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KOMMUNSTYRELSEN 2020-08-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen   
Tid 2020-08-26, kl. 19:00-20:42 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M 
Per Bengtsson (S) 
Sofia Forsgren Böhmer (M) 
Eva Banheden Lindblad (M) 
Aron Regnéll (M) 
Richard Jerneborg (M) 
Martha Henriksson Witt (C) 
Sandra Pilemalm (L) 
Lisa Bäck (S) 
Rune Netterlid (S) 
Jimmy Ringström (SD) 
Kristina Thored (FB) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Fredrik Axelsson (M) 
Susanne Borgelius (M) 
Lennart Månsson (M) 
Carin Hansson (M) 
Lars-Göran Svensson (C) 
Jonas Benke (L) 
Anna-Karin Davidsson (KD) 
Lennart Nilsson (S) 
Pia Johnson (S) 
Ingrid Ascard (MP) 
Oscar Sedira (SD) 
Jenny Lundegård (FB) 
Katarina Pelin 
Maria Zingmark 
Emma Phil 
Peter Johansson 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
kommundirektör 
kommunsekreterare 
socialchef § 99-100 
ekonom § 99-100 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-09-02 
 

Paragraf  
§99-§110 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Zingmark 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande  

 
 

  Per Bengtsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beslutande organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-08-26   

Paragrafer §99-§110   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-09-04 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-09-26 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS § 99    
 
 

Meddelanden och delegationsbeslut 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 
 
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen och delegat på kansliavdelningen 
nr 46-59/20 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser 

och beslut om överlämnande för handläggning 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 
nr 10/20 Beslut avseende uppdrag till ombud inför förestående årsstämma med 

Öresunds vattenvårdsförbund 
 KS/KF 2020:142.042 
nr 11/20 Beslut avseende uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i 

Sydvästskånes grundvattenkommitté 
 KS/KF 2020:141.042 
nr 12/20 Beslut avseende utdelning av bidrag Bertil Kyhlbergs stiftelse 
 KS/KF 2020:39.042 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen 
nr 12/20 Beslut om återrapportering av delegationsbeslut, omallokering av 
pensionskapital 
 KS/KF 2020:106.024 
 
Delegationsbeslut fattade av HR-chefen 
nr 48-56/20 Kommunal tjänstepension 
KS/KF 2020:4.002 
nr 57-58/20 Avstämning löneöversyn 2020 med olika fackförbund 
 KS/KF 2020:4.002 
nr 59-65/20 Fastställande av facklig tid med olika fackförbund 
 KS/KF 2020:4.002 
 
Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschefen 
nr 5/20 Undertecknande av köpeavtal Lomma 34:1, del av 
KS/KF 2020:181.253 
 
Protokoll från sammanträde 2020-06-03, 2020-06-10 och 2020-06-17 med 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Protokoll från sammanträde 2020-06-11 med kommunfullmäktige 
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Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
Protokoll från årsstämma 2020-05-26 med Höje å vattenråd, KS/KF 2020:122.042 
 
Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde 2020-05-26 med Höje å vattenråd, 
KS/KF 2020:122.042 
 
Protokoll från årsstämma med aktieägarna 2020-05-28 med aktieägarna i Sydskånes 
Avfallsaktiebolag, Sysav, KS/KF 2020:90.042 
 
Protokoll från sammanträde 2020-06-01 med ägarnämnd Lomma, VASYD, KS/KF 
2019:252.340 
 
Protokoll från sammanträde 2020-06-08 med förbundsstyrelse VASYD, KS/KF 
2019:252.340 
 
Protokoll från sammanträde 2020-06-22 med förbundsfullmäktige VASYD, KS/KF 
2019:252.340 
 
Region Skånes fastställda utvecklingsstrategi, 2020-06-17, KS/KF 2019:345.106 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kansliavdelningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 100   KS KF/2020:64 - 042 
 
 

Genomgång av socialnämndens ekonomi 

 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar socialnämndens ordförande Susanne 
Borgelius (M), socialchef Emma Phil och ekonom Peter Johansson en redogörelse för 
socialnämndens ekonomiska resultat under året. Vart efter kommunstyrelsen 
diskutera detsamma. 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Socialnämnden 
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KS § 101   KS KF/2020:179 - 106 
 
 

Yttrande över förslag på ändrad finansieringsmodell för 
medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne från och med 2021 för 
Skånes kommuner 

 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Kommunförbundet Skåne har 2020-06-25 beslutat att godkänna förslag på 
ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de skånska kommunerna, 
utifrån förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021 - 2023. Förslaget om 
medlemsavgift till Skånes kommuner från och med 2021 inkluderar både nuvarande 
medlemsavgift och samverkansavtal/överenskommelser. Ärendet skickas till samtliga 
medlemskommuner för godkännande. I de fall samtliga medlemskommuner är eniga 
om att godkänna ärendet översänds det till förbundsmötet den 2 oktober 2020 för 
fastställande. För att förbundsmötet ska kunna behandla frågan krävs ett tydligt svar 
från respektive medlemskommun senast den 29 september 2020. Om inte samtliga 
medlemskommuner är eniga om att anta den föreslagna finansieringsmodellen 
kommer den nuvarande modellen att kvarstå.   
 
Ekonomichef Marcus Nilsson har granskat förslaget och konstaterar i skrivelse 2020-
08-12 följande: 
 
Nuvarande finansiering av Kommunförbundet Skånes verksamhet från de skånska 
kommunerna sker genom en medlemsavgift samt separat via samverkansavtal och 
överenskommelser mellan kommunerna och förbundet. Fördelningen av den årliga 
medlemsavgiften sker utifrån kommunernas samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Nuvarande fördelning, anser förbundet, inte vara transparant utifrån de verksamheter som 
bedrivs. Avgiftens storlek uppges ha varierat stort mellan åren, vilket försvårat planeringen 
inför kommande budgetår. Det förslag till förändring som tagits fram utgår, enligt 
ekonomiavdelningen, ifrån en årlig totalram som fördelas på medlemskommunerna utifrån 
antalet invånare per kommun per 1 januari året före budgetåret.  
 

För år 2020 ska Lomma kommun betala sammanlagt 1 535 tkr till förbundet. 
Totalbeloppet inkluderar följande (tkr):  
 
Medlemsavgift  564 
Avgift Business Region Skåne 364 
Samverkansavtal: 
Vårdupphandling    94 
Telefoniupphandling    61 
Räddsam Skåne    20 
KEFU     24 
Ledningsfordon    11 
Hjälpmedel    22 
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ASI     27 
BBIC      35 
FoU Skola    25 
Tjänster eHälsa  123 
Miljösamverkan Skåne      9 
Gymn. antagning    39 
Gymnasieweb    20 
Gymn IKE    70 
Yrkes SFI     20 
Syv chatt      8 
TOTALT                           1 535 
 
Enligt förslaget ska Lomma kommun betala 832 tkr i medlemsavgift till förbundet år 
2021. Utöver detta tillkommer separat fakturering enligt preliminära belopp enligt 
nedan.   
 
Medlemsavgift inkl avtal/ök, bil 1 832 
Separat debitering av: 
Avgift Business Region Skåne 364 
Upphandlingar via kick-backs 155 
Tjänster eHälsa  123 
TOTALT                           1 474 
 
De olika samverkansavtal och överenskommelser som ingår i totalramen från och med 
2021 framgår av förbundets bilaga 1. Enligt förbundet kommer samverkansavtalen och 
överenskommelserna successivt att sägas upp och skrivas om för att anpassas till de nya 
uppdrag som Skånes kommuner går in i.  
 
Kostnader för Räddsam Skåne, 20 tkr utgår då denna verksamhet från och med år 2021 
inte kommer att finnas kvar inom förbundet.  
 
Vid en jämförelse för Lomma kommun mellan kostnaderna avseende år 2020 och år 
2021 minskar kostnaderna totalt med 41 tkr. Förbundet redovisar i sin skrivelse att 
medlemsavgiften per invånare minskar med 33 kr per invånare inför 2021 och att det 
sker en ytterligare reduktion med 31 kr per invånare inför 2022. En jämförelse mellan 
nuvarande fördelningsmodell och den föreslagna per invånare visar på att Lomma 
kommun får en lägre avgift med den nya modellen baserad på antalet invånare. Det är 
angeläget att förbundet i alla jämförelser är tydligt med vad som ingår i 
medlemsavgiften, vad som debiteras separat och vad som inte längre debiteras då 
verksamheten inte längre utförs. I de fall samverkansavtal/överenskommelser sägs upp 
och verksamhet upphör måste medlemsavgiften minskas med motsvarande kostnad.  
 
För år 2023 beslutar förbundsstyrelsen om indexuppräkning av totalramen, med SKR:s 
prisindex som grund. Preliminärt förväntas uppräkning ske med 2,6%.  

 
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 130. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 130 
‒ Skrivelse 2020-08-12 från ekonomichefen 
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‒ Skrivelser från Kommunförbundet Skåne, daterade 2020-06-08 med bilaga 1 och 2 
samt 2020-06-26 

‒ Sammanträdesprotokoll från Kommunförbundet Skånes styrelse, 2020-06-25 § 25 
 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner förslaget till ändrad finansieringsmodell för 

medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne från och med 2021 samt 
fastställande av ramen för medlemsavgiftens storlek 2021 – 2023 avseende Skånes 
kommuner. Lomma kommun lämnar därmed svaret Ja till Kommunförbundet 
Skåne inför förbundsmötet den 2 oktober 2020. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunförbundet Skåne 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 102   KS KF/2020:171 - 042 
 
 

Yttrande över tekniska nämndens slutredovisning av 
investeringsprojekt 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden överlämnar i TN § 36/20 en slutredovisning av sju 
investeringsprojekt. Slutredovisningen innehåller övergripande beskrivning av 
projekten samt en kortfattad förklaring till avvikelserna. 
 
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2020-08-13 en något förbättrad 
beskrivning av projekten, dess historik och orsak till avvikelser jämfört med tidigare 
slutredovisningar. Koppling ska enligt ekonomiavdelningen göras till investeringskalkyl, 
för att beskriva investeringsprojekts utfall och för att hämta kunskap för framtiden, i 
de fall avvikelser uppstått. 
 
För KF-projekt Parkourbana i Bjärred har investeringsbidrag på 750 tkr inkommit från 
Bjärreds Gymnastikförening. Budgeterat investeringsbidrag var 700 tkr. Ytterligare 50 
tkr har beviljats från Svenska Gymnastikförbundet som stöd till 
förundersökning/projektering vid etablering av nya gymnastikanpassade lokaler. 
 
För KF-projekt Åtgärder Vinstorpsvägen har investeringsbidrag på 932 tkr inkommit 
från Skånetrafiken. 
 
Ekonomiavdelningen konstaterar att om kommunfullmäktige väljer att godkänna 
slutredovisningen och godkänna avvikelserna innebär det att innevarande års 
investeringsbudget minskar med sammantaget 857 tkr, enligt nedanstående. 
 
UTFALL till och med juni 2020: 
Kfproj KF-projekt (tkr) Totalutgift Ack. Utfall B-avv B-avv (%)
1322 Dp Hans Hanssons gård (nytt 2013) 500 499 1
1511 Åtgärder Vinstorpsvägen 9 380 9 940 -560 -6,0%
1529 Strandskolan, nybyggn. skola, inkl. gy-sal 66 000 66 005 -5 
1531 Lerviks förskola (Nians område) * 55 000 53 847 1 153 2,1%
1706 Parkourbana, Bjärred 1 885 2 096 -211 -11,2%
1711 Ny fritidsgård, Bjärred 15 000 14 523 477 3,2%
1823 Förvärv av fastighet Lomma Borgeby 1:3 16 750 16 748 2

S:a budgetavvikelser: 857

( * inkl. 7 tkr avs. garantibesiktning, juni)

Positiva avvikelser, föreslås återlämnas: 1 633
Negativa avvikelser, föreslås godkännas: -776 
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Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 131. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 131 
‒ Skrivelse 2020-08-13 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-06-15 § 36 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att positiva avvikelser om 1.633 tkr återlämnas 
‒ Kommunfullmäktige beslutat att negativa avvikelser om 776 tkr godkänns 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 103   KS KF/2020:196 - 042 
 
 

Revidering av Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av 
investeringar 

 
Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av revisorerna i Lomma granskat ändamålsenligheten i 
kommunstyrelsens övergripande styrning av investeringsprocessen. Revisorernas 
samlade bedömning är att kommunstyrelsen i stora delar har en ändamålsenlig 
övergripande styrning av investeringsprocessen och att strukturen för kommunens 
investeringsprocess är tillfredsställande.  
 
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2020-08-13 att utifrån 
granskningsresultatet bedömer revisorerna att formerna för återrapportering i stort 
sett är tillräckliga och ser det som positivt att det görs särskilda slutredovisningar av 
projekt. I ekonomichefens yttrande avseende granskningsrapporten, 2020-05-04, 
noteras det faktum att, som även tidigare påtalats av ekonomiavdelningen, 
slutredovisningarna kan bli mer utförliga och att investeringarna alltid ska delas upp i 
väsentliga komponenter/delar. Ekonomichefen föreslår i yttrandet att ett förslag till 
förtydligande avseende slutredovisningar görs i reglerna för budgetering, redovisning 
och uppföljning av investeringar. I bilaga finns förslag till revidering av regelverket som 
kompletterats med ett särskilt avsnitt med förslag till förtydligande avseende 
slutredovisningar. 
 
Utifrån diskussioner i KSAU den 13 maj har även investeringsplaneringsgruppens 
uppgift förtydligats. 
 
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 132. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 132 
‒ Skrivelse 2020-08-13 med bilaga från ekonomiavdelningen 
‒ Gällande Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringarna, 

antagen KF § 53 2019-04-24 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige godkänner revidering av Regler för budgetering, redovisning 

och uppföljning av investeringar i enlighet med bilaga. 
 

./. Bilaga 
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______________________ 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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KS § 104   KS KF/2020:185 - 231 
 
 

Uppdrag beträffande framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning 

 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod enligt Lag 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
Kommunens nuvarande riktlinjer antogs 2017-09-07, varför nya riktlinjer bör arbetas 
fram. 
 
Bakgrund/analys 
Planeringsavdelningen konstaterar i skrivelse 2020-07-15 att enligt Lag 2000:1383 ska 
varje kommun 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 grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen är, enligt 
planeringsavdelningen, vägledande beträffande huruvida främjandet av 
bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet vid en planläggning ska 
bedömas som ett allmänt intresse eller ej.  
 
Länsstyrelsen har, enligt planeringsavdelningen, i sitt samrådsyttrande över Lomma 
kommuns Översiktsplan (ÖP2020) påtalat att kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjningen bör uppdateras och att översiktsplanen tydligare bör visa vilka 
utbyggnader som görs i syfte att uppfylla kommunens bostadsförsörjningsansvar. 
 
Framtagandet av riktlinjer för bostadsförsörjningen sker inom ramen för kommunens 
översiktsplanering och inom befintlig budget. 
 
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 133. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 133 
‒ Skrivelse 2020-07-17 från planeringsavdelningen 
‒ Gällande riktlinjer Bostadsförsörjning 2017-09-07 
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‒ https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-20001383-om-kommunernas_sfs-2000-1383 

 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringsavdelningen att utarbeta nya riktlinjer för 

bostadsförsörjningen i kommunen. Arbetet sker inom ramen för kommunens 
översiktsplanering och inom befintlig budget.  

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Planeringsavdelningen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20001383-om-kommunernas_sfs-2000-1383
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20001383-om-kommunernas_sfs-2000-1383
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KS § 105   KS KF/2020:162 - 532 
 
 

Yttrande över Tågstrategi - Strategi för den regionala tågtrafiken i 
Skåne 

 
Ärendebeskrivning 
Region Skåne har tagit fram en Tågstrategi som ska redovisa behovet av regional 
persontågstrafik fram till år 2040 för att Skåne ska kunna utvecklas som en flerkärnig 
region både vad gäller bostadsbyggande, arbetspendling och kommunikation över 
läns- och landsgränser. Strategin är emellertid inte en utfästelse om garanterad trafik. 
För att uppnå innehållet i tågstrategin krävs enligt Skånetrafiken utbyggnader i 
infrastrukturen som Region Skåne inte har full rådighet över. Genom att vara tydlig 
med vilka behov som finns kan dock Region Skåne på ett tydligt sätt kommunicera 
med Trafikverket och regeringen kring vilka framtida behov av kapacitet i 
järnvägsnätet som finns och vilken utbyggnad som är nödvändig i Skåne. Dokumentet 
tar upp de mål som Region Skåne har beslutat om och som Tågstrategin ska svara mot. 
Den redovisar också de olika banorna som finns i Skåne och vilka resandemål och 
behov av trafik som dessa har. För varje delsträcka redovisas behovet av trafik för tre 
olika målår: 2030, 2035 och 2040. Dessa målår är valda för att de har en rimlig 
planeringshorisont men också för att de sammanfaller med planerade färdigställanden 
av infrastruktur och Trafikverkets långtidsplanering. Planerad och beslutad trafik fram 
till 2025 men även målbilder för de valda målåren redovisas i illustrationer. 
Avslutningsvis tar Tågstrategin upp resursbehov vad gäller trafikekonomi, 
fordonsbehov samt behov av ny spårinfrastruktur. 
 
Bakgrund/analys 
Planeringsavdelningen konstaterar i skrivelse 2020-08-11 att förslaget till 
remissyttrande gäller bara Lomma kommun och det som direkt rör oss. Inom 
MalmöLundregionen har det inte funnits något uppdrag att ta fram ett gemensamt 
yttrande. Eftersom remisstiden är relativt knapp så hade en samordning varit svår att 
genomföra. Vid den föregående Tågstrategin som Skånetrafiken tog fram, yttrande sig 
Lomma kommun dock både genom en gemensam formulering i dåvarande SSSV och 
egna synpunkter.  
 
Planeringsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med 
planeringsavdelningens förslag till yttrande. 
 
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 134. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 134 
‒ Tjänsteskrivelse från Planeringsavdelningen 2020-08-11 
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‒ Remissyttrande, förslag från Planeringsavdelningen 2020-08-11 
‒ Följebrev från Region Skåne 
‒ Tågstrategi 2020 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun yttrar sig i enlighet med bilaga. 
 

./. Bilaga 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Region Skåne 
Planeringsavdelningen 
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KS § 106 KS KF/2020:66 - 003 

Revidering av tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente samt överföring av budgetpost 

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige godkänt. 
Reglementet innehåller information om vad som är nämndens ansvarsområde. Det är 
av stor vikt att reglementen så väl som delegationsordningar, taxor och övriga 
styrdokument hålls uppdaterade.  

Av rättssäkerhets- och demokratiskäl, för att öka kunskapen om och tillgängligheten 
till av kommunen lokalt fastställda föreskrifter är dessa också publicerade på 
respektive kommuns webbsida. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom tekniska nämndens reglemente och 
övriga styrdokument i syfte att se om revideringsbehov föreligger. I samband med 
pensionsavgång för handläggare som hanterar bostadsanpassningen föreslås en 
ändring göras över nämndsansvaret för denna uppgift, vilket leder till en bättre lösning 
för både verksamheten såväl som kommuninvånare. 
Nedan följer förslag på ändringar som bör göras. 

Bostadsanpassning 
Idag är tekniska nämnden enligt reglementet ansvarig för kommunens handläggning 
av bostadsanpassning. Bostadsanpassningen har hittills utförts av handläggare på 
fastighetsavdelningen. Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som 
personer med bestående funktionsnedsättning kan söka. För att kunna göra rätta 
bedömningar är det en fördel att ha kunskaper inom tillgänglighet som återfinns i BBR 
(Boverkets Byggregler). Denna kompetens återfinns idag hos miljö- och 
byggnadsnämnden varför det är passande att ansvaret för denna uppgift byter nämnd. 

Åtgärder för bostadsanpassningar har en särskild budget och i samband med att 
ansvaret flyttas bör även budgeten flyttas till miljö-och byggnadsnämnden.  

I samband med att ansvaret för bostadsanpassningsfrågor övergår till miljö- och 
byggnadsnämnden måste även frågan om arkiv behandlas. Handlingar i ärenden 
rörande bostadsanpassning som registrerats i separat ärendehanteringssystem 
(tidigare BAB för Windows, nu BAB för Webben) bör överlämnas från tekniska 
nämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Det gäller både för pappershandlingar och 
digitala handlingar i BAB för webben. Därmed övergår allt ansvar för handlingarna till 
miljö- och byggnadsnämnden. Överklagade bostadsanpassningsärenden har fram tills 
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nu registrerats i tekniska nämndens diarium som egna ärenden (i LEX). Dessa 
handlingar lämnas inte över. 
 
Övriga revideringar 
Enligt tekniska nämndens reglemente, punkt 9, har nämnden ansvar för 
kolonilotterna. Detta är inte aktuellt längre då planeringsavdelningen ansvarar för 
denna uppgift idag och den återfinns i reglementet för kommunstyrelsen. I samma 
punkt står det också att nämnden har ansvar att förmedla industritomter och bostäder 
vilket inte är aktuellt längre. 
 
Enligt tekniska nämndens reglemente, punkt 15, har nämnden ansvar för förvärv och 
försäljning av bostadsrätter. Denna ska strykas i sin helhet då denna uppgift ligger 
under kommunstyrelsen (ligger dubbelt idag). 
 
Bemyndigande tekniska nämnden  
Följande är inte aktuellt längre för tekniska nämnden: 
 
Att fastställa regler för bostadsförmedling. Kommunen har inget eget bostadsbolag.   
 
Att revidera avgifterna i taxa för MBK-verksamhet samt tomt-och bostadsköavgifter. 
Tomtkön upphörde 2019. MBK verksamheten (mätning, beräkning, kartläggning) ligger 
idag hos miljö-och byggnadsnämnden. 
 
Taxor 
Taxan för tomt-och småhuskö, F 2.8 i författningssamlingen, bör upphävas då beslut 
om att upphäva tomtkön fattades av kommunstyrelsen den 5 september 2019. 
 
Samråd 
Tekniska nämnden har samrått med miljö- och byggnadsnämnden (MBN). MBN har 
inget att erinra mot de föreslagna ändringarna i nämndens reglemente och 
rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om de föreslagna ändringarna i 
enlighet med bilaga 1 till nämndens beslut 2020-06-09, § 80.   
 
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 135. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 135 
‒ Tjänsteskrivelse 2020-08-12 från kanslichefen 
‒ Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-06-09, § 80, inklusive bilaga1, 
‒ Tekniska nämndens beslut 2020-02-24, § 13,   
‒ Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 
‒ Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden, bilaga 1, 
‒ Förslag till revideringar i bemyndigande för tekniska nämnden i enlighet med 

bilaga 2. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 
‒ Punkt 21 om ansvar för bostadsanpassning i tekniska nämndes reglemente stryks 

och ansvaret för denna uppgift övergår istället till miljö-och byggnadsnämnden.  
 

‒ Budget för bostadsanpassningsåtgärder flyttas från tekniska nämnden till miljö-
och byggnadsnämnden. 
 

‒ Föreslagna revideringar i reglementet för tekniska nämnden i enlighet med bilaga 
1, att bostäder, industritomter och kolonilotter stryks ur punkt 9 samt att punkt 
15, förvärv och försäljning av bostadsrätter, stryks i sin helhet. 
 

‒ Föreslagna revideringar i bemyndigande för tekniska nämnden i enlighet med 
bilaga 2 godkänns. 

 
‒ Föreslagna revideringar i reglementet för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet 

med bilaga 1 (miljö- och byggnadsnämndens reglemente) godkänns. 
 

‒ Taxa för tomt-och småhuskö, F 2.8 i författningssamlingen, upphävs. 
 

______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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KS § 107   KS KF/2017:182 - 214 
 
 

Detaljplan för Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11 i Lomma, 
Lomma kommun – beslut om granskning (Strandvägen-Karstorpsvägen) 

 
Ärendebeskrivning 
Beslut om positivt planuppdrag fattades av kommunstyrelsen (KS) 2018-03-21 §37. 
 
Detaljplanens syfte är att inom planområdet pröva lämpligheten för uppförande av 
bostäder (flerbostadshus).  
 
Planförslaget innefattar kvartersmark för bostadsändamål.  
 
KS beslutade om samråd 2019-06-19 § 126 och detaljplanen har varit föremål för 
samråd under perioden 12 augusti-15 september 2019. Efter samrådet har ändringar 
genomförts, dessa finns sammanställda i samrådsredogörelse upprättad 2020-06-30. 
 
Planprocessen sker med utökat förfarande. 
 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2020-06-30 att kommunstyrelsen beslutar 
att detaljplaneförslag för Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11, i Lomma, 
upprättad 2020-06-30 godkänns för att sändas ut på granskning samt att 
kommunstyrelsen delar tjänstemännens bedömning att föreliggande planförslag inte 
medför betydande miljöpåverkan. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa 
Liljenberg och samordnare ÖP/DP enheten Linnea Qvarnström en redogörelse. 
 
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 136. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 136 
‒ Skrivelse 2020-06-30 från planeringsavdelningen 
‒ Plankarta för Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11, i Lomma, upprättad 2020-

06-30 
‒ Planbeskrivning för Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11, i Lomma, upprättad 

2020-06-30 
‒ Samrådsredogörelse för Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11, i Lomma, 

upprättad 2020-06-30 
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Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslag för Karstorp 13:100 och del av 

Lomma 33:11, i Lomma, upprättad 2020-06-30 godkänns för att sändas ut på 
granskning med tillägget: att en översyn ska ske gällande möjligheterna till 
ytterligare lokalt omhändertagande av dagvatten. 

‒ Kommunstyrelsen delar tjänstemännens bedömning att föreliggande planförslag 
inte medför betydande miljöpåverkan. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Planeringsavdelningen 
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KS § 108   KS KF/2019:202 - 700 
 
 

Motion (SD) angående återvändande IS-terrorister 

 
Ärendebeskrivning 
Jimmy Ringström (SD), Oscar Sedira (SD), Jeanette Larson (SD) och Jonas Olsson (SD) 
har i motion inkommen 2019-04-25 lämnat följande förslag. 
 

”Att Lomma kommunstyrelse tydligt deklarerar, den som deltagit i, eller understött 
terrorism t. ex. återvändande IS-terrorister, är inte välkommen till Lomma kommun. 

Att Socialnämnden får i uppgift, precis som i Stockholms stad, att dela med sig av den 
information man inhämtar om återvändande IS-terrorister, till Polismyndigheten och 
Åklagarmyndigheten 

Att Socialnämnden sammanställer en rapport om arbetet med återvändande IS-
terrorister inför varje nämndssammanträde 

Att Kommunstyrelsen beslutar att Lomma kommun snarast tillskriver regeringen och 
uppmanar regeringen att skyndsamt vidta dem åtgärder som krävs för att kunna 
omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige. Detta för att visa att även vi 
kommunpolitiker tar landets och medborgarnas säkerhet på största allvar.” 

 
I motionen framkommer även att man anser att skattepengar inte ska gå till dessa 
personer i form av till exempel ekonomiskt bistånd och bostäder.  
 
Bakgrund/analys 
Kanslichefen konstaterar i skrivelse 2020-08-13 att polisiära och säkerhetspolitiska 
frågor samt frågor kring vem som får resa in i eller vara bosatt i landet en statlig 
angelägenhet, enligt svensk lagstiftning. Den som är bosatt i landet får, enligt 
kanslichefen, vidare röra sig fritt om inte direkt lagstöd finns för annat. Frågan om vem 
som ska utredas för respektive lagföras för brott är också det en statlig angelägenhet 
enligt kanslichefen. Detta framgår av exempelvis 2 kap 8, 9, 20 §§ samt 11 kap 
regeringsformen, 2 kap utlänningslagen (2005: 716), 1 -2 §§ polislag (1984:387), 
förordning (2014:1103) med instruktion för säkerhetspolisen och förordning 
(2007:996) med instruktion för Migrationsverket. 
 
Enligt kanslichefen är den typ av principuttalande som föreslås olämpligt att 
kommunen gör, eftersom det rör säkerhetspolitiska och polisiära frågor som handhas 
av staten (jämför också vad Regeringsrätten uttalat i RÅ 1990 ref 9, som gäller en 
kommun som beslutade utropa en kärnvapenfri zon). Eftersom kommunen saknar 
befogenheter i de frågor yttrandet rör är det inte heller meningsfullt att göra 
uttalandet enligt kanslichefen. 
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Socialnämnden har i yttrande, protokoll 2019 § 63, redogjort för att 
socialförvaltningen, i enlighet med gällande delegationsordning och baserat på 
information som kommer förvaltningen till del inom ramen för förvaltningens 
reguljära arbete, kommer att lämna uppgifter till polismyndigheten vid misstanke om 
brott respektive försök till brott, där brottet har ett straffvärde om minst ett 
respektive minst två år. 
 
Utifrån en bedömning om en endast liten sannolikhet för att förvaltningen kommer att 
arbeta med målgruppen, har socialnämnden beslutat att förvaltningen ska rapportera 
till socialnämnden vid de tillfällen förvaltningen tagit del av information om 
målgruppen. 
 
Sedan 1 augusti 2020 finns ny lagstiftning på området (se Prop. 2019/20:123, Ett 
effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot 
terrorism).  
 
Ändringarna innebär, enligt kanslichefen, att Polismyndigheten får förenklade och 
utökade möjligheter att lämna ut uppgifter till den kommunala socialtjänsten i syfte 
att förebygga terroristbrottslighet. De innebär också att myndigheter inom 
socialtjänsten får utökade möjligheter att dela med sig av uppgifter till 
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, enligt kanslichefen. 
 
Genom ändringarna kan utlämnande i större utsträckning, enligt kanslichefen, ske vid 
misstankar om att terroristbrottslighet har begåtts, men också när det krävs för att 
förebygga sådan brottslighet. Ändringarna möjliggör ett effektivt men ändå rättssäkert 
informationsutbyte. Syftet med ändringarna är att stärka arbetet med att bekämpa 
terrorism. 
 
Likabehandling  
När en nämnd agerar gentemot enskilda har nämnden att tillämpa den kommunala 
likhetsprincipen och förvaltningslagen (2017:900) och dess principer om legalitet, 
objektivitet och proportionalitet, som i sin tur har sin grund i stadganden i 
regeringsformen.  
 
Enligt kanslichefen betyder det bland annat att lika fall ska behandlas lika och att man 
vid bedömningen av om en person har rätt till exempelvis sociala förmåner måste 
tillämpa befintlig lagstiftning, såsom exempelvis socialtjänstlagen (2001:453), utan 
egna inskränkningar. Att kommunen är tvungen att låta högre instans (domstol) 
avgöra i fall som överklagas följer redan av svensk lagstiftning. En nämnd måste trots 
detta fatta sina beslut med ambitionen att följa lagstiftningen, redan från början. Det 
är med andra ord inte juridiskt möjligt att välja en på egen hand definierad grupp och 
tillämpa reglerna annorlunda i förhållande till personer i den gruppen. Vid eventuella 
försök till tillämpning av det som föreslås hamnar nämnden också sannolikt i konflikt 
med diskrimineringslagstiftningen, enligt kanslichefen. 
 
Det är, enligt kanslichefen, inte meningsfullt att ge de föreslagna uppdraget till en 
nämnd, eftersom uppdraget framstår som omöjligt att genomföra. Det är, enligt 
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kanslichefen, inte är möjligt för en nämnd att utarbeta riktlinjer som de föreslagna, 
inom ramen för svensk lagstiftning och eftersom kommunen inte är den som utreder 
terrorbrott vet vi som utgångspunkt inte vem de speciella reglerna skulle tillämpas 
mot. 
 
Samråd 
Samråd har skett med socialförvaltningen som via nämnden lämnat yttrande i ärendet.  
 
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 138. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 138 
‒ Skrivelse 2020-08-13 från kanslichefen 
‒ Motion från SD, 2019-04-25, 
‒ Protokoll från socialnämnden, 2019 § 63. 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Jimmy Ringström (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande och Jimmy Ringströms yrkande mot varandra 
varefter han finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandes 
yrkande. 
 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 
 
Den som önskar bifalla Robert Wengléns yrkande röstar Ja, den som önskar bifalla 
Jimmy Ringströms yrkande röstar Nej. 
 
Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad 
voteringslista: 
 
Ja: 12, Nej: 1.  
 

./. Bilaga A 
 

Ordföranden förklarar att kommunstyrelsen därmed har beslutat i enlighet med 
ordförandes yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 

kommunledningskontorets och socialförvaltningens yttranden.  
‒ Kommunfullmäktige konstaterar att det i dagsläget inte finns något behov av att 

tillskriva regeringen i denna fråga. 
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Reservation  
Jimmy Ringström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

./. Bilaga B 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 109   KS KF/2020:194 - 003 
 
 

Fastställande av regler för utdelning av gåvor 

 
Ärendebeskrivning 
Nu gällande regler för utdelning av Lomma kommuns minnesgåva fastställdes av 
kommunfullmäktige 2010-09-09, § 71. Enligt reglerna ska arbetstagare med minst 25 
års tjänst i följd tilldelas Lomma kommuns minnesgåva. En arbetstagare som går i 
pension efter 20 års anställningstid kan enligt regelverket också komma ifråga för 
minnesgåva. Minnesgåva ska vidare tilldelas fullmäktigledamot som under tre 
mandatperioder tillhört kommunfullmäktige i Lomma kommun.  
 
Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse 2020-08-18 att då allt färre 
medarbetare kommer ifråga för minnesgåva finns det enligt kommunledningskontoret 
ett behov av att revidera reglerna för utdelning av minnesgåvor. Vidare ser 
kommunledningskontoret ett behov av att se över nuvarande regler för uppvaktning 
vid födelsedagar och kondoleans vid begravningar, vilka fastställdes av 
ledningsgruppen 2000-01-18. Kommunledningskontoret ser även ett behov av att 
fastställa regler för utdelning av andra former av gåvor, vilka för närvarande inte 
regleras. 
 
Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till regler för utdelning av gåvor 
som omfattar minnesgåvor, gåvor vid pension, gåvor till avgående ordförande i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och minoritetsföreträdare, gåvor i samband 
med extern representation och gåvor vid kondoleans.  
 
Bakgrund/analys 
Kommunledningskontoret konstaterar att under senare år har enbart ett litet fåtal 
medarbetare tjänstgjort så länge i Lomma kommun att de har kommit ifråga för 
minnesgåva. Då allt färre medarbetare sannolikt kommer att komma ifråga för 
minnesgåva föreslås att alla medarbetare som går i pension ska erhålla en gåva från 
kommunen. Gåvan vid pension föreslås ersätta den uppvaktning som idag sker i 
samband med det att medarbetare fyller 50 och 60 år.  
 
Då kommunledningskontoret ser ett behov av att fastställa regler även för utdelning 
av gåvor till avgående ordförande i kommunfullmäktige, avgående ordförande i 
kommunstyrelsen och avgående minoritetsföreträdare innefattar förslaget även regler 
för gåvor till de som avgår från dessa uppdrag. Förslaget innefattar vidare regler för 
utdelning av gåvor i samband med extern representation. Syftet med reglerna är att 
dessa ska fungera som riktlinjer vad det gäller såväl värdet på gåvorna som 
administrationen av de samma.  
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Kommunledningskontoret föreslår att reglerna för utdelning av olika former av gåvor 
samlas i ett dokument, varför förslaget även innefattar regler för kondoleans i 
samband med begravning. Förhoppningen är att reglerna därmed ska bli mer 
lättillgängliga. 
 
Föreliggande förslag till regler för utdelning av gåvor innefattar några mindre 
förändringar vad det gäller de alternativ som föreligger när det gäller val av 
minnesgåva. I förslaget har bland annat möjligheten att välja en gåva ur Lomma 
kommuns linneprogram ersatts med möjligheten att välja ett valfritt presentkort. När 
det gäller kondoleans föreslås att om anhöriga uttryckt en sådan önskan kan 
kondoleans även ske i form av en donation till en fond som är godkänd av Svensk 
Insamlingskontroll. 
 
I samband med utarbetandet av förslaget har samråd skett med såväl HR-avdelningen 
som tjänstepersoner vid kansliet som har ansvarat för administrationen av 
minnesgåvor.  
 
Vid utarbetande av förslaget har hänsyn tagits till Skatteverkets regler för gåvor till 
anställda. 
 
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 139. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 139 
‒ Skrivelse 2020-08-18 från kansliavdelningen 
‒ Gällande regler för utdelning av Lomma kommuns minnesgåva, fastställda av 

kommunfullmäktige 2010-09-09, § 71 
‒ Gällande regler för uppvaktning/deltagande inom samtliga förvaltningar, 

fastställda av ledningsgruppen 2000-01-18  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer regler för utdelning av gåvor i enlighet med 

föreliggande förslag. Reglerna ska börja gälla 2020-10-15, varvid såväl nu gällande 
regler för utdelning av Lomma kommuns minnesgåva, fastställda av 
kommunfullmäktige 2010-09-09, § 71, som regler för uppvaktning/deltagande 
inom samtliga förvaltningar, fastställda av ledningsgruppen 2000-01-18, upphör 
att gälla. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Fastställande av sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2021 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott år 2021. 
 
I samband med beredningen av ärendet har kansliavdelningen samrått med 
ekonomiavdelningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2021 

enligt följande: 27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 19/5, 23/6, 25/8, 6/10, 17/11 och 8/12. 
Sammanträdena börjar kl. 19:00. 

 
______________________ 
 
Sändlista:  
 
 
 


