreglerna för 
kommunalt partistöd i Lomma kommun utgår varje år partistöd till de partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige och som har lämnat in en skriftlig redovisning 
som visar hur det tidigare partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
lokala demokratin. 
 
Kommunledningskontorets kansliavdelning har, i samband med den löpande 
översynen av kommunens styrdokument och regelverk, sett över nu gällande 
bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma kommun. Kansliavdelning föreslår i 
skrivelse 2021-02-24 att dessa regler revideras, så att det tydligare framgår vilka 
underlag partierna förväntas lämna in till fullmäktige inför fullmäktiges årliga beslut 
om utbetalning av partistöd. Vidare föreslår kansliavdelningen att dessa bidragsregler 
uppdateras med hänvisningar till bestämmelserna om partistöd i nu gällande 
kommunallag. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-03-24, § 38. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 38 
‒ Skrivelse 2021-02-24 från kommunledningskontorets kansliavdelning 
‒ Bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma kommun, fastställda 2015-06-11   

§ 54 
 
Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer reviderade bidragsregler för kommunalt partistöd i 

Lomma kommun i enlighet med föreliggande förslag. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
Samtliga partier 
Författningssamlingen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 

   
  
Förslag till reviderade bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma kommun 

 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
 

- Kommunfullmäktige fastställer reviderade bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma 
kommun i enlighet med föreliggande förslag. 

 
Ärende 
I enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) och bidragsreglerna för kommunalt 
partistöd i Lomma kommun utgår varje år partistöd till de partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige och som har lämnat in en skriftlig redovisning som visar hur det tidigare 
partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. 
 
Kommunledningskontorets kansliavdelning har i samband med den löpande översynen av 
kommunens styrdokument och regelverk sett över nu gällande bidragsregler för kommunalt 
partistöd i Lomma kommun. Kansliavdelningen föreslår att dessa regler revideras, så att det tydligare 
framgår vilka underlag partierna förväntas lämna in till fullmäktige inför fullmäktiges årliga beslut om 
utbetalning av partistöd. Vidare föreslår kansliavdelningen att dessa bidragsregler uppdateras med 
hänvisningar till nu gällande kommunallag. 
 
Bakgrund/analys 
Kommuner får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistödet får ges till politiska partier som är 
representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått 
ett mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  
 
Enligt 4 kap. 30 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och formerna 
för det. Beslut om partistöd ska enligt 4 kap. 31 § innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet 
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i 29 § första stycket, det vill säga för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.  
Redovisningen ska enligt 4 kap. 31 § avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare 
ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får enligt 4 kap. 31 § 
besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport. 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-02-24 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén  Kommunstyrelsen 
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2021:58 
Er referens:  

mailto:maria.franzen@lomma.se
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Kommunfullmäktige i Lomma kommun har 2015-06-11, § 54, fastställt bidragsregler för kommunalt 
partistöd i Lomma kommun. Dessa regler kompletterar kommunallagens bestämmelser om 
kommunalt partistöd. Enligt bidragsreglerna för kommunalt partistöd i Lomma kommun består 
partistödet av ett grundstöd på 15 % av prisbasbeloppet och ett mandatbundet stöd på 16 % av 
prisbasbeloppet. En mottagare av partistödet ska enligt bidragsreglerna årligen lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen. Till 
redovisningen ska det enligt bidragsreglerna fogas ett granskningsintyg. 
 
Kommunledningskontorets kansliavdelning ser ett behov av att revidera nu gällande bidragsregler för 
kommunalt partistöd, så att det blir tydligare vad såväl den redovisning som den granskningsrapport 
som partierna ska lämna in till fullmäktige förväntas innehålla. Då de nu gällande bidragsreglerna 
innehåller hänvisningar till den tidigare kommunallagen ser kommunledningskontorets 
kansliavdelning vidare ett behov av att uppdatera bidragsreglerna med hänvisningar till nu gällande 
kommunallag. 
 
Beslutsunderlag 

- Bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma kommun, fastställda 2015-06-11 § 54 
 

Samråd 
I samband med beredningen av detta ärende har samråd skett med ekonomiavdelningen. 
  
 
 
 
Maria Franzén 
Utredare 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Författningssamlingen 
Samtliga partier som finns representerade i fullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
Bilaga: Förslag till reviderade bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 23 (32) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-06-23 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 89   KS KF/2019:385 - 700 
 
 

Motion från Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larsson, Anders Bergström 
Lundberg (SD) och Oscar Sedira (SD) om införande av krav på goda 
kunskaper i svenska inom HVO-verksamhet 

 
Ärendebeskrivning 
Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larson (SD), Anders Bergström (SD) och Oscar Sedira 
(SD) har i motion, inkommen 2019-12-05, framfört önskemål om införande av krav på 
goda kunskaper i svenska inom HVO-verksamheten. I motionen framförs följande 
yrkanden: 
 
‒ Att socialnämnden inför krav på att man ska ha goda kunskaper i svenska, både i 

tal och skrift, för att arbeta inom HVO-verksamhet.  
‒ Att socialnämnden utför ett kunskapsprov i svenska, både i tal och skrift, för  
‒ nyanställda och för de redan anställda för att säkerställa att brukarna inte lider av 

kommunikationssvårigheter med risk för bristande omsorg som följd.  
‒ Att socialnämnden vidtar åtgärder för redan anställd personal som är i behov av 

utbildning i det svenska språket.  
‒ Att ovanstående även ska gälla privata entreprenörer som bedriver verksamhet 

för kommunens räkning. 
 
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och behandlade 
ärendet 2020-09-29, § 78. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade emellertid 
2021-01-20, § 13, att återremittera ärendet till socialnämnden för förtydligande och 
vidare handläggning.  
 
Socialnämnden behandlade ärendet på nytt 2021-05-04, § 31, och beslutade då att 
föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anse motionens 
första tre strecksatser angående utredningsuppdrag över motion om införande av krav 
på goda kunskaper i svenska inom HVO-verksamhet vara besvarade med hänvisning till 
förvaltningens yttrande. Vidare beslutade socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionens fjärde strecksats avseende att 
förslaget även ska gälla för privata entreprenörer med hänvisning till förvaltningens 
yttrande. 
 
Kommunledningskontoret redogör i 2021-05-25 för ärendet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, § 119. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 24 (32) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-06-23 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09 § 119 
‒ Skrivelse 2021-05-25 från kommunledningskontoret 
‒ Protokoll från socialnämnden 2021-05-04 § 31 
‒ Skrivelse 2021-04-06 från socialförvaltningen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 § 13 
‒ Protokoll från socialnämnden 2020-09-29 § 78 
‒ Skrivelse 2020-07-07 från socialförvaltningen 
‒ Motion från Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larson (SD), Anders Bergström (SD) 

och Oscar Sedira (SD) avseende införande av krav på goda kunskaper i svenska 
inom HVO-verksamheten, inkommen 2019-12-05 

 
Överläggning 
Jimmy Ringström (SD) yrkar bifall till sista attsatsen i motionen om att ovanstående 
även ska gälla privata entreprenörer som bedriver verksamhet för kommunens 
räkning. 
 
Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att motionen med hänvisning till socialnämndens 

yttrande är besvarad vad det gäller yrkandena om införande av krav på goda 
kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för arbete inom HVO-verksamheten, 
utförande av kunskapsprov i svenska, både i tal och skrift, för nyanställda och 
redan anställda och åtgärder för redan anställd personal som är i behov av 
utbildning i det svenska språket. 

‒ Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till socialnämndens yttrande att 
avslå motionens yrkande om att ovanstående även ska gälla privata entreprenörer 
som bedriver verksamhet för kommunens räkning. 

 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande Robert Wenglén (M) 
yrkandena mot varandra, vartefter kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jerry 
Ahlströms yrkande. 
 
Reservation 
Jimmy Ringström reserverar sig. 
 

./. Bilaga. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 



Reservation 

Kommunstyrelsen 2021-06-23 
Ärende: 17 

Motion om införande av krav på goda kunskaper i svenska 
inom HVO-verksamhet 

Vi Sverigedemokraterna yrkade på att även den fjärde ”att” satsen i motionen skall 
bifallas.  Då vårt yrkande inte vann gehör, reserverar vi oss till förmån av vårt 
yrkande. 

För tillfället har kommunen övertagit all HVO verksamhet i egen regi, vilket är 
argumentet att avslå vår fjärde ”att” sats. Bara för att kommunen driver HVO i egen 
regi idag, betyder inte att den kommer göra det imorgon. Precis som kommunen 
beslutat att överta äldrevården, så skulle ett beslut att privatisera den igen kunna 
komma upp på bordet när som helst.  

Vi förstår att kommunens regler inte gäller privata aktörer om de inte står inskriva i 
våra avtal med dom. Men det ska vara tydligt att goda kunskaper i svenska för 
anställda ska ingå i ALLA avtal med privata aktörer inom äldrevården, så att detta 
inte ska kunna gå att missa.  

Därav anser vi att kommunen ska införa en policy på detta i alla eventuella framtida 
avtal. 

Jimmy Ringström (SD)                 Oscar Sedira (SD) 

Bilaga KS § 89/21
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 Kommunstyrelsen 

 

   
  
Motion om införande av krav på goda kunskaper i svenska inom HVO-verksamhet  

 
 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

− Kommunfullmäktige beslutar att motionen med hänvisning till socialnämndens yttrande är 
besvarad vad det gäller yrkandena om införande av krav på goda kunskaper i svenska, både i 
tal och skrift för arbete inom HVO-verksamheten, utförande av kunskapsprov i svenska, både 
i tal och skrift, för nyanställda och redan anställda och åtgärder för redan anställd personal 
som är i behov av utbildning i det svenska språket. 

− Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till socialnämndens yttrande att avslå 
motionens yrkande om att ovanstående även ska gälla privata entreprenörer som bedriver 
verksamhet för kommunens räkning. 

 
Ärende 
Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larson (SD), Anders Bergström (SD) och Oscar Sedira (SD) har i 
motion, inkommen 2019-12-05, framfört önskemål om införande av krav på goda kunskaper i 
svenska inom HVO-verksamheten. I motionen framförs följande yrkanden: 
 

− Att socialnämnden inför krav på att man ska ha goda kunskaper i svenska, både i tal och 
skrift, för att arbeta inom HVO-verksamhet.  

− Att socialnämnden utför ett kunskapsprov i svenska, både i tal och skrift, för  
nyanställda och för de redan anställda för att säkerställa att brukarna inte lider av 
kommunikationssvårigheter med risk för bristande omsorg som följd.  

− Att socialnämnden vidtar åtgärder för redan anställd personal som är i behov av utbildning i 
det svenska språket.  

− Att ovanstående även ska gälla privata entreprenörer som bedriver verksamhet för 
kommunens räkning. 

 
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och behandlade ärendet  
2020-09-29, § 78. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade emellertid 2021-01-20, § 13,  
att återremittera ärendet till socialnämnden för förtydligande och vidare handläggning.  
 
Socialnämnden behandlade ärendet på nytt 2021-05-04, § 31, och beslutade då att föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anse motionens första tre strecksatser 
angående utredningsuppdrag över motion om införande av krav på goda kunskaper i svenska inom 
HVO-verksamhet vara besvarade med hänvisning till förvaltningens yttrande. Vidare beslutade 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-06-10 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén   
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2019:385 
Er referens:  

mailto:maria.franzen@lomma.se
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socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionens 
fjärde strecksats avseende att förslaget även ska gälla för privata entreprenörer med hänvisning till 
förvaltningens yttrande. 
 
Bakgrund/analys 
I motionen yrkar motionärerna att socialnämnden ska införa krav på goda kunskaper i svenska, både 
i tal och skrift, för arbete inom HVO-verksamhet. Av socialnämndens beslut 2020-09-29, § 78, och 
2021-01-20, § 13, framgår att socialnämnden har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att de 
som arbetar inom HVO-verksamheten har tillräckligt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. 
Vid rekrytering anges redan i platsannonsen att goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett 
krav. Förvaltningen har tillsammans med HR-avdelningen utvecklat rekryteringsprocessen vad det 
gäller rekrytering av personal till HVO-verksamheten. Vid rekrytering genomförs inledningsvis 
telefonintervjuer med aktuella kandidater för att ta reda på om kandidaterna har lämplig kompetens 
och erfarenhet. Telefonintervjuerna syftar även till att ta reda på om kandidaterna uppfyller kravet 
på goda kunskaper i svenska. Om språkkunskaperna inte upplevs som tillräckligt goda går kommunen 
inte vidare med rekryteringen. 
 
Motionärerna yrkar vidare att socialnämnden ska utföra kunskapsprov i svenska för nyanställda och 
redan anställda i HVO-verksamheten. För att säkerställa att de kandidater som anställs har de 
språkliga kunskaper som krävs för att utföra ett bra arbete har läsförståelsetest införts i samband 
med alla fysiska intervjuer. Samtliga kandidater kommer vid intervjutillfället få genomföra ett 
skriftligt läsförståelsetest för att säkerställa att de har den språkliga kompetens som krävs för att 
utföra arbetet. När det gäller befintlig personal inom HVO-verksamheten ser emellertid 
socialnämnden inget behov av att genomföra kunskapsprov i svenska. Enligt socialnämnden har de 
anställda som behöver utveckla sina språkkunskaper redan identifierats och undervisas inom 
vuxenskolan. 
 
Vidare yrkar motionärerna att socialnämnden ska vidta åtgärder för redan anställd personal som är i 
behov av utbildning i det svenska språket. Av socialnämndens beslut framgår att förvaltningen, vid 
sidan av de utbildningsinsatser inom ramen för vuxenskolan som genomförs för anställda som är 
behov av att utveckla sina språkkunskaper, har inlett ett samarbete med Vård- och omsorgscollege. 
Detta samarbete syftar till att stärka de anställdas kunskaper i det svenska språket genom utbildning 
av så kallade språkombud. Språkombud är medarbetare som tilldelas ett särskilt ansvar för frågor om 
språkutveckling på arbetsplatsen och som har till uppdrag att stötta sina kollegor i deras 
språkutveckling. Uppdraget kan enligt socialnämnden både handla om att stötta de kollegor som har 
ett annat modersmål än svenska och att hjälpa övriga kollegor i frågor om vardaglig 
språkanvändning. 
 
Slutligen yrkar motionärerna att kraven i fråga även ska gälla privata entreprenörer som bedriver 
verksamhet för kommunens räkning. Socialnämnden konstaterar i sitt beslut 2021-01-20, § 13, att 
kommunen har tagit över driften av äldreomsorgen, vilket innebär att det inte längre finns några 
privata entreprenörer inom detta område som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. 
Socialnämnden konstaterar vidare att privata entreprenörer som bedriver verksamhet för 
kommunens räkning är ansvariga för sin egen rekrytering utifrån de krav som ställs från kommunens 
sida eller enligt lag. I det fall entreprenörsdrift åter skulle bli aktuellt kommer kommunen, enligt 
socialnämnden, ställa samma krav på entreprenören som på den egna verksamheten.   
 
Kommunledningskontoret förslår med hänvisning till socialnämndens yttrande att kommunstyrelsen 
ska föreslå kommunfullmäktige besluta att motionens yrkanden om införande av krav på goda 
kunskaper i svenska för arbete inom HVO-verksamhet, utförande av kunskapsprov i svenska för 
nyanställda och redan anställda, och åtgärder för redan anställd personal som är i behov av 
utbildning i det svenska språket ska anses besvarade. Vidare föreslår kommunledningskontoret att 
motionens fjärde yrkande om privata entreprenörer ska avslås då kommunen numera har tagit över 
driften av äldreomsorgen i kommunen. 
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Beslutsunderlag 

− Protokoll från socialnämnden 2021-05-04 § 31 
− Skrivelse 2021-04-06 från socialförvaltningen 
− Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20 § 13 
− Protokoll från socialnämnden 2020-09-29 § 78 
− Skrivelse 2020-07-07 från socialförvaltningen 
− Motion från Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larson (SD), Anders Bergström (SD) och Oscar 

Sedira (SD) avseende införande av krav på goda kunskaper i svenska inom HVO-
verksamheten, inkommen 2019-12-05 

 
Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med socialchefen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 
 
 
 
 
Katarina Pelin    Maria Franzén  
Kommundirektör   Utredare 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Motionärerna 
Socialnämnden 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 Socialnämnden 

 

   
  
Förslag till yttrande avseende motion om införande av krav på goda kunskaper i 

svenska inom HVO-verksamhet  

 
 
 
Förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anse 
motionens första tre strecksatser angående utredningsuppdrag över motion om införande av 
krav på goda kunskaper i svenska inom HVO-verksamhet vara besvarade med hänvisning till 
socialförvaltningens yttrande.  

• Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avslå 
motionens fjärde strecksats avseende att förslaget även ska gälla för privata entreprenörer 
med hänvisning till socialförvaltningens yttrande.  

 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna inkom den 16 november 2019 med motion till kommunfullmäktige om 
införande av krav på goda kunskaper i svenska inom HVO-verksamhet.  
 
Sverigedemokrater yrkar:  

• Att socialnämnden inför krav på att man ska ha goda kunskaper i svenska, både i tal och 
skrift, för att arbeta inom HVO-verksamhet.  

• Att socialnämnden utför ett kunskapsprov i svenska, både i tal och skrift, för nyanställda och 
för de redan anställda för att säkerställa att brukarna inte lider av 
kommunikationssvårigheter med risk för bristande omsorg som följd.  

• Att socialnämnden vidtar åtgärder för redan anställd personal som är i behov av utbildning i 
det svenska språket.  

• Att ovanstående även ska gälla privata entreprenörer som bedriver verksamhet för 
kommunens räkning.  

 
Yttrande  
Vid rekrytering ställs krav i platsannonser på att man ska ha goda kunskaper i svenska i både tal och 
skrift. Socialförvaltningen har i samarbete med HR-avdelningen utvecklat rekryteringsprocessen för 
personal till HVO-verksamheten. Som ett första steg i den uppdaterade rekryteringsprocessen görs 
en telefonintervju. Utöver syftet att ta reda på om personen är lämplig utifrån kompetens och 
erfarenhet fyller också telefonintervjun syftet att testa språknivån. Om språket inte upplevs vara på 
tillräcklig nivå för att kunna ha en dialog bokas ingen fysisk intervju.  

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2021-04-06 
Avdelningen för utveckling och administration  

Vår referens: Therese Håkansson   
Direkttel: 0406411235  
E-post: Therese.Hakansson@lomma.se 
Diarienr: SN/2019:282  
Er referens:  
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I sin motion yrkar Sverigedemokraterna att ett kunskapsprov i svenska ska utföras. 
Socialförvaltningen anser att det är viktigt att säkerställa att den personal som anställs har de 
språkliga kunskaper som krävs för att utföra ett bra arbete. För att säkerställa det gör 
socialförvaltningen bedömningen att ett skriftligt läsförståelsetest ska utföras vid rekrytering. I 
samband med den fysiska intervjun kommer läsförståelsetestet att genomföras och samtliga 
kandidater, oavsett bakgrund, kommer genomföra testet. Läsförståelsetestet syftar till att 
kvalitetssäkra den kompetensnivå som krävs för att utföra arbetet. Testet kommer bestå av att 
kandidaten får läsa igenom ett antal olika fallbeskrivningar och besvara frågor utifrån dem, 
kandidaten kommer även besvara frågor skriftligen. Utifrån kandidatens svar skattas nivån på språket 
för att kunna ta till sig instruktioner, föra dokumentation samt för att identifiera förutsättningarna 
för att vara delegeringsbar.  
 
Sverigedemokraterna yrkar att ett språktest även ska genomföras för befintlig personal. 
Socialförvaltningen anser att det inte finns behov av att utföra läsförståelsetestet för befintlig 
personal. De individer som har behov av språklig utveckling är redan identifierade och undervisas 
genom vuxenskolan. Förvaltningen kommer fortsatt samarbeta med vuxenskolan. Förvaltningen 
bedömer därför att läsförståelsetestet ska genomföras i samband med rekryteringar av ny personal, 
och inte för befintlig personal.  
 
Förvaltningen har i februari 2021 anslutit sig till vård- och omsorgscollege som bland annat kommer 
möjliggöra utbildning av språkombud till verksamheten för att stärka kunskaperna i det svenska 
språket. Språkombud är en medarbetare som har särskilt ansvar för frågor om språkutveckling på 
arbetsplatsen och att stötta kollegor i språkutveckling. Det kan både handla om att stötta dem som 
har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.   
 

Då driften av äldreomsorg övertagits av kommunen själv finns det ej längre privata entreprenörer i 
Lomma kommun som är aktuella för motionens krav. Med anledning av detta föreslås fjärde 
strecksatsen avslås. Privata entreprenörer som bedriver verksamhet för kommunens räkning är 
ansvarig för sin egen rekrytering utifrån de krav som ställs från kommunens sida eller enligt lag. I det 
fall entreprenörsdriften åter blir aktuellt kommer kommunen ställa samma krav på entreprenören 
som på den egna verksamheten. 

 

Utifrån ovanstående anser socialförvaltningen att motionen delvis är besvarad och att fjärde 
strecksatsen ska avslås.  
 
 
 
 
 
 
Emma Pihl     Therese Håkansson  
Förvaltningschef   Kvalitetsstrateg 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 

   
  
Förslag till yttrande avseende motion om införande av krav på goda kunskaper i 
svenska inom HVO-verksamhet  
 
Ärende 
Sverigedemokraterna inkom den 16 november 2019 med en motion till kommunfullmäktige om 
införande av krav på goda kunskaper i svenska inom HVO-verksamhet.  
 
Sverigedemokraterna yrkar:  

• Att socialnämnden inför krav på att man ska ha goda kunskaper i svenska, både i tal och 
skrift, för att arbeta inom HVO-verksamhet.  

• Att socialnämnden utför ett kunskapsprov i svenska, både i tal och skrift, för nyanställda och 
för de redan anställda för att säkerställa att brukarna inte lider av 
kommunikationssvårigheter med risk för bristande omsorg som följd.  

• Att socialnämnden vidtar åtgärder för redan anställd personal som är i behov av utbildning i 
det svenska språket.  

• Att ovanstående även ska gälla privata entreprenörer som bedriver verksamhet för 
kommunens räkning.  
 

Bakgrund/analys 
Att enskilda kan göra sig förstådda och ha en god kommunikation med omvårdnadspersonalen är av 
största vikt för att uppleva trygghet i sin vardag. Goda språkkunskaper i svenska är också mycket 
viktigt för att säkerställa god kvalitet i vår äldreomsorg. Socialförvaltningen anser därför att det är 
centralt att kompetensutveckla både befintlig, men också framtida arbetskraft i det svenska språket.  
 
Förvaltningen har inlett samarbete med HR-avdelningen för att öka kvaliteten i 
rekryteringsprocessen. Vid rekrytering identifieras vilket behov aktuella kandidater har av språkligt 
stöd. Detta gäller samtliga kandidater oavsett bakgrund och syftet är att utgå från vilket eventuellt 
behov kandidaten har av stöd i det svenska språket för att utföra sitt arbete. Förvaltningen har vidare 
påbörjat ett förberedande arbete för en anslutning till Vård- och omsorgscollege som bland annat 
erbjuder viss kompetensutveckling för befintlig personal. Genom Vård- och omsorgscollege har 
kommunen möjlighet att satsa på språkutvecklande insatser som till exempel att utbilda språkombud 
till verksamheten.   
 
Ett samarbete kring yrkessvenska är inlett mellan Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
och Socialförvaltningen i syfte att förbättra medarbetarnas förmåga att kommunicera med 
vårdtagare och kollegor.  
 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2020-07-07 
Avdelningen för utveckling och administration  

Vår referens: Therese Håkansson   
Direkttel: 0406411235  
E-post: Therese.Hakansson@lomma.se  
Diarienr: SN/2020:257 
Er referens:  

mailto:Therese.Hakansson@lomma.se
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Satsningarna ovan medför inte bara ett bättre stöd för medarbetarna utan även att risken för 
språkförbistring mellan personal och vårdtagare minskar. Socialförvaltningen anser att ovan 
beskrivna insatser besvarar de yrkanden som läggs fram i motionen.  
 
 
Förslag till beslut: 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att: 
Anse motionen angående utredningsuppdrag över motion om införande av krav på goda kunskaper i 
svenska inom HVO-verksamhet vara besvarad med hänvisning till socialförvaltningens yttrande.  
 
 
 
 
 
  
 
 
Therese Håkansson  
Kvalitetsstrateg 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Helena Wallander, Avdelningschef  
Anna-Maria Banck, Avdelningschef  
 
 







Kommunfullmäktige 
2021-09-16 
 

Ärende 

20 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 25 (32) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-08-25 

 

 
Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 112   KS KF/2019:386 - 001 
 
 

Motion från Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larson (SD), Anders 
Bergström Lundberg (SD) och Oscar Sedira (SD) om införande av 
begäran om utdrag ur belastningsregistret vid anställning i kommunal 
verksamhet 

 
Ärendebeskrivning 
Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larson (SD), Anders Bergström Lundberg (SD) och 
Oscar Sedira (SD) har, 2019-12-05, inkommit med en motion om införande av begäran 
om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom HVO-verksamheten. 
Motionärerna föreslår också att Lomma kommun ska se över möjligheten att 
retroaktivt begära in utdrag ur belastningsregistret för redan anställd personal. Vidare 
föreslår motionärerna att kommunen ska se över möjligheten att revidera befintliga 
avtal med entreprenörer så att berörd personal hos dem omfattas av motsvarande 
regler som personal i kommunen. I motionen yrkar motionärerna följande: 
 
‒ Att socialnämnden inför obligatorisk begäran av utdrag ur belastningsregistret vid 

all anställning inom HVO-verksamheten. 
‒ Att ovanstående även ska gälla privata entreprenörer som bedriver verksamhet 

för kommunens räkning. 
‒ Att Lomma kommun ser över möjligheten att retroaktivt kräva in utdrag ur 

belastningsregistret for sina anställda. 
‒ Att Lomma kommun ser över möjligheten att revidera befintliga avtal med privata 

entreprenörer så att krav på utdrag ur belastningsregistret kan införas för berörda 
anställda. 

 
Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 
kommunledningskontorets HR-avdelning för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden 
har behandlat ärendet 2020-02-25, § 11, och 2020-03-31, § 29. Socialnämnden 
behandlade ärendet 2020-09-08, § 66. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
emellertid 2021-03-03, § 39, att återremittera ärendet till socialnämnden för vidare 
handläggning med anledning av nya uppgifter om förslag till ny lagstiftning, varefter 
socialnämnden på nytt behandlade ärendet 2021-05-04, § 32. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2021-06-14 för ärendet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-19, § 155. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 155 
‒ Skrivelse 2021-06-14 från kommunledningsförvaltningen 
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Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

‒ Protokoll från socialnämnden 2021-05-04 § 32 
‒ Protokoll från socialnämnden 2021-03-23 § 24 
‒ Skrivelse 2021-03-09 från socialförvaltningen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 39 
‒ Protokoll från socialnämnden 2020-09-15 § 66 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-03-31 § 29 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-02-25 § 11 
‒ Skrivelse 2019-12-12 från kommunledningskontoret HR-avdelning 
‒ Motion från Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larson (SD), Anders Bergström (SD) 

och Oscar Sedira (SD), inkommen 2019-12-05 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att motionen med hänvisning till socialnämndens 

yttrande är besvarad vad det gäller yrkandet om obligatorisk begäran av utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom HVO-verksamheten. 

‒ Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till socialnämndens och HR-
avdelningens yttranden att avslå motionens övriga yrkanden. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Motion om införande av begäran om utdrag ur belastningsregistret vid anställning i 

HVO-verksamheten 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

− Kommunfullmäktige beslutar att motionen med hänvisning till socialnämndens yttrande är 
besvarad vad det gäller yrkandet om obligatorisk begäran av utdrag ur belastningsregistret 
vid anställning inom HVO-verksamheten. 

− Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till socialnämndens och HR-avdelningens 
yttranden att avslå motionens övriga yrkanden. 

 
Ärendebeskrivning 
Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larson (SD), Anders Bergström (SD) och Oscar Sedira (SD) har, 2019-
12-05, inkommit med en motion om införande av begäran om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning inom HVO-verksamheten. Motionärerna föreslår också att Lomma kommun ska se över 
möjligheten att retroaktivt begära in utdrag ur belastningsregistret för redan anställd personal. 
Vidare föreslår motionärerna att kommunen ska se över möjligheten att revidera befintliga avtal med 
entreprenörer så att berörd personal hos dem omfattas av motsvarande regler som personal i 
kommunen. I motionen yrkar motionärerna följande: 
 

− Att socialnämnden inför obligatorisk begäran av utdrag ur belastningsregistret vid all 
anställning inom HVO-verksamheten. 

− Att ovanstående även ska gälla privata entreprenörer som bedriver verksamhet för 
kommunens räkning. 

− Att Lomma kommun ser över möjligheten att retroaktivt kräva in utdrag ur 
belastningsregistret for sina anställda. 

− Att Lomma kommun ser över möjligheten att revidera befintliga avtal med privata 
entreprenörer så att krav på utdrag ur belastningsregistret kan införas för berörda anställda. 

 
Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 
kommunledningskontorets HR-avdelning för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat 
ärendet 2020-02-25, § 11, och 2020-03-31, § 29. Socialnämnden behandlade ärendet 2020-09-08,  
§ 66. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade emellertid 2021-03-03, § 39, att återremittera 
ärendet till socialnämnden för vidare handläggning med anledning av nya uppgifter om förslag till ny 
lagstiftning, varefter socialnämnden på nytt behandlade ärendet 2021-05-04, § 32. 
 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-06-14 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén  Kommunstyrelsen 
Direkttel: 040-641 16 45  
 maria.franzen@lomma.se  
Diarienr: KS KF/2019:386 
Er referens:  
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Kommunledningskontorets HR-avdelnings yttrande 
HR-avdelningen redogör i skrivelse daterad 2019-12-12 för de fall en arbetsgivare enligt svensk 
lagstiftning har rätt att vid rekrytering kräva att ett registerutdrag från belastningsregistret uppvisas. 
Det gäller enligt HR-avdelningen för närvarande vid anställning inom skola eller förskola, LSS (barn 
med funktionsnedsättning), annan verksamhet för barn (till exempel i en förening som fritidsledare) 
och HVB-hem (familjehem).  
 
HR-avdelningen konstaterar att sedan år 2000 ska registerutdrag visas upp inför anställning i 
förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet. Med anställning jämställs uppdragstagare eller anställda hos någon som ingått avtal 
med den som bedriver verksamheten, lärarstudenter och vissa vuxenstuderande samt deltagare i 
vissa arbetsmarknadspolitiska program. Vidare konstaterar HR-avdelningen att när det finns en 
skyldighet enligt lag för arbetsgivare att genomföra registerkontroll, så gäller det alla arbetssökande, 
praktikanter och uppdragstagare. 
 
Vid arbete inom en annan yrkeskategori än de som beskrivs ovan konstaterar HR-avdelningen att det 
inte finns lagstöd för arbetsgivaren att kräva ett registerutdrag. Uppvisande av registerutdrag kan 
enligt HR-avdelningen införas som rutin i rekryteringsprocessen. Den arbetssökande kan då välja att 
visa upp ett utdrag, men det finns inget krav att göra det. Privata entreprenörer som bedriver 
verksamhet för kommunens räkning är, enligt HR-avdelningen, ansvarig för sin egen rekrytering 
utifrån de krav som ställs från kommunens sida eller enligt lag. 
 
HR-avdelningen konstaterar vidare att enbart personer som valts ut för att anställas ska visa 
registerutdrag. Att kräva in utdrag ur belastningsregistret retroaktivt då personen redan är anställd 
har inget lagstöd. Redan anställd personal omfattas inte, enligt HR-avdelningen, av registerkontrollen 
med hänsyn till den personliga integriteten. 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-31, § 29, att tillstyrka förvaltningens yttrande och 
översända det till kommunstyrelsen. I beslutet redogör barn- och utbildningsnämnden för den 
lagstiftning som finns på området. Enlig barn- och utbildningsnämnden har förvaltningen sedan år 
2001 endast anställt medarbetare inom förskola och skola som, i enlighet med 2 kap. 31 § i skollagen 
(2010:800), har uppvisat ett registerutdrag ur belastningsregistret. Barn- och utbildningsnämnden ser 
därför att ytterligare åtgärder utöver de som redan har vidtagits inte är påkallade. Nämnden föreslår 
därmed att motionen ska avslås.  
 
Socialnämndens yttrande 
Socialnämnden beslutade 2020-09-08, § 66, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens yttrande i ärendet. Då 
socialnämndens arbetsutskott såg positivt på frågan om utdrag ur belastningsregistret beslutade 
arbetsutskottet emellertid 2020-09-15, § 94, att uppdra till socialförvaltningen att se över 
möjligheterna att i väntan på lagstiftning begära utdrag ur belastningsregistret vid anställning i 
kommunens äldreomsorg. Arbetsutskottet uppdrog även till förvaltningen att formulera riktlinjer för 
när den sökande ska nekas anställning baserat på vilka eventuella brott som förekommer i den 
sökandes belastningsregister. Socialnämnden beslutade därefter 2021-03-23, § 24, att införa begäran 
om utdrag ur belastningsregistret för medarbetare inom socialförvaltningen som utför omvårdnads- 
och omsorgsarbete. 
 
Efter det att kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03, § 39, beslutade att återremittera ärendet 
om motionen till socialnämnden behandlade nämnden på nytt ärendet 2021-05-04, § 32. Med 
hänvisning till förvaltningens yttrande beslutade socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att anse motionens första strecksats besvarad. Vidare beslutade 
socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att med hänvisning 
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till förvaltningens yttrande avslå motionens andra, tredje och fjärde strecksats. I beslutet redogör 
socialnämnden för nämndens beslut att införa begäran om utdrag ur belastningsregistret för 
medarbetare inom socialförvaltningen som utför omvårdnads- och omsorgsarbete. I beslutet 
konstaterar socialnämnden vidare att det inte är möjligt att begära in utdrag ur belastningsregistret 
retroaktivt för redan anställd personal och att det inte längre finns några privata entreprenörer som 
bedriver HVO-verksamhet för kommunens räkning. 
 
Analys   
Uppgifter om den som har dömts eller på annat sätt lagförts för brott finns i belastningsregistret som 
förs av Polismyndigheten. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lagen (1998:620) om 
belastningsregister med tillhörande förordning (1999:1134). För uppgifter i registret gäller absolut 
sekretess. Som framgår av socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens och HR-avdelningens 
yttranden omfattas begränsade delar av arbetsmarknaden av reglering som ger arbetsgivare rätt att 
ta del av uppgifter ur belastningsregistret inför ett beslut om anställning. I vissa fall går denna 
reglering längre på så sätt att den ålägger arbetsgivare en skyldighet att göra en sådan kontroll. 
Arbetsgivare som inte omfattas av den författningsreglerade registerkontrollen kan emellertid 
begära att en arbetssökande eller en arbetstagare själv hämtar in ett utdrag ur belastningsregistret i 
syfte att visa det för arbetsgivaren inför eller under en anställning. Utdragen begärs i dessa fall med 
stöd av den rätt till insyn i belastningsregistret som tillkommer den enskilde. 
 
Utredningen om registerutdrag i arbetslivet föreslog i betänkandet ”Registerutdrag i arbetslivet” 
(SOU 2014:48) ett skadeståndssanktionerat generellt förbud mot att arbetsgivare begär att 
arbetstagare ska uppvisa eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret, om inte begäran har stöd 
i författning. Förbudet föreslogs även gälla i förhållande till arbetssökande, praktikanter och inhyrd 
eller inlånad arbetskraft. Syftet med förslaget var bland annat att stärka skyddet för enskildas 
personliga integritet i arbetslivet. Merparten av remissinstanserna var positiva till utredningens 
förslag om ett förbud mot registerkontroll i arbetslivet, men vissa instanser framförde att förslaget 
medförde behov av att för vissa aktörer utöka författningsstödet för registerkontroll. 
 
Regeringen beslutade därefter att tillsätta en utredning med uppdrag att kartlägga, analysera och ta 
ställning till om det med ett förbud om registerkontroll i arbetslivet finns ett behov av ett utökat 
författningsstöd för vissa aktörer att i egenskap av arbetsgivare få tillgång till uppgifter om enskilda 
som finns i belastningsregistret. Utredningen som antog namnet Utredningen om belastnings-
registerkontroll i arbetslivet presenterade i april 2019 sitt betänkande ”Belastningsregisterkontroll i 
arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd” (SOU 2019:19). 
 
I betänkandet lämnar Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet förslag på ett utökat 
författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet gällande Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, 
Ekobrottsmyndigheten, finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning samt offentliga 
och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer 
med funktionsnedsättning. Enligt utredarna är ett sådant författningsstöd nödvändigt om det införs 
ett generellt förbud mot registerkontroll i enlighet med vad som föreslagits av Utredningen om 
registerkontroll i arbetslivet. 
 
När det gäller personal inom vård och omsorg presenteras i betänkandet ett förslag till ny lag 
innehållande bestämmelser om registerkontroll av den som erbjuds anställning för att utföra vård- 
och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Lagen, 
som föreslås benämnas lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt 
äldre personer eller personer med funktionsnedsättning, ska enligt förslaget vara subsidiär i 
förhållande till lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med 
funktionshinder.  
 
Lagen föreslås även tillämpas i fråga om den som erbjuds eller tilldelas uppgifter genom uppdrag, 
praktiktjänstgöring eller anställning hos någon som ingått avtal med den som bedriver 
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verksamheten. Den föreslås också tillämpas när en assistansberättigad själv erbjuder någon en 
anställning som personlig assistent. Av integritetsskäl föreslås att kontrollen är obligatorisk, att det är 
den enskilde själv som ska visa upp utdraget, att kontrollen inte får dokumenteras av vård- och 
omsorgsverksamheten på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp 
och att utdraget är begränsat till de brott som kan anses vara av betydelse för prövningen. 

Kommunledningskontoret konstaterar att det i nuläget inte finns något lagstöd för obligatorisk 
belastningsregisterkontroll vid anställning inom HVO-verksamheten, men att frågan är föremål för 
statlig utredning och att regeringen inom kort eventuellt kan komma att presentera ett förslag till ny 
lagstiftning gällande belastningsregisterkontroll vid anställning. Kommunledningskontoret 
konstaterar vidare att socialnämnden i väntan på ny lagstiftning har valt att använda sig av 
möjligheten att den som är aktuell för anställning inom omvårdnads- och omsorgsarbete, med stöd 
av den enskildes rätt till insyn i belastningsregistret, själv inhämtar ett utdrag och uppvisar för 
arbetsgivaren. Med anledning av detta föreslår kommunledningskontoret att motionen bör anses 
besvarad vad det gäller yrkandet om obligatorisk begäran av utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning inom HVO-verksamheten. Kommunledningskontoret föreslår med hänvisning till 
socialnämndens och HR-avdelningens yttranden att motionens övriga yrkanden ska avslås. 

Beslutsunderlag 
− Protokoll från socialnämnden 2021-05-04 § 32 
− Protokoll från socialnämnden 2021-03-23 § 24 
− Skrivelse 2021-03-09 från socialförvaltningen 
− Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 39 
− Protokoll från socialnämnden 2020-09-08 § 66 
− Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-03-31 § 29 
− Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-02-25 § 11 
− Skrivelse 2019-12-12 från kommunledningskontoret HR-avdelning 
− Motion från Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larson (SD), Anders Bergström (SD) och Oscar 

Sedira (SD), inkommen 2019-12-05 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett intern på kommunledningskontoret. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Katarina Pelin  Maria Franzén  
Kommundirektör Utredare 

Beslutet expedieras till:  
Motionärerna 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR-chefen 
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Utdrag ur belastningsregistret vid anställning i kommunal verksamhet 

Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår socialnämnden att besluta om att socialförvaltningen ska införa begäran om 
utdrag ur belastningsregistret för medarbetare inom socialförvaltningen som möter äldre invånare i sitt 
arbete. 

Bakgrund  
Socialnämnden behandlade Sverigedemokraternas motion rörande utdrag ur 
belastningsregistret vid dess sammanträde 2020-09-08, §66. Socialnämnden föreslog 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till 
socialförvaltningens yttrande i skrivelse daterad 2020-07-02. I yttrandet framgick det bland 
annat att en statlig utredning (SOU 2019:19) Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet 
av utökat författningsstöd arbetades fram och att det i denna lämnades ett förslag på en ny lag 
om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Lagen föreslogs att träda i kraft 1 januari 2021. Emellertid är lagstiftningen inte på plats.  Då 
socialnämndens arbetsutskott i grunden såg positivt på frågan kring utdrag ur 
belastningsregistret fick förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att begära ut utdrag 
ur belastningsregistret vid prövning om anställning i kommunens äldreomsorg i väntan på 
lagstiftning. Om ett utdrag är möjligt ska förvaltningen även formulera riktlinjer för när den 
sökande ska nekas anställning baserad på vilka eventuella brott som förekommer i den 
sökandes belastningsregister. 

Ärendet 
Intresseavvägning 
Uppgifterna i belastningsregistren är av integritetskänsligt slag. Som arbetsgivare bör nyttan 
med kontrollen noga övervägas. Arbetsgivarens behov att tillgodose vårdtagarnas trygghet och 
säkerhet behöver ställas mot skyddet för den enskildes integritet och intresset av att en dömd 
persons återanpassning till samhället inte försvåras. 
 
Ett utdrag ur belastningsregistret är bara en av flera omständigheter som bör vägas in vid en 
anställning. En kontroll av uppgifter garanterar inte att personen är lämplig. Vidare om 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2021-03-09 
  

Diarienummer: 2020:279-000   
Handläggare: Emma Pihl       
Direktnummer:       
E-post: Emma.Pihl@lomma.se  
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personen har anmärkningar innebär inte det heller nödvändigtvis att personen är olämplig för 
arbete inom vård och omsorg. 
 
En noggrann rekryteringsprocess där den sökandens arbetsliv kartläggs genom utförliga 
intervjuer, kontroll av tjänstgöringsbetyg och meritförteckning samt kontakt med 
referenspersoner är viktiga delar för att bedöma lämpligheten hos en sökande. För att Lomma 
kommun ska arbeta utifrån en kvalitetssäker rekryteringsprocess har en ny process tagits fram. 
Därutöver finns även en ny rekryteringsprocess för vikarier. 
 
Fördelar och nackdelar med utdrag ur belastningsregister  
Syftet med utdrag ur belastningsregister är att ge vårdtagarna en ökad trygghet och minska 
riskerna för att de utsätts för brott i sitt eget hem. Det är också en förtroendefråga för 
kommunens verksamhet gällande vård och omsorg i relation till invånare i kommunen. 
 
Det finns inget lagstöd för att genomföra registerkontroll inom äldreomsorgen men det finns 
inte heller något hinder att begära utdrag ur belastningsregistret inför en anställning. Utdraget 
görs med stöd av den rätt till insyn i belastningsregistret som den enskilde har. Det innebär att 
det är den som söker ett arbete som själv begär ut utdrag ur belastningsregistret och därefter 
visar upp det för rekryterande chef.  
 
En nackdel med utdraget för enskilt bruk är att det inte är avsett att användas vid rekrytering 
och en konsekvens av detta är att det finns en risk för falsk trygghet. Även om utdraget lämnas i 
ett oöppnat kuvert finns det alltid risk för förfalskning då utdraget saknar sidnumrering och 
vattenstämpel.  
 
Inom de områden där det finns lagstöd på utdrag ur belastningsregister finns anpassade utdrag 
som bara innehåller domar för viss typ av brottslighet. Där lagstöd saknas är utdraget inte 
anpassat, vilket innebär att det kan finnas integritetskänslig information som inte är relevant 
för tjänsten/arbetsgivaren.  
 
Förvaltningens förslag 
Förvaltningen bedömer att vid rekrytering till vårdrelaterade arbeten ska begäran om utdrag 
från belastningsregister göras. Rutiner upprättas inom förvaltningen för hur detta ska 
genomföras. Parallellt implementerar förvaltningen de rekryteringsprocesser som nyligen är 
framtagna. En kvalitetssäker rekryteringsprocess är en viktig del i bedömningen om en sökande 
är lämplig för anställning. Dock ska inte utdrag ur belastningsregistret begäras retroaktivt. 
 
 
 
 
Emma Pihl 
Socialchef 
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KS § 113   KS KF/2021:90 - 811 
 
 

Motion från Malin Stern (S) om tillgängliga badplatser 

 
Ärendebeskrivning 
Malin Stern (S) har, 2021-03-17, inkommit med en motion om tillgängliga badplatser. I 
motionen yrkar motionären följande: 
 
‒ Att fullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att utreda möjlighet till likvärdiga 

badalternativ för personer med rörelsebegränsningar i båda kommundelarna.  
‒ Att fullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att utreda möjligheter till 

tillgänglighet ner till havet och stranden.  
‒ Att fullmäktige beslutar att upprätta ett infocenter i nära anslutning till badhissen 

under sommartid för att öka möjligheten till bad. 
 
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och beslutade 
2021-06-14, § 41, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till följande yttrande: 
 

Idag erbjuds tillgängliga badplatser i olika omfattning i olika delar av kommunen. Precis 
som motionen anger finns det en badplats vid i-bryggan i Lomma där det erbjuds en 
badhiss för rörelsehindrade. Badrullstol och nyckel till hissen kan då hämtas ut hos 
Dykservice under deras öppettider under badsäsong. En ny aktör kommer att ta över 
efter den nuvarande ägaren till Dykservice, och den nya aktören kommer att erbjuda 
samma administrativa service av badhissen. Den nya aktören kommer att bedriva 
restaurangverksamhet även kvällstid varför möjligheten att justera öppettider för 
administration av badhissen kommer att förbättras.  

Vid Lomma beach finns en tillgänglighetsanpassad nerfart för åtkomst till stranden. 
Denna sopas dagligen ren från sand och ytterligare åtgärder planeras för att säkerställa 
framkomligheten för rörelsehindrade, bland annat kommer höjdjusteringar av spänger 
samt sandstaket att provas.  

I Bjärred utreds möjligheten att erbjuda spänger för åtkomst till stranden i samband 
med projektering av ny brygga. Den nya bryggan kommer att tillgänglighetsanpassas för 
lättare rörelsehinder men bland annat dubbla handledare vid samtliga trappor och 
omkringliggande mark runt entrén kommer att höjdanpassas för att säkra 
tillgängligheten till bryggan för rullstolsburna, rullatorer, barnvagnar el dyl. 

Arbete sker löpande för att tillhandahålla och förbättra framkomligheten och servicen 
vid befintliga badplatser och i nuläget görs bedömning att ett fullt 
tillgänglighetsanpassat bad för rörelsehindrade likt befintlig omfattning är tillräckligt i 
kommunen.  

Idag har kommunens trygghetsvärdar och sommarvärdar ett uppdrag att bland annat 
finnas tillgängliga på kommunens badplatser för att erbjuda service, information och 
trygghet till kommuninvånare och besökare. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 28 (32) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-08-25 

 

 
Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-19, § 156. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 156 
‒ Skrivelse 2021-08-03 från kommunledningsförvaltningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2021-06-14 § 41 
‒ Motion från Malin Stern (S), inkommen 2021-03-17 
 
Överläggning 
Per Bengtsson (S) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 
 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden Robert Wenglén (M) 
yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att motionen med hänvisning till tekniska nämndens 

yttrande är besvarad. 
 
Reservation 
Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig. 
 

./. Bilaga 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 



Reservation 

Vi reserverar oss mot KS förslag att avslå motion från Malin Stern gällande tillgängliga 
badplatser. 

Lommas badplatser är otillgängliga. Det kan inte anses rimligt att en rörelsehindrad som 
behöver använda badhissen ska gå in på en restaurang och låna nyckel för att därför 
transportera sig drygt 100 meter bort till själva hissen. Det behövs kommunal närvaro för 
att främja möjligheten för tillgänglighet till stranden. 

Vi vänder oss starkt mot tekniska nämndens bedömning att ett fullt tillgänglighetsanpassat 
bad för rörelsehindrade likt befintligt omfattning är tillräckligt i kommunen. 

Vi yrkade istället att motionen ska bifallas. 

Lomma 25/8 2021 

Per Bengtsson  Lisa Bäck Rune Netterlid 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Bilaga KS § 113/21
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 Kommunstyrelsen 

 

   
  
Motion om tillgängliga badplatser  

 
 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunfullmäktige beslutar att motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande 
är besvarad. 

 
Ärende 
Malin Stern (S) har, 2021-03-17, inkommit med en motion om tillgängliga badplatser. I motionen 
yrkar motionären följande: 
 

- Att fullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att utreda möjlighet till likvärdiga badalternativ 
för personer med rörelsebegränsningar i båda kommundelarna.  

- Att fullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att utreda möjligheter till tillgänglighet ner till 
havet och stranden.  

- Att fullmäktige beslutar att upprätta ett infocenter i nära anslutning till badhissen under 
sommartid för att öka möjligheten till bad. 

 
Bakgrund/analys 
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och beslutade 2021-06-14, § 41, 
att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad 
med hänvisning till följande yttrande: 
 

Idag erbjuds tillgängliga badplatser i olika omfattning i olika delar av kommunen. Precis som motionen anger finns 
det en badplats vid i-bryggan i Lomma där det erbjuds en badhiss för rörelsehindrade. Badrullstol och nyckel till 
hissen kan då hämtas ut hos Dykservice under deras öppettider under badsäsong. En ny aktör kommer att ta över 
efter den nuvarande ägaren till Dykservice, och den nya aktören kommer att erbjuda samma administrativa service 
av badhissen. Den nya aktören kommer att bedriva restaurangverksamhet även kvällstid varför möjligheten att 
justera öppettider för administration av badhissen kommer att förbättras.  
 
Vid Lomma beach finns en tillgänglighetsanpassad nerfart för åtkomst till stranden. Denna sopas dagligen ren från 
sand och ytterligare åtgärder planeras för att säkerställa framkomligheten för rörelsehindrade, bland annat kommer 
höjdjusteringar av spänger samt sandstaket att provas.  
 
I Bjärred utreds möjligheten att erbjuda spänger för åtkomst till stranden i samband med projektering av ny brygga. 
Den nya bryggan kommer att tillgänglighetsanpassas för lättare rörelsehinder men bland annat dubbla handledare 
vid samtliga trappor och omkringliggande mark runt entrén kommer att höjdanpassas för att säkra tillgängligheten 
till bryggan för rullstolsburna, rullatorer, barnvagnar el dyl. 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-08-03 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén   
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2021:90 
Er referens:  
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Arbete sker löpande för att tillhandahålla och förbättra framkomligheten och servicen vid befintliga badplatser och i 
nuläget görs bedömning att ett fullt tillgänglighetsanpassat bad för rörelsehindrade likt befintlig omfattning är 
tillräckligt i kommunen.  
 
Idag har kommunens trygghetsvärdar och sommarvärdar ett uppdrag att bland annat finnas tillgängliga på 
kommunens badplatser för att erbjuda service, information och trygghet till kommuninvånare och besökare. 

 
Om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska nämndens förslag kan beslutet formuleras i 
enlighet med ovan. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokoll från tekniska nämnden 2021-06-14 § 41 
- Motion från Malin Stern (S), inkommen 2021-03-17 

 
Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på kommunledningskontoret. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Kommunledningskontoret konstaterar att tillgängliga badplatser är viktigt för såväl barn som vuxna 
som på grund av rörelsehinder annars inte skulle ha möjlighet att bada i havet.  
 
 
 
Katarina Pelin    Maria Franzén  
Kommundirektör   Utredare 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Tekniska nämnden 
Motionären 
 











Kommunfullmäktige 
2021-09-16 
 

Ärende 

22 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 29 (32) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-08-25 

 

 
Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 114   KS KF/2020:244 - 860 
 
 

Motion från Per Bengtsson (S) om upprustning av området kring Folkets 
hus 

 
Ärendebeskrivning 
Per Bengtsson (S) har, 2020-10-21, inkommit med en motion om upprustning av 
området vid Folkets hus. I motionen yrkar motionären att tekniska nämnden snararast 
ska få i uppdrag att rusta upp byggnaderna som ingår i området vid Folkets hus. Vidare 
yrkar motionären att kommunstyrelsen ska planera för att göra området vid Folkets 
hus till kulturcentrum i parkmiljö. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden 
beslutade 2021-05-03, § 37, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till följande 
yttrande: 
 
Tekniska nämnden har per den 2021-01-19 mottagit en förfrågan om förstudie från 
Kultur- och Fritidsnämnden angående en renovering av Folkets Hus och Dansrotundan.  
 

Fastighetsavdelningen utreder för tillfället erfordrade underhållsåtgärder av respektive 
byggnad för att åtgärda åldersrelaterat slitage samt möjliggöra ett mer ändamålsenligt 
användande för verksamheten.  

Fastighetsavdelningen utreder vidare en utveckling av den yttre miljön med skapande av 
en parkyta med historiska anknytningar samt en enklare utomhusscen.  

Markprover behöver enligt miljöenheten att utföras på grund av att det konstaterats att 
markföroreningar förekommer på grannfastigheten norr om den aktuella fastigheten.  

Utredningen bedrivs i samråd med verksamhetshyresgäst samt Kultur- och 
Fritidschefen. Tjänstepersoner inom respektive område (miljö, detaljplan, kultur, park 
och gata) kommer att kopplas in under projektet vid behov. 

 
Motionen har även remitterats till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat att miljö- och byggnadsnämnden inte 
har något ytterligare att tillföra utöver det som har framkommit i tekniska nämndens 
yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-19, § 157. 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 30 (32) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-08-25 

 

 
Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 157 
‒ Skrivelse 2021-08-02 från kommunledningsförvaltningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2021-05-03 § 37 
‒ Motion från Per Bengtsson (S), inkommen 2020-10-21 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att motionen med hänvisning till tekniska nämndens 

yttrande är besvarad. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 Kommunstyrelsen 

 

   
  
Motion avseende upprustning av området vid Folkets hus  

 
 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
 

- Kommunfullmäktige beslutar att motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande 
är besvarad. 

 
Ärende 
Per Bengtsson (S) har, 2020-10-21, inkommit med en motion om upprustning av området vid Folkets 
hus. I motionen yrkar motionären att tekniska nämnden snararast ska få i uppdrag att rusta upp 
byggnaderna som ingår i området vid Folkets hus. Vidare yrkar motionären att kommunstyrelsen ska 
planera för att göra området vid Folkets hus till kulturcentrum i parkmiljö. 
 
Bakgrund/analys 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden beslutade 2021-05-
03, § 37, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till följande yttrande: 
 

Tekniska nämnden har per den 2021-01-19 mottagit en förfrågan om förstudie från Kultur- och Fritidsnämnden 
angående en renovering av Folkets Hus och Dansrotundan.  
 
Fastighetsavdelningen utreder för tillfället erfordrade underhållsåtgärder av respektive byggnad för att åtgärda 
åldersrelaterat slitage samt möjliggöra ett mer ändamålsenligt användande för verksamheten.  
 
Fastighetsavdelningen utreder vidare en utveckling av den yttre miljön med skapande av en parkyta med historiska 
anknytningar samt en enklare utomhusscen.  
 
Markprover behöver enligt miljöenheten att utföras på grund av att det konstaterats att markföroreningar 
förekommer på grannfastigheten norr om den aktuella fastigheten.  
 
Utredningen bedrivs i samråd med verksamhetshyresgäst samt Kultur- och Fritidschefen. Tjänstepersoner inom 
respektive område (miljö, detaljplan, kultur, park och gata) kommer att kopplas in under projektet vid behov. 

 
Motionen har även remitterats till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnads-
förvaltningen har emellertid meddelat att miljö- och byggnadsnämnden inte har något ytterligare att 
tillföra utöver det som har framkommit i tekniska nämndens yttrande. 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-08-02 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén   
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2020:244 
Er referens:  
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Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige att 
motionen är besvarad med hänvisning till tekniska nämndens yttrande. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokoll från tekniska nämnden 2021-05-03 § 37 
- Motion från Per Bengtsson (S), inkommen 2020-10-21 

 
Samråd 
I samband med ärendets beredning har kommunledningskontoret samrått med 
stadsarkitekten/planeringschefen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Eftersom ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med 
ärendets beredning. 
 
 
 
Katarina Pelin    Maria Franzén  
Kommundirektör   Utredare 
 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden  
Motionären 









Kommunfullmäktige 
2021-09-16 
 

Ärende 

23 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 31 (32) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-08-25 

 

 
Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 115   KS KF/2021:123 - 028 
 
 

Motion från Per Bengtsson (S) om förmånscyklar till Lomma kommuns 
personal 

 
Ärendebeskrivning 
Per Bengtsson (S) har, 2021-04-21, inkommit med en motion om förmånscyklar till 
Lomma kommuns personal. I motionen yrkar motionären att Lomma kommun ska 
införa möjligheten till förmånscykel till sin anställda personal. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar i skrivelse 2021-08-05 att det finns ett 
flertal företag som har specialiserat sig på tjänsten förmånscyklar. Dessa företag 
erbjuder ofta en lösning där arbetsgivaren ingår ett leasingavtal i syfte att erbjuda 
förmånscyklar till sina anställda. I vissa fall erbjuds de anställda att köpa cykeln till ett 
marknadsvärde i samband med hyrestidens slut. Efter samråd med 
upphandlingsstrategen konstaterar kommunledningsförvaltningen att det finns ett 
vedertaget sätt att upphandla denna form av tjänst i enlighet med lagen om 
tjänstekoncession. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen om förmånscyklar till Lomma kommuns 
personal. Förmånen föreslås erbjudas tillsvidareanställd personal och ska betalas med 
ett bruttolöneavdrag.  
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-19, § 158. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 158 
‒ Skrivelse 2021-08-05 från kommunledningsförvaltningen 
‒ Motion från Per Bengtsson (S) om förmånscyklar till Lomma kommuns personal, 

inkommen 2021-04-21 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige bifaller motionen om förmånscyklar till Lomma kommuns 

personal. Förmånen ska erbjudas tillsvidareanställd personal och politiker med 
årsarvode och ska betalas med ett bruttolöneavdrag. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 Kommunstyrelsen 

 

   
  
Motion om förmånscyklar till Lomma kommuns personal  

 
 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
 

- Kommunfullmäktige bifaller motionen om förmånscyklar till Lomma kommuns personal. 
Förmånen ska erbjudas tillsvidareanställd personal och ska betalas med ett 
bruttolöneavdrag. 

 
Ärende 
Per Bengtsson (S) har, 2021-04-21, inkommit med en motion om förmånscyklar till Lomma kommuns 
personal. I motionen yrkar motionären att Lomma kommun ska införa möjligheten till förmånscykel 
till sin anställda personal. 
 
Bakgrund/analys 
Idag är det vanligt att arbetsgivare köper in eller leasar cyklar som anställda får använda. När en 
anställd får använda arbetsgivarens cykel privat är detta en skattepliktig förmån och arbetsgivaren 
ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för förmånen. Huvudregeln vid värdering av 
förmånen är att värdering sker till marknadsvärdet. I vissa fall kan värderingen ske utifrån 
schablonbelopp. När det gäller cykelförmåner finns det inget fastställt schablonvärde. Om det är 
möjligt att hyra cykeln privat så kan förmånen värderas till vad det skulle kosta den anställde att själv 
hyra cykeln. Eftersom hyresmarknaden för cyklar är begränsad föreslår Skatteverket att 
förmånsvärdet ska beräknas utifrån en uppskattad värdeminskning på cykeln baserat på beräknad 
livslängd och kostnader för eventuell service och reparationer samt en kapitalkostnad. Exempel på 
hur detta förmånsvärde bör beräknas återfinns på Skatteverkets hemsida.  
 
I motionen föreslår motionären att den anställde ska betala ett beräknat förmånsvärde med 
bruttolöneavdrag. Enligt Skatteverket minskar emellertid inte det skattepliktiga förmånsvärdet om 
den anställde betalar för cykeln med ett bruttolöneavdrag. Om den anställda däremot betalar för 
cykeln genom ett nettolöneavdrag reducerar det förmånsvärdet. Ett bruttolöneavdrag innebär enligt 
Skatteverket att den anställde och arbetsgivaren anses ha ingått ett nytt löneavtal som innebär en 
lönesänkning som kompensation för förmånen ifråga. Om förmånen som har föranlett 
bruttolöneavdraget är skattepliktig är det den nya lägre kontantlönen och förmånens värde som 
enligt Skatteverket ska ligga till grund för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-08-05 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén   
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2021:123 
Er referens:  
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Kommunledningskontoret konstaterar att det finns ett flertal företag som har specialiserat sig på 
tjänsten förmånscyklar. Dessa företag erbjuder ofta en lösning där arbetsgivaren ingår ett 
leasingavtal i syfte att erbjuda förmånscyklar till sina anställda. I vissa fall erbjuds de anställda att 
köpa cykeln till ett marknadsvärde i samband med hyrestidens slut. Efter samråd med 
upphandlingsstrategen konstaterar kommunledningskontoret att det finns ett vedertaget sätt att 
upphandla denna form av tjänst i enlighet med lagen om tjänstekoncession. Upphandlingen av 
tjänsten förmånscyklar skulle kunna samordnas med andra kommuner. I samband med 
tillhandahållandet av förmånscyklar till personalen förväntas vissa kostnader uppkomma för 
kommunen, bland annat administrativa kostnader.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens ska besluta föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen om förmånscyklar till Lomma kommuns personal. Förmånen föreslås erbjudas 
tillsvidareanställd personal och ska betalas med ett bruttolöneavdrag.  
 
Beslutsunderlag 

- Motion från Per Bengtsson (S) om förmånscyklar till Lomma kommuns personal, inkommen 
2021-04-21 

 
Samråd 
I samband med ärendeberedningen har kommunledningskontorets kansliavdelning samrått med HR-
avdelningen och ekonomiavdelningen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Eftersom ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med 
ärendets beredning. 
 
 
 
 
Katarina Pelin    Maria Franzén 
Kommundirektör   Utredare 
 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Motionären 
HR-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Upphandlingsstrategen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 Kommunfullmäktige 

 

   
  
Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2022  

 
 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
 
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2022 i enlighet med 
följande: 27/1, 3/3, 21/4, 5/5, 2/6, 25/8, 22/9, 17/10, 10/11 och 1/12. Sammanträdena börjar kl. 
19:00, med undantag av sammanträdet den 17/10 som börjar kl. 15:00. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige år 2022.  
 
Bakgrund/analys 
Förslaget till sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2022 tar hänsyn till helgdagar, lovdagar 
och ekonomiprocesserna.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer sammanträdestider för år 
2022 i enlighet med ovanstående förslag. 
 
Beslutsunderlag 

- Skrivelse 2021-09-06 från kommunledningsförvaltningen 
 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på kommunledningsförvaltningen.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 
 
Maria Franzén  
Utredare 
 
Beslutet expedieras till:  
Samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Kommunsekreteraren 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2021-09-06 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén   
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2021:218 
Er referens:  
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Svar på interpellation från Miljöpartiet. Aktiviteter för äldre. 
Aktiviteterna både i den öppna verksamheten som på särskilt boende ska erbjuda såväl fysisk, 
mental som social stimulans Aktiviteter för äldre kräver särskild kompetens. Vi har den 
kompetensen i Lomma kommun.  

Vi har medarbetare, sk äldrepedagoger, som är proffs på att skapa bra och meningsfulla aktiveter. 
Nu tar vi hjälp av dessa medarbetare och deras kontaktnät av ideella organisationer, för att även 
bygga upp ett bra och rikt aktivitetsutbud för våra äldre på särskilda boende. Härigenom tas den 
kompetens som redan finns i den förebyggande, öppna verksamheten, tillvara och det 
förebyggande tankesättet implementeras i hela verksamheten.  

Planerna för öppna aktiviteter för äldre som planeras genomföras under 
kvartal 3 2021 och hur dessa avviker från motsvarande period 2019, dvs 
före pandemin  
Lomma kommun har under flera år byggt upp en välfungerande mötes- och aktivitetsstruktur för 
våra äldre kommuninvånare via våra två Mötesplatser, Vinterträdgården på Jonasgården i 
Bjärred och på Havsblick i Lomma. Aktivitetsutbudet är brett och mycket uppskattat. Under 
pandemin har aktiviteterna varit begränsade, men veckovisa digitala aktiviteter har erbjudits 
samt vissa utomhusaktiviteter som tex musikunderhållning och gudstjänster. 

Restriktionerna kring Covid-19 har nu mildrats, vilket innebär att Mötesplatserna under augusti 
har utökat aktiviteterna. Utökningen sker successivt. Programmet ligger på Lomma kommuns 
hemsida och på Mötesplatsernas Instagramkonto.  

Aktiviteter som startats upp och som kommer att fortgå under höstterminen är tex gymnastik, 
musikunderhållning, handarbetesgrupper, vinprovningar, föreläsningar, bingo, biljard, café och 
trivselkvällar.  

Förhoppningen är att så snart det är möjligt öppna upp för fler aktiviteter i samarbete med 
samarbetspartners såsom kyrkan, föreningar och volontärer. Verksamheten kommer att bedrivas 
med samma struktur som tidigare, men har nu ett bredare, förvaltningsövergripande ansvar och 
ligger därför under avdelningen HSL, Korttid, Myndighet och Förebyggande verksamhet istället 
för, som tidigare, under avdelningen Hemtjänst. 

Hur har beslutade förändringar i ansvar och planering för aktiviteter för 
äldre inom socialförvaltningen hittills utvecklats i samband med 
övertagande från Frösunda.  
Från och med 1 mars i år har Lomma kommun tagit över ansvaret för kommunens särskilda 
boenden. Inför övertagandet framkom det i fokusgrupper och i medborgardialoger önskemål om 
att öka aktivitetsutbudet på de särskilda boendena 

Inför övertagandet planerades det för anställning av en till två aktivitetsledare som övergripande 
skulle samordna aktiviteterna för samtliga särskilda boende. Enligt åtgärdsplanen för att nå 
budget i balans 2021 beslutades det att inte tillsätta dessa tjänster utan istället nyttja de 
gemensamma resurserna/kompetensen som vi redan har inom socialförvaltningens förebyggande 



verksamhet, dvs äldrepedagogerna, som också ansvarar för aktiviteterna på våra två 
Mötesplatser.   

Äldrepedagogerna ska samordna aktiviteterna på Särskilt boende och se till att de utförs enligt 
plan. På alla kommunens boende kommer ett särskilt utsett aktivitetsombud att finnas. 
Aktivitetsombuden har fått uppdraget utifrån anmält intresse och kommer att 
kompetensutvecklas av äldrepedagogerna. Aktivitetsombuden och äldrepedagogerna jobbar tätt 
tillsammans och har en dialog kring vilka aktiviteter som ska erbjudas utifrån de boendes intresse 
och förutsättningar. 

Bedömningen är att denna struktur inte blir sämre utan tvärtom, bättre. Ansvaret, kunskapen, 
och utförandet av aktiviteter sprids över fler medarbetare i kommunen och fler involveras och får 
kompetens. Tack vare tillskott till budget 2021 till särbo på 10,6 miljoner så gavs möjlighet att 
både utöka bemanningen samt avlasta medarbetarna från städning. En högre grundbemanning 
innebär att det finns utrymme för medarbetarna att hålla i aktiviteter inom ramen för det 
ordinarie uppdraget. 

Vid övertagandet av särskilt boende har verksamheten haft stort fokus på kompetensutveckling, 
skapa fungerande rutiner, bemanna upp. Inte minst inför sommaren. Särskilt boende har sedan 
övertaget återkommande aktiviteter som bingo, gymnastik, högläsning, trubadur och bowling och 
tillfälliga evenemang som tex påskfirande, midsommarfest, kräftskiva samt olika externa 
uppträdande utomhus, men den organisation, den kontinuitet och det utbud som vi vill ha och 
har planerat för är ännu inte på plats. Implementeringen av detta har påbörjats under augusti för 
att vara helt genomfört under Q4. Ansvarig är enhetschef och ytterst socialchef. 
Implementeringen följs noga av socialnämnden. 

Under hösten planeras även en översyn av vinterträdgården och orangeriet vid Strandängsgatan 
och på Jonasgården samt inköp av digitala hjälpmedel till särskilt boende som ska stimulera olika 
sinnen. Lomma kommun har även antagits till ett projekt ”Musik Enhet Rörelse” som innebär att 
med bidrag från Allmänna Arvsfonden kommer aktiviteter med externa aktivitetsledare erbjudas 
varje särskilt boende under 2022. 

 

Susanne Borgelius, ordförande Socialnämnden, Lomma 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 55   KS KF/2021:173 - 730 
 
 

Interpellation från Ingrid Ascard (MP) till socialnämndens ordförande 
Susanne Borgelius (M) angående aktivitet för äldre 

 
Ärendebeskrivning  
Ingrid Ascard (MP) har 2021-06-03 inkommit med en interpellation till socialnämndens 
ordförande Susanne Borgelius (M) avseende aktivitet för äldre. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Interpellation från Ingrid Ascard (MP) angående aktivitet för äldre, inkommen 

2021-06-03. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande:  
‒ Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens 

sammanträde trots att det inte har kungjorts.  
‒ Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.  
‒ Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 

sammanträde.  
 
______________________ 
 
Sändlista:  
Socialnämndens ordförande 
Interpellanten 
 



 

Interpellation - Aktivitet för äldre   
 

 

Av förklarliga skäl har aktiviteter för äldre dragits ner till ett minimum och isoleringen för 

äldre har varit nödvändig för att minska risken för smittspridning och sjukdom hos 70+ under 

pandemin.  

 

I takt med att pandemin nu minskar sitt grepp finns det ett uppdämt behov hos många av att 

kunna träffas och att uppleva saker tillsammans med andra för att minska den påtvingade, 

men nödvändiga självisoleringen.   

 

Parallellt har socialförvaltningen under våren 2021 utarbetat en handlingsplan för att uppnå 

en budget i balans. En åtgärd innebär att ansvaret för de öppna aktiviteterna på Havsblick 

respektive Jonasgården flyttas ut i organisationen till avdelningarna.  Under 2019 tog ju  

kommunen hem ansvaret för särskilt boende vilket säkert möjliggjort ett förändrat 

arbetssätt.  

 

Miljöpartiet de gröna i Lomma vill att ordföranden i Socialnämnden 

- redovisar för planerna för öppna aktiviteter för äldre som planeras genomföras under 

kvartal 3 2021 och hur dessa avviker från motsvarande period 2019, dvs före pandemin 

 

- redogör hur beslutade förändringar i ansvar och planering för aktiviteter för äldre inom 

socialförvaltningen hittills utvecklats i samband med övertagande från Frösunda.   

 

 

 

Lomma den 2 juni 2021 
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