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Plats  Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen   
Tid 2020-03-25, kl. 19:00-20:48 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Per Bengtsson (S) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Eva Banheden Lindblad (M) 
Aro Regnéll (M) 
Richard Jerneborg (M) 
Martha Henriksson Witt (C) 
Sandra Pilemalm (L) 
Rune Netterlid (S) 
Jimmy Ringström (SD) 
Kristina Thored (FB) 
Lennart Nilsson (S) 
Fredrik Axelsson (M) 
 

ordförande §§ 20-39  
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Lisa Bäck (S) 
ersätter Robert Wenglén (M) § 19 
 

Övriga deltagare Fredrik Axelsson (M) 
Susanne Borgelius (M) 
Lennart Månsson (M) 
Carin Hansson (M) 
Emma Köster (M) 
Lars-Göran Svensson (C) 
Jonas Benke (L) 
Anna-Karin Davidsson (KD) 
Pia Johnson (S) 
Oscar Sedira (SD) 
 
Katarina Pelin 
Maria Franzén 
Marcus Nilsson 
Elisabet Andersson 
 

Ersättare §§ 20-39 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
kommundirektör 
kommunsekreterare 
ekonomichef §§ 19-26 
budgetekonom §§ 19-26 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-04-07 
 

Paragraf  
§§ 19-39 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén 
 Ordförande   

  Robert Wenglén §§ 20-39 / Jerry Ahlström § 19 
 Justerande  

 
 

  Per Bengtsson 
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ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2020-03-25   

Paragrafer §§ 19-39   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-04-09 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-05-01 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS § 19   KS KF/2020:39 - 042 
 
 

Bokslut för Bertil Kyhlbergs stiftelse 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har under § 69/99 uppdragit åt ekonomiavdelningen att årligen 
inkomma till kommunfullmäktige med en sammanställning av räkenskaperna för de 
stiftelser som förvaltas av Lomma kommun. 
  
Föreligger redovisning av bokslut för år 2019 för Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter 
på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11, § 35. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 35  
‒ Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustaf V Jubileumsklinik vid lasarettet i 

Lund, Förvaltningsberättelse daterad 2020-02-12  
‒ Balansrapport, räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31  
‒ Resultatrapport, räkenskapsåret 2019-01-01- 2019-12-31  
‒ Revisionsberättelse till förvaltaren för Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på 

Gustaf V Jubileumsklinik, daterad 2020-02-11 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Redovisning avseende bokslut för år 2019 för Bertil Kyhlbergs stiftelse för 

patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund läggs till handlingarna. 
 
Jäv 
Med anledning av jäv har Robert Wenglén (M) inte deltagit i ärendets handläggning. 

 
______________________ 
 
Sändlista   
Kommunfullmäktige 
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KS § 20   KS KF/2020:59 - 042 
 
 

Förslag till justering av planerade investeringsutgifter från 2019 till 
2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar kan ett 
enskilt års avvikelse, jämfört med det planerade betalningsflödet regleras till 
nästkommande år. I samband med årsredovisningen behandlar kommunfullmäktige 
ett ärende där betalningsflödet för det innevarande årets budget fastställs. En 
översiktlig genomgång av investeringsprojekten görs inför kommunfullmäktiges beslut. 
Revideringen avser en anpassning till genomförandetidpunkten och 
betalningstillfällena.  
 
Detta innebär att kvarstående positiva och negativa budgetavvikelser avseende ännu 
inte slutredovisade större projekt (angivna med totalutgift i den av 
kommunfullmäktige fastställda budgeten) överförs till nästkommande år för att 
justera planerat betalningsflöde. Kommande år, då de större projekten avslutats, ska 
slutredovisning göras till kommunfullmäktige, innefattande bland annat en analys av 
väsentliga avvikelser jämfört med den kalkyl som varit beslutsunderlag för projektet.   
 
Vidare innebär det att projekt med årsanslag (det vill säga projekt där inte totalutgift 
angivits i budgeten) avslutas vid årsskiftet. Kvarstående medel överförs normalt sett 
inte till nästa år.  
 
Enligt kommunens bokslutsanvisningar ska tekniska nämnden upprätta ett särskilt 
ärende i frågan, vilket också har behandlats. Övriga nämnder behöver i normalfallet 
inte göra en särskild framställan och någon sådan har inte inkommit. 
 
Investeringsredovisning 2019 
Den positiva budgetavvikelsen i investeringsredovisningen uppgår till 45.818 tkr, det 
vill säga utbetalningarna blev betydligt lägre än planerat. Bland investeringarna finns 
ett stort antal pågående projekt där det finns behov av att justera de planerade 
utbetalningarna mellan åren. Det största sammantagna beloppet, 30.393 tkr, som 
justeras till år 2020 avser tekniska nämndens projekt. Inom kommunstyrelsens 
förfogande avseende strategiska fastighetsförvärv kvarstår 12.900 tkr, ett årsanslag 
som föreslås att inte justeras till år 2020.  
 
Av sammanställningen i skrivelse 2020-03-04 från ekonomichefen och 
budgetekonomen, framgår vad som, utifrån den ackumulerade avvikelsen, föreslås ska 
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justeras till nästkommande år inklusive ekonomiavdelningens bedömning med 
eventuella kommentarer eller förslag till särskilda beslut. 
 
Ekonomichefen och budgetekonomen föreslår att planerade investeringsutgifter om 
32.563 tkr justeras från år 2019 till år 2020 i enlighet med av fullmäktige fastställda 
regler och enligt särskilda beslut. Justerade belopp ska finansieras med utökad 
upplåning. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11, § 37. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 37 
‒ Skrivelse 2020-03-04 från ekonomiavdelningen 
‒ Bilaga: Förslag till justering av planerade investeringsutgifter från 2019 till 2020   
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-02-24 § 16 
‒ Skrivelse 2020-02-04 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Planerade investeringsutgifter om 32.563 tkr justeras från år 2019 till år 2020 i 

enlighet med bilaga. Justerade belopp ska finansieras med utökad upplåning. 
 
./.  Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 21   KS KF/2020:56 - 041 
 
 

Fastställande av budgetförutsättningar och ramar 2021-2024 samt mål 
enligt god ekonomisk hushållning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Marcus Nilsson och budgetekonom Elisabet Andersson har i skrivelse 
2020-03-13 sammanställt de ekonomiska förutsättningarna för budgetramarna år 
2021-2024. 
 
Utgångspunkten för arbetet med budgetförutsättningar och förslag till budgetramar 
för åren 2021-2024 är kommunens långsiktiga mål i "Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning", samt av kommunfullmäktige i oktober 2019 antagen plan för ekonomin 
åren 2021-2023. Ekonomiavdelningen har uppdaterat de ekonomiska 
förutsättningarna utifrån ny skatteprognos, ny befolkningsprognos samt övriga kända 
förändringar som har skett sedan planen fastställdes. 
 
Ekonomichefen och budgetekonomen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta 
följande: 
 
‒ att fastställa finansiella mål och riktade mål i enlighet med föreliggande förslag. 
 
‒ att budgetramar fastställs i enlighet med föreliggande förslag. 
 
‒ att av kommunfullmäktige fastställd investeringsbudget avseende åren 2021-2023 

utgör investeringsramar för åren 2021-2023. 
 
‒ att investeringsramarna för åren 2024-2028 fastställs till maximalt 240 mnkr per 

år, vilket motsvarar ett tak på 15 % av verksamhetens nettokostnad vid en 
resultatnivå på 3 %. 

 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18, § 42. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 42 
‒ Skrivelse 2020-03-13 från ekonomiavdelningen 
‒ Bilaga: Mål enligt god ekonomisk hushållning; Finansiella mål och Riktade mål till 

nämnderna 
‒ Bilaga: Resultatbudget, Medel till kommunstyrelsens förfogande, Driftramar per 

nämnd  
‒ Bilaga: Investeringsbudget 2020-2023 
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Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer finansiella mål och riktade mål i enlighet med bilaga. 

 
./.  Bilaga A. 

 
‒ Kommunstyrelsen fastställer budgetramar i enlighet med bilaga. 
 

./.  Bilaga B. 
 

‒ Kommunstyrelsen beslutar att den av kommunfullmäktige fastställda 
investeringsbudgeten avseende åren 2021-2023 utgör investeringsramar för åren 
2021-2023. 
 

‒ Investeringsramarna för åren 2024-2028 fastställs till maximalt 240 mnkr per år, 
vilket motsvarar ett tak på 15 % av verksamhetens nettokostnad vid en 
resultatnivå på 2 %. 

 
______________________ 
 
Sändlista   
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (41) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-03-25 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 22   KS KF/2020:42 - 042 
 
 

Årsredovisning för Lomma kommun 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för Lomma kommun år 2019. I 
årsredovisningen redovisas driftbudgeten på den anslagsnivå som respektive KF-
verksamhet är ansvarig för inför kommunfullmäktige. Samtliga investeringsprojekt 
redovisas i sin helhet.   
 
I årsredovisningen ingår också en sammanställd redovisning för koncernen Lomma 
kommun. Denna visar förutom kommunen även intressen i hel- och delägda bolag som 
vart och ett har betydande inflytande eller särskild betydelse för kommunens 
verksamhet eller ekonomi.  
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-13, § 51, ett regelverk för hantering av 
resultatutjämningsreserv. Enligt regelverket är det möjligt att reservera 3,4 mkr av 
2019 års resultat efter balanskravsjusteringar, 54,7 mnkr, som överstiger två procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, dock 
högst fyra procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
Efter denna avsättning kommer reserven att uppgå till 55,7 mnkr. 
 
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11, § 32. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 32 
‒ Skrivelse 2020-03-06 från ekonomichefen 
‒ Årsredovisning 2019, Lomma kommun 

 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut, med ändringen att måluppföljningen avseende 
identifiering av nya arbetssätt inom socialnämndens verksamhet ej redovisas per KF-
verksamhet, då det i socialnämndens nämndsplan framgår att detta mål skulle vara ett 
gemensamt mål för hela nämndens verksamhet. 
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Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att måluppföljningen avseende identifiering av nya 

arbetssätt inom socialnämndens verksamhet ej ska redovisas per KF-verksamhet. 
‒ Kommunstyrelsen överlämnar efter ovanstående revidering årsredovisning 2019 

till revisionen och kommunfullmäktige.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Den framlagda årsredovisningen för år 2019 godkänns och läggs till handlingarna. 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 3,4 mnkr till resultatutjämningsreserven. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 23   KS KF/2020:3 - 002 
 
 

Meddelanden och delegationsbeslut 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 
 
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen och delegat på kansliavdelningen 
nr 8-13/20 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser 

och beslut om överlämnande för handläggning 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 
nr 1/20 Beslut avseende Lomma kommuns deltagande i Earth Hour 2020 
 KS/KF 2020:40.430 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen 
nr 6/20 Tecknande av leasingavtal avseende IT-utrustning 
 KS/KF 2019:259.060 
 
Delegationsbeslut fattade av tf. samhällsbyggnadschefen 
nr 2/20 Köpebrev avseende del av fastigheten Lomma 35:1 
 KS/KF 2019:230.060 
nr 3/20 Köpebrev avseende fastigheten Vinstorp 31:6 
 KS/KF 2018:85.250 
 
Delegationsbeslut fattade av HR-chefen 
nr 10-12/20 Kommunal tjänstepension 

KS/KF 2020:4.002 
nr 13-20/20 Överläggningar inför lönerevision 2020 
 KS/KF 2020:4.002 
 
Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
Protokoll från sammanträde 2020-02-12 och 2020-03-04 med kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 
Protokoll från sammanträde 2020-02-12 och 2020-03-11 med Planledningsgruppen 
 
Protokoll från sammanträde 2020-02-13 med kommunfullmäktige 
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Protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträde 2020-02-13, KS/KF 
2020:52.103 
 
Information om Lunds kommuns antagna grönprogram, KS/KF 2018:86.403 
 
Information från Sydvatten om deras arbete med anledning av Coronaviruset, KS/KF 
2019:110.106 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-20 från kansliavdelningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 24   KS KF/2020:82 - 041 
 
 
 

Beträffande ansökan om medel för digitalisering avseende 
implementering av beslutsstödsystem 
 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med PEPP-projektets genomgång av mellanchefers organisatoriska 
förutsättningar har ett förbättringsområde identifierats kopplat till hur tillgången till 
information om personal, ekonomi, verksamhet, uppföljning, kvalitet mm kan nås från 
ett system/gränssnitt istället för genom varje enskilt system.  
 
Kommundirektör Katarina Pelin och ekonomichef Marcus Nilsson konstaterar i 
skrivelse 2020-03-09 att det är angeläget att underlätta vardagen för mellancheferna i 
deras beslutsfattande genom enkel tillgång till samlad, uppdaterad och relevant 
information. Allt fler av kommunens nya chefer efterfrågar beslutsstödsystem, vilket 
de haft i sina tidigare uppdrag.  
 
Ett beslutsstödsystem stödjer effektivt beslutsfattande genom att all information 
kvalitetssäkras och samlas på ett ställe så att chefer kan lägga mer tid på analys av 
information och verksamhetsutveckling istället för att sammanställa information från 
olika stödsystem. Med hjälp av beslutsstödsystem kan rapportering till politiker och 
överordnade chefer också snabbas upp.  
 
År 2019 beviljade kommunstyrelsen 320 tkr för en förstudie avseende 
beslutsstödsystem. Genom förstudien har verksamhetschefernas behov av 
beslutsstödsystem kartlagts, mål/vision formulerats, källsystemen analyserats och ett 
initialt underlag tagits fram inför upphandling av system. 
 
I skrivelse 2020-03-09 redogör kommundirektören och ekonomichefen för 
genomförandet och resultatet av förstudien. Mot bakgrund av det positiva gensvar 
som förstudieprojektet har fått i organisationen, och att kommunledningsgruppen den 
28 januari enades om att implementering av beslutsstödsystem är prioriterat och att 
2020 års digitaliseringspott på 2 mnkr uteslutande bör användas till projektet, ansöker 
kommundirektören och ekonomichefen om 2 mnkr avseende implementering av 
beslutsstödsystem år 2020 från kommunstyrelsens förfogandemedel avseende 
digitalisering/innovation. 
 
Kostnaden för år 2020 är uppskattad till 2 mnkr. Huvuddelen av kostnaderna är 
hänförliga till licenser, konsultinsatser och intern projektorganisation. Mer exakta 
uppgifter om priser erhålls i samband med upphandlingen av systemet. 
Implementering av beslutsstödsystem förutsätter fortsatt finansiering för kommande 
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år enligt nedanstående tabell. Hemtagningseffekter kan enligt kommundirektören och 
ekonomichefen väntas ett år efter införande av beslutsstödsystemet. 

 
Ekonomisk kalkyl (tkr) 
 
  2020 2021 2022 2023 
Licenser  625 625 650 650 
EK & HR  450 
Verks. appar   415 100 
Vidareutveckling   230 190 
Integrationer  200 150   80 
Projektledare/system- 500 760 760 760 
ansvarig 
Projektbemanning 225 150   80   50 
SUMMA                      2 000              2 100              1 900              1 650 
 
  
Beviljande av medel är en förutsättning för att kunna implementera ett 
beslutsstödsystem. Erhålls medel kan beslutsstödsystem upphandlas och 
projektledare rekryteras under våren, så att implementering av ekonomi- och HR-
applikationer kan genomföras under hösten. Projektet beräknas pågå i två år för att 
sedan övergå i ordinarie drift.   
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18, § 43. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 43 
‒ Skrivelse 2020-03-09 från kommundirektören och ekonomichefen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beviljar 2 mnkr för implementering av beslutsstödsystem år 

2020. Medel ska tas från kommunstyrelsens förfogandemedel avseende 
digitalisering/innovation. 

 
______________________ 
 
Sändlista   
Kommundirektören 
HR-chefen 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 25   KS KF/2019:301 - 530 
 
 

Beträffande äskande om medel för ombyggnad av hållplatser samt 
vändplats för linje 137 i Bjärred 
 
 
Ärendebeskrivning 
Under år 2019 kontaktade Skånetrafiken Lomma kommun för att informera om den 
ändring av körvägen för linje 137 som Skånetrafiken ville genomföra. I december 2020 
öppnar spårvägen i Lund och i och med det slutar regionbussarna att gå till 
Universitetssjukhuset så som de gör idag. Slutstation för bussarna blir därmed Lund 
Central, och där anser Skånetrafiken att det är för trångt för bussarna att kunna 
reglera tid och för förarna att kunna ta rast. Skånetrafiken vill därför ordna med 
reglering i andra änden av linjen, vilket för linje 137 innebär i Bjärred. I dag kör linje 
137 en slinga inne i Bjärred och det finns därför alltid passagerare i bussen. Detta gör 
att föraren inte kan stanna för rast eller reglera tid. Skånetrafiken ville därför ändra 
bussens körväg och ta bort slingan så att bussen istället får en ändhållplats och kör 
samma väg in och ut ur samhället. Lomma kommun och Skånetrafiken har enats om 
en lösning som innebär att bussen kör i stort sett samma väg inne i Bjärred, men 
vänder vid en kommande vändplats vid Trädgårdsvägen. Där ska även finnas möjlighet 
för förarna att ta rast och reglera tid. Bussen kör sedan tillbaka samma väg som den 
kom. Vad gäller toalettbyggnad/vagn så anordnas och bekostas den av de som kör 
busstrafiken, vilket i dagsläget är Nobina. Dock kan kommunen behöva tillhandahålla 
infrastruktur för toalettbyggnaden.  
 
Förslag på ytterligare åtgärder för att öka bussens framkomlighet på Lundavägen 
hanteras i kommande budgetprocess. 
 
Ombyggnationer som kräver extra anslag 
Hållplatserna som idag finns längs Västanvägen i Bjärred är enkelsidiga eftersom 
bussen alltid kör åt samma håll. När bussen istället ska börja köra fram och tillbaka 
längs samma sträcka måste fyra hållplatser byggas om och bli dubbelsidiga. För att 
trafiksäkra hållplatserna behöver även upphöjda övergångsställen anläggas på tre 
platser i anslutning till hållplatserna. För att bussen ska kunna vända och köra tillbaka 
samma väg som den kom måste en vändplats anläggas. Detta byggs vid hållplats 
Trädgårdsvägen, i anslutning till det norra hållplatsläget.  

 
Medfinansiering 
Lomma kommun upphandlar och bygger hållplatserna och kommer söka pengar från 
Skånetrafiken för medfinansiering. Tekniska avdelningen beräknar den totala summan 
för att anlägga de fem åtgärderna till 5,5 miljoner kronor. Skånetrafiken har utlovat 75 
procents medfinansiering för de kostnader som uppstår för ombyggnationerna av 
hållplatserna samt anläggandet av vändslingan. Lomma kommun kommer söka 75 
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procents medfinansiering från Skånetrafiken för 5 miljoner kronor. De upphöjda 
övergångsställena som är en del av ombyggnationen omfattas inte av 
medfinansieringen, vilket innebär att 0,5 miljoner kronor därför inte är 
bidragsberättigade. 
 
Förslag till beslut 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2020-03-06 att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att tekniska avdelningen tilldelas 5,5 miljoner kronor i 
investeringsmedel för ombyggnad av fyra busshållplatser, tre upphöjda 
övergångsställen och en vändplats i Bjärred. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18, § 44. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 44 
‒ Skrivelse från planeringsavdelningen 2019-03-06 
‒ Bilaga 1: Översikt över hållplatser och vändplats. 
‒ Bilaga 2: Objektkort 
‒ Bilaga 3: Driftkalkyl  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Tekniska avdelningen tilldelas 5,5 miljoner kronor i investeringsmedel för 

ombyggnad av fyra busshållplatser, tre upphöjda övergångsställen och en 
vändplats i Bjärred. Finansiering sker genom ökad upplåning. 

 
______________________ 
 
Sändlista   
Kommunfullmäktige 
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KS § 26   KS KF/2019:65 - 007 
 
 

Uppföljning av intern kontroll för Lomma kommun 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för intern kontroll i hela kommunen 
och intern kontroll är en del av kommunens styrsystem. Intern kontroll syftar till att 
hantera risker som kan hindra kommunen från att uppnå sina mål och ska vara 
integrerad i verksamhetens ordinarie processer för att styra ekonomi och verksamhet 
mot uppsatta mål. Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska 
som den professionella ledningen med övrig personal samverkar. Processen är 
utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande:  
 
‒ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
‒ Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.  
‒ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.  
‒ Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel. 

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive 
ansvarsområden. Den enskilda nämnden ska se till att en organisation upprättas för 
den interna kontrollen (består oftast av en förvaltningsledning), samt att en plan för 
intern kontroll, som bygger på riskanalys, antas för varje kalenderår. 
 
En plan för intern kontroll är, när den utförs på rätt sätt, ett kraftfullt verktyg för 
verksamhetsutveckling. Vid uppföljning ska resultatet rapporteras till nämnden i den 
omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Uppföljningsrapporten ska 
innehålla en åtgärdsplan med hänsyn till det uppkomna resultatet. Utifrån dessa 
uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system 
för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta initiativ till sådana.  
 
Lomma kommuns interna kontrollarbete är uppbyggt enligt Cosos ramverk (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Enligt Coso 
krävs det fem komponenter för att åstadkomma en god intern kontroll i en 
organisation. Dessa är kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktivitet, 
information/kommunikation och uppföljning. 
 
Kontrollmiljön är grunden för att intern kontroll ska fungera. En god kontrollmiljö 
grundar sig på att det finns upprättade reglementen, anvisningar eller andra 
styrdokument kring intern kontroll. God kontrollmiljö innebär även att det finns en 
kultur i organisationen där värderingar framhävs och skillnader mellan rätt och fel 
utstakas. I Lomma kommun finns både reglemente (senast reviderat av KF 2015-10-22) 
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och anvisningar (senast reviderade av KS 2018-09-26). Det är reglemente och 
anvisningar som denna översyn utgår från.   
 
Riskanalysen är ett strategiskt verktyg inom ramen för den interna kontrollen för att 
organisationens mål ska uppnås.  Riskanalys handlar om att identifiera möjliga hot, 
prioritera dem och därefter hantera dem. En riskanalys handlar inte om att eliminera 
alla typer av hot mot en verksamhet. En verksamhet måste ta ett visst risktagande för 
att utvecklas. Riskanalys handlar om att vara medveten om möjliga händelser som kan 
påverka verksamheten och hantera och kontrollera de allvarligare riskerna, medan 
andra risker accepteras.  
 
Efter att en riskanalys gjorts ska kontrollaktiviteter kopplas till riskerna. Kontroller görs 
bland annat för att säkerställa att, exempelvis rutiner eller riktlinjer följs, och kan vara 
automatiserade eller utföras manuellt. Det ska finnas en direkt koppling mellan risken 
och kontrollen.  
 
För att samtliga i organisationen, både förtroendevalda och tjänstemän, ska veta hur 
de ska arbeta med intern kontroll krävs det kontinuerliga informations- och 
kommunikationsinsatser. Detta kräver en systematik och ska vara ständigt 
återkommande, så att förtroendevalda och tjänstemän vet vad som ska göras och när i 
tiden som det ska ske.  
 
Vid en uppföljning så synliggörs resultatet av kontrollaktiviteterna. En uppföljning 
ligger ofta på tjänstemannanivå men nämnderna har likväl ansvar för att uppföljningen 
sker på ett korrekt sätt. Det är av största vikt att det görs någon form av analys då 
kontrollaktiviteterna visat på en avvikelse. Detta underlag ska sedan användas i 
planeringen inför framtagandet av nästa plan. Uppföljning handlar också om att 
utvärdera själva kontrollsystemet för att säkerställa att arbetet fungerar såsom det är 
tänkt och i de fall förbättringar behövs ta initiativ till sådana. 
 
Under år 2019 har samtliga nämnder genomfört det interna kontrollarbetet enligt 
reglemente och anvisningar. Alla nämnder har lämnat en avstämningsrapport för 2019 
med en redogörelse till kommunstyrelsen för hur uppföljningen av den interna 
kontrollen genomförts utifrån de planer som fastställts.  
 
I skrivelse 2020-03-03 lämnar verksamhetsutvecklare Elin Westerberg en redogörelse 
för uppföljningen av intern kontroll i kommunen. 
 
Verksamhetsutvecklaren föreslår att kommunstyrelsen ska besluta lägga redovisningar 
avseende utförd intern kontroll under år 2019 till handlingarna. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11, § 38. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 38 
‒ Skrivelse 2020-03-03 från verksamhetsutvecklaren 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-02-24 § 11 
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‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2020-02-25 § 14 
‒ Protokoll från socialnämnden 2020-02-25 § 20 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-11-26 § 93 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2020-02-26 § 10 
‒ Uppföljning intern kontroll 2019, kultur- och fritidsnämnden  

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningarna avseende intern kontroll 

2019 till handlingarna.  
 

______________________ 
 
Sändlista  
Samtliga nämnder 
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KS § 27   KS KF/2020:54 - 007 
 
 

Fastställande av plan för intern kontroll för kommunstyrelsen 2020 
 
 

Ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktige fastställt "Reglemente för intern kontroll" syftar till att  
säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredsställande 
intern kontroll, det vill säga att nämnderna med rimlig grad av säkerhet säkerställer att 
följande mål uppnås: 
 
‒ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
‒ Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 
‒ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
‒ Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 
 
Nämnderna respektive kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har i det  
sammanhanget att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen, och 
att en plan för intern kontroll som bygger på en riskanalys antas för varje kalenderår.  
Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin  
verksamhet. Utifrån dessa riskbedömningar kopplas kontroller som ska genomföras 
under året. Senast i mars månad innevarande år ska nämnderna anta en särskild plan 
för den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde. 

 
Föreligger förslag till plan för intern kontroll för kommunstyrelsen år 2020. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11, § 39. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 39 
‒ Skrivelse 2020-03-16 från verksamhetsutvecklaren 
‒ Förslag till plan för intern kontroll för kommunstyrelsen 2020 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer plan för intern kontroll år 2020 i enlighet med bilaga. 

 
./.  Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista   
Kommundirektören  Förvaltningschefen KLK 
Avdelningscheferna KLK  Verksamhetsutvecklaren  
Författningssamlingen 
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KS § 28   KS KF/2020:18 - 001 
 
 

Fastställande av instruktion för kommundirektören 

 
Ärendebeskrivning 
Sedan föregående arbetsinstruktion beslutades har kommunallagen (KL) ändrats och 
det finns numera en bestämmelse i KL 7 kap 2 § att kommunstyrelsen ska fastställa 
hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. I instruktionen ska även 
direktörens övriga uppgifter fastställas. Detta innebär bland annat också att fastställa 
hur förvaltningen under direktören ska se ut.   
 
Kansliavdelningen har upprättat förslag till instruktion för kommundirektören och 
föreslår i skrivelse 2020-03-02 att kommunstyrelsens ska besluta följande: 
 
‒ Kommunstyrelsen antar förslaget till instruktion för kommundirektören.  
‒ Instruktionen gäller tillsvidare från och med den 1 april 2020.  
‒ Instruktionen ska revideras minst en gång per mandatperiod. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11, § 41. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 41 
‒ Skrivelse 2020-03-02 från kanslichefen 
‒ Förslag till instruktion för kommundirektören, daterat 2020-03-02 
‒ Arbetsinstruktion för kommundirektören, KS §61/11.  
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen antar förslaget till instruktion för kommundirektören.  
‒ Instruktionen gäller tillsvidare från och med 2020-04-01.  
‒ Instruktionen ska revideras minst en gång per mandatperiod.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommundirektören 
Författningssamlingen 
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KS § 29   KS KF/2020:69 - 012 
 
 

Yttrande över verksamhetsplan för kommunövergripande verksamhet  

 2020 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fastställde 2019-11-20, § 166, nämndsplan för kommunstyrelsen 
2020-2023. Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska förvaltningschefen 
med utgångspunkt i nämndsplanen upprätta en verksamhetsplan. Planen fastställs av 
respektive förvaltningschef efter hörande i nämnden. 
  
Kommundirektör Katarina Pelin har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för 
kommunövergripande verksamhet 2020. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-04, § 28. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-04 § 28 
‒ Skrivelse 2020-02-12 från kommundirektören 
‒ Förslag till verksamhetsplan för kommunövergripande verksamhet 2020 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen har inget att erinra avseende förslag till verksamhetsplan för 

kommunövergripande verksamhet 2020.  
 

______________________ 
 
Sändlista  
Kommundirektören 
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KS § 30   KS KF/2017:2 - 104 
 
 

Förslag till utbetalning av kommunalt partistöd 2020 
 
 
Ärendebeskrivning 
De grundläggande bestämmelserna i kommunallagen (2917:725) om kommunalt 
partistöd reviderades 2014 och regleras numera i 4 kap 29-32 §§. Ändamålet med 
partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin 
och är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. 
Fullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för det.  
 
Rätten för en kommun att lämna partistöd är knuten till att partiet är representerat i 
fullmäktige med minst en vald ledamot. Det måste också finnas en registrerad lokal 
partiförening för att partistödet ska kunna betalas ut. 
 
I de lokalt fastställda reglerna om partistöd beslutade av kommunfullmäktige 
kompletteras lagreglerna och bildar tillsammans en helhet.  
 
Transparent redovisning  
Lagstiftaren har velat göra beslutsfattandet och framförallt uppföljningen av 
partistödet transparent och har infört en regel om att partier som får stöd ska redovisa 
att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske per kalenderår och vara 
inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats. 
Redovisningen ska granskas av en av partiet utsedd granskare, som årligen ska lämna 
en granskningsrapport med intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. Det är däremot inte granskarens uppgift att uttala sig i frågan 
om användningen överensstämmer med ändamålet för partistödet. Gransknings-
rapporten bör även innehålla en redogörelse för på vilket sätt granskningen 
genomförts och vilket material som legat till grund för granskningen. Granskarens 
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen till fullmäktige. 
 
Redovisningens innehåll  
I de av kommunfullmäktige fastställda partistödsreglerna, 4 §, framgår att respektive 
parti varje år ska lämna en skriftlig redogörelse som visar att partistödet har använts 
för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. Medlen ska 
ha använts för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december. 
 
Avsikten är inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska innefatta 
en materiell prövning i fullmäktige av hur ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. 
Genom den årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa 
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användningen av stödet. Partiet väljer hur, det vill säga i vilka former, det vill redovisa 
hur det kommunala partistödet har använts.  
 
Av förarbetena till lagregleringen framgår att det är rimligt att granskningen sköts av 
den lekmannarevisor som granskar partiföreningens redovisning och förvaltning på 
föreningsstämmans uppdrag. Den särskilda granskaren bör få tillgång till 
räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse i samma 
utsträckning som föreningens revisor. 
 
Kommunalt partistöd 2020  
Partistödet består dels av ett grundstöd, dels av ett mandatbundet stöd. För år 2020 
uppgår prisbasbeloppet till 47 300 kronor. Reglerna om grundstöd och mandatstöd 
innebär att grundstödet för varje parti är 7 095 kronor och stödet per mandat är 7 568 
kronor för år 2020. 
 
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om förskottsutbetalning av bidraget.  
Lämnas redovisning och granskningsrapport enligt reglementet för partistöd inte in till 
fullmäktige senast den 30 juni ska inget stöd betalas ut för nästkommande år. Inför 
redovisning 2020/partistöd 2021 kommer kansliavdelningen att arbeta med rutinerna 
runt redovisningarna för att se till att de följer de regler som kommunfullmäktige 
beslutat om.     

 
Förslag till beslut 
Kanslichefen konstaterar i skrivelse 2020-02-20 att utifrån kommunallagens regler och 
av kommunfullmäktiges fastställda bidragsregler ska kommunalt partistöd för år 2020 
utbetalas enligt nedanstående förslag: 
 
Parti  Mandat Grundstöd Mandatbundet Totalt  
   (kr) stöd (kr) bidrag 
Moderata samlingspartiet 18 7 095 136 224 143 319 
Centerpartiet  3 7 095 22 704 29 799 
Liberalerna  4 7 095 30 272 37 367 
Socialdemokraterna 8 7 095 60 544 67 639 
Miljöpartiet de gröna 2 7 095 15 136 22 231 
Kristdemokraterna 1 7 095 7 568 14 663 
Sverigedemokraterna 4 7 095 30 272 37 367 
Fokus Bjärred  5 7 095 37 200 44 175 

 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11, § 40. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 40 
‒ Skrivelse 2020-02-20 från kanslichefen 
‒ Partiernas redovisningar inklusive granskarnas rapporter 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Utifrån kommunallagens regler och av kommunfullmäktiges fastställda 

bidragsregler ska kommunalt partistöd för år 2020 utbetalas enligt ovanstående. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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KS § 31   KS KF/2019:367 - 530 
 
 

Yttrande över Skånetrafikens översyn av trafikutbudet inför trafikåret 
2021 
 
 
Ärendebeskrivning 
Skånetrafiken har kontaktat alla skånska kommuner för att tidigare än vanligtvis, 
inleda en dialog om kollektivtrafikens utformning inför trafikåret 2021. Varje år gör 
Skånetrafiken en genomlysning av den skånska kollektivtrafiken i syfte att skapa en 
bättre och mer attraktiv kollektivtrafik. Varje kommun har därför fått ta del av hela 
Skånetrafikens lista över alla busslinjer i Skåne och vilka åtgärder som föreslås för 
respektive linje. Under januari och februari 2020 har Skånetrafiken genomfört 
kostnadsberäkningar och en initial prioritering mellan förslagen. I mars öppnar 
Skånetrafiken för synpunkter på de prioriteringar som är gjorda. Svaret ska vara dem 
tillhanda senast den 15 april. Under april ska Skånetrafiken förbereda ärendet inför 
beslut och den 20 maj 2020 ska trafiken för trafikåret 2021 fastställas.  
 
Skånetrafiken har i sitt prioriteringsarbete tagit hänsyn till en mängd olika parametrar, 
bland annat kostnadstäckningsgrad, om åtgärden är nödvändig av kapacitetsskäl, om 
åtgärden tillhör ett stråk med ett stort antal resande, andra långsiktiga planer för 
linjen samt utifrån inkomna synpunkter från kommuner och trafikföretag.   
 
Lomma kommun har två linjer som tas upp som trafiksatsningar:  
 
‒ Linje 137 (Bjärred – Lund) ligger som en trafiksatsning och utökad trafik föreslås 

under högtrafik på morgnar och eftermiddagar. Linjen är satt som Prioritet 1A 
vilket innebär att det är en åtgärd som genomförs först av alla som finns 
föreslagna.  
 

‒ Linje 132 (Löddeköpinge – Bjärred – Lomma – Malmö) ligger också som en 
trafiksatsning vilket innebär fler turer på linjen. Den ligger dock som prioritet 2 
vilket innebär att satsningen kommer i mån av finansiering.  

 
Vad gäller effektiviseringar berörs kommunen endast i ett fall. En tur på linje 132 kl. 
04.39 föreslås dras in på vardagar på grund av svagt resande. 
 
Planeringsavdelningen har i skrivelse 2020-03-06 lämnat förslag till yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18, § 46. 
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Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 46 
‒ Skrivelse 2020-03-06 från planeringsavdelningen 
‒ Skrivelse från Skånetrafiken, daterad 2020-03-05 
‒ Utdrag ur Åtgärdsförslag Trafikplan T21 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 

 
Lomma kommun tycker att det är positivt att Skånetrafiken vill öppna upp till en 
tidigare och mer transparent dialog angående kommande trafikårs satsningar. 
Kommunen är positiv till att Skånetrafiken vill satsa på utökat turutbud för både linje 
132 och 137. För Lomma kommuns del är det viktigt att satsningen på linje 132 också 
prioriteras eftersom kommunen tillsammans med Trafikverket har gjort stora 
infrastrukturinvesteringar för en snabb och lättframkomlig körväg för bussen. 

 
______________________ 
 
Sändlista   
Skånetrafiken 
Samhällsplaneraren 
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KS § 32   KS KF/2020:102 - 290  
 
 

Uppdrag avseende tillbyggnad av kommunhus 
 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-06-14, § 137, till kommundirekten 
”att ta fram förslag på tillbyggnad av kommunhus (utformning samt ytbehov för 
kommunal verksamhet och polis, ägandeform, placering, kostnad vid olika 
nyttjandetid m.m.)”. 
 
I skrivelse 2020-03-12 redovisar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg och 
fastighetschef Göran Samuelsson förutsättningarna för byggnation inom det 
nuvarande kommunhuskvarteret, ekonomiska perspektiv på olika upplåtelseformer, 
övergripande gestaltningsfrågor, tidsplan och förslag till tillvägagångssätt för det 
fortsatta arbetet. 
 
Stadsarkitekten/planeringschefen och fastighetschefen föreslår att kommunstyrelsen 
ska besluta att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett helhetsförslag 
för hela kommunhuskvarteret; att ett tillbyggt kommunhus uppförs i egen regi och ägs 
av kommunen; och att ett nytt kommunhus, åtminstone delvis, vetter mot 
Hamntorget 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18, § 47. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 § 47 
‒ Skrivelse 2020-03-12 från mark- och exploateringsenheten 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett 

helhetsförslag för hela kommunhuskvarteret, innebärande att ett tillbyggt 
kommunhus uppförs i egen regi och ägs av kommunen, och att ett nytt 
kommunhus, åtminstone delvis, vetter mot Hamntorget. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommundirektören 
Planeringsavdelningen 
Fastighetschefen 
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KS § 33   KS KF/2020:24 - 411 
 
 

Yttrande över Burlövs kommuns förslag till Miljöprogram 2030 
 
 
Ärendebeskrivning 
Burlövs kommun har skickat ut ett förslag till Miljöprogram 2030 för Burlövs kommun 
på remiss. Syftet med programmet är att på ett strukturerat sätt arbeta med 
miljöfrågorna inom kommunens verksamheter och samtidigt bidra till att uppnå 
miljökvalitetsmålen lokalt, regionalt och nationellt samt koppla ihop miljömålsarbetet 
med de globala målen. Programmets tidsperiod sträcker sig till 2030. 
 
Planeringsavdelningen har i skrivelse 2020-03-16 lämnat förslag till yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25, § 49. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 49 
‒ Skrivelse 2020-03-16 från planeringsavdelningen 
‒ Burlövs kommun, Remiss av Miljöprogram 2030 för Burlövs kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Det är mycket positivt att Burlöv arbetar vidare med ett strukturerat miljöarbete och 
programmet kommer utan tvekan att bidra till detta och om det genomförs också till 
en bättre miljö även i Lomma kommun. Några synpunkter finns dock som om de kan 
integreras i programmet kan bidra till måluppfyllelsen. 
 
Uppföljning av tidigare program saknas liksom en tydlig instruktion hur man vill att 
uppföljningen ska ske av kommande åtgärder. Enbart en frivillig uppföljning genom 
verksamhetsplanerna föreslås så som skrivningarna står nu. Nyckeltal saknas också för 
att se i vilken mån arbetet ger resultat. I åtminstone vissa fall är nyckeltal mycket 
användbara för att synliggöra långsamma förändringar men också för att tydliggöra 
vissa åtgärder för utföraren. Att det saknas tidsramar för de olika åtgärderna bidrar 
ytterligare till att den styrning som programmet syftar till blir haltande. Att mål och 
åtgärder kopplas ihop med miljömålen är väl synligt men kopplingen till de globala 
målen ger inte tillräckligt avtryck i programmet. 
 
______________________ 
 
Sändlista   
Burlövs kommun 
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KS § 34   KS KF/2018:242 - 060 
 
 

Antagande av Stadsrumsplan för Lomma centrum 
 
 
Ärendebeskrivning 
I arbetet med detaljplan för Lomma Centrum norra har Lomma kommun tagit hjälp av 
Gehl arkitekter som har specialiserat sig på människors rörelse och uppehåll på 
platser. Området Lomma Centrum Norra är centralt beläget söder om Hamntorget och 
ska sammanlänka flera stråk och funktioner, såsom Lommastråket och tågstationen 
som öppnar 2020. Stadsrumsplanen innehåller en analys av Lomma och 
rekommendationer för det framtida detaljplanearbetet för Lomma Centrum Norra. I 
övrigt är stadsrumsplanen tänkt att vara vägledande för eventuella kommande 
förändringsprojekt inom de delar av centrala Lomma som stadsrumsplanen behandlar. 
Rekommendationerna går djupare beträffande den fysiska gestaltningen och 
platsernas innehåll och funktion än det tidigare Lommastråksprojektet har gjort. 
 
Föreligger förslag till stadsrumsplan för Lomma centrum. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2020-03-11, § 4. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2020-03-11 § 4 
‒ Skrivelse 2020-02-19 från planeringsavdelningen 
‒ Stadsrumsplan för Lomma centrum, daterad november 2019 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen antar Stadsrumsplan för Lomma centrum.  

 
______________________ 
 
Sändlista   
Planeringsavdelningen 
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KS § 35   KS KF/2018:184 - 212 
 
 

Beslut om samråd avseende Översiktsplan 2020 för Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Varje förändring i mark- och vattenanvändningen får i större eller mindre grad 
konsekvenser för omgivningen under en lång tid framöver. Fysisk planering syftar till 
att beslut om mark- och vattenanvändning ska fattas med så mycket kunskap som 
möjligt om förutsättningar och konsekvenser för att främja en önskvärd utveckling och 
en god helhet. Det är därför viktigt att inte planera enskilda projekt var för sig, utan att 
också sätta dem i ett större sammanhang – både geografiskt och tidsmässigt. Detta 
görs i en översiktsplan.  
 
Översiktsplanen är ett viktigt politiskt måldokument som anger hur den fysiska miljön 
bör användas, utvecklas och bevaras. Planen ska vara ett strategiskt dokument som 
visar vägen mot en långsiktigt hållbar framtid och samtidigt vara vägledande för beslut 
i plan- och lovärenden, samt i myndighetsutövning enligt miljöbalken. Planen 
samordnar olika intressen och underlättar kommunens fortsatta planering och 
utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder. Översiktsplanen fungerar därför som 
kommunens verktyg i såväl den interna handläggningen som i dialogen med andra 
aktörer i samhällsbyggandet. För allmänheten ger översiktsplanen information om 
kommunens utvecklingsplaner samt vilka områden och miljöer som kommunen 
särskilt vill värna om. 
 
Under hösten 2019 har planeringsavdelningen utarbetat ett samrådsförslag till 
Översiktsplan 2020. Planeringsavdelningen föreslår att planen ställs ut på samråd 
under tiden 16 april till 16 juni 2020. Två samrådsmöten öppna för allmänheten 
planeras, ett i Bjärred den 5 maj och ett i Lomma den 7 maj, där kommunen 
informerar om planen.  
 
Till översiktsplanen hör en miljökonsekvensbedömning. Detta dokument har tagits 
fram gemensamt av konsultföretaget WSP och kommunens tjänstemän. En 
miljöbedömning av en översiktsplan görs i enlighet med lagstiftningen och ska 
tydliggöra miljökonsekvenserna av olika tänkta valmöjligheter i översiktsplanen. Den 
ska användas som ett verktyg för att kunna göra väl avvägda beslut och där det blir 
negativa konsekvenser av planen ska dessa motiveras. 
 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2020-02-28 att kommunstyrelsen ska besluta 
att upprättat förslag till Översiktsplan 2020 för Lomma kommun ska 
samrådsbehandlas. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2020-03-11, § 5. 
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Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2020-03-11 § 5 
‒ Skrivelse 2020-02-28 från planeringsavdelningen 
‒ Översiktsplan 2020 för Lomma kommun, Samrådsförslag daterat 2020-03-25 
‒ Lokaliseringsutredning Bjärred-Borgeby, daterad 2018-12-17 
‒ Miljökonsekvensbedömning av Översiktsplan 2020 för Lomma kommun, 

samrådsförslag daterat 2020-03-25 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag till Översiktsplan 2020 för Lomma 

kommun ska samrådsbehandlas. 
 
______________________ 
 
Sändlista   
Planeringsavdelningen 
Samhällsplaneraren 
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KS § 36   KS KF/2020:13 - 530 
 
 

Yttrande över förfrågan om tillköp av trafik samt synpunkter på 
kollektivtrafiken inför 2021 
 
 
Ärendebeskrivning 
Skånetrafiken har inkommit med en förfrågan om tillköp av kollektivtrafik inför 
kommande trafikår. Linje 135 är Lommas kompletteringstrafik till och från Lomma 
kyrka. Under trafikåret 2019 var den totala kostnaden för tillköp 935 kronor. Under 
året gjordes 14 resor och varje resa kostade 76 kronor. Resor på linje 135 sker med 
taxi som går vissa avgångar per dag och som resenären ringer minst två timmar i 
förväg för att boka.  
 
Skånetrafiken har från år 2019 infört en ny beräkningsmodell för beställningstrafiken. 
Istället för att som tidigare betala det antal resor som gjorts under ett år vill 
Skånetrafiken istället komma överens om en totalsumma per trafikår. Bytet av 
beräkningsmodell beror på en ny upphandling. Skånetrafiken har även bytt till att 
räkna ut resans pris enligt den modell som färdtjänst och sjukresor har (där närtrafik 
och anropsstyrd trafik ingår). På så sätt får alla kommuner en enhetlig prismodell. 
Detta gör att en närtrafikresa kostar lika mycket i hela Skåne. Kostnaden för Lomma 
kommun blir med denna beräkningsmodell 1 170 kronor för år 2021.  
 
I samband med yttrandet över förfrågan om tillköp av trafik brukar Lomma kommun 
lämna generella synpunkter på kollektivtrafiken. 
 
Planeringsavdelningen har i skrivelse 2020-02-28 lämnat förslag till yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2020-03-11, § 6. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2020-03-11 § 6 
‒ Skrivelse 2020-02-28 från planeringsavdelningen 
‒ Skånetrafiken, Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2021,  

2020-12-13 och ett år framåt, inkommen 2020-01-27 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 

Linje 135 Lomma busstation - Lomma kyrka (tillköpt trafik) 
Lomma kommun vill fortsätta med tillköpt kompletteringstrafik för trafikåret 2021. 
Skånetrafiken får gärna se över hur beställningen av trafiken kan förenklas. 
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Samtidigt vill Lomma kommun skicka med sina synpunkter på hur kommunen 
skulle vilja att utvecklingen inom kollektivtrafiken ser ut framöver.  
 
Hållbart resande nu och i framtiden 
Lomma kommun kommer under våren 2020 att ha förslag till ny översiktsplan ute 
på samråd. En översiktsplan blickar in i framtiden, både den närliggande och den 
längre bort. För att möta de utmaningar som finns inom resandet vill kommunen, 
genom förslag till ÖP 2020, öka möjligheterna till ett hållbart resande och på så 
sätt bidra till att minska klimatförändringarna. Lomma kommun planerar 
tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket för nya tågstationer i Flädie och 
Alnarp. Kommunen är mycket glad att båda stationerna kommer att öppna och 
framåt vill kommunen arbeta för att ställa om till ett hållbart resande. Det sker 
bland annat genom att bygga tätt i kollektivtrafiknära lägen. Ett exempel på det är 
det bostadsområde som kommunen planerar att utveckla i Alnarp, där det 
kommer att skapas cirka 500 bostäder. Akademiska Hus och SLU Alnarp arbetar 
även med utveckling av campus där det finns planer på nya studentbostäder samt 
en utökning av verksamheterna. En ökad befolkning och större 
verksamhetsområden kommer leda till ökade behov av kollektivtrafik, både när 
det kommer till möjligheter för pendling till universitetet men även för pendling till 
arbete utanför kommunen. 
 
Vidare pekar översiktsplanen ut ett busstråk längs kusten som enligt tidigare 
planer ska utvecklas till ett starkt pendlingsstråk till och från Malmö. För att 
resenärer ska välja detta stråk som delvis är nybyggt behövs en tätare trafik som 
ger resenärer möjlighet att välja bussen som sitt huvudsakliga färdsätt. Det är 
också viktigt att avgångarna på linje 132 passar med de på linje 137 så att 
omstigning mellan bussarna fungerar och gör det möjligt även för boende i 
exempelvis Borgeby att resa med buss istället för bil.  
 
Bjärred 
Lomma kommun ser mycket positivt på den överenskommelse som nyligen gjorts 
med Skånetrafiken angående dragningen av linje 137. Kommunen kommer under 
2020 att göra investeringar och ombyggnader för linjedragningens förändring och 
vill därför att det som nu byggs ska vara strukturbildande under lång tid framöver. 
För att resenärer ska uppleva att bussen är ett pålitligt val är det viktigt att linjen 
inte ändras och flyttas från år till år. Resenärer ska kunna lita på bussens körväg på 
samma sätt som på spårbunden trafik.  
 
I området mellan Bjärred och Borgeby planeras ett nytt bostadsområde, 
Framtidens Bjärred, med bland annat 900 bostäder, offentlig och annan service. 
Detta kommer innebära en ökad bebyggelse, ökad befolkning och större behov av 
god koppling till kollektivtrafik. Långsiktigt blir det viktigt med en plan angående 
kollektivtrafiken för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för resande med 
både buss och tåg. 
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Lomma 
Kommunen arbetar nu med omdaningen av Lomma centrum och vill genom det 
arbetet stärka och utveckla handeln och servicen i centrum. Även detta är en del i 
att minska behovet av att resa och istället ge möjligheter för boende att kunna 
utföra ärenden på sin hemort. För att utveckla och behålla ett levande centrum är 
det viktigt att kollektivtrafiken finns kvar så att resor till och från centrum utan bil 
är fortsatt möjliga.   
  
Det är även viktigt att inte dra ner på busstrafiken trots att tågtrafik startar i 
Lomma i december i år. Det är inte säkert att tågens avgångar fungerar för alla de 
som idag åker buss via linje 133 till Malmö. För att göra det möjligt för så många 
som möjligt att resa kollektivt behöver bussen finnas kvar som ett alternativ till de 
tider som inte tåget avgår och för de som föredrar närhet till hållplatsen framför 
en snabb resväg in till Malmö. Kanske kan tåget locka både dagens bilpendlare att 
ställa bilen och befintliga bussresenärer, men det viktiga är att arbeta för att öka 
andelen som reser med buss och tåg istället för att bara verka för en överflyttning 
mellan trafikslagen.  
 
Många boende i Lomma kommun som reser till Malmö har arbetsplatser i Dockan 
och Västra Hamnen. För att göra det möjligt för dessa att resa med buss istället för 
bil, och på så sätt minska den stora biltrafiken kring Malmö C, skulle någon av 
linjerna som idag går in via Värnhemstorget istället kunna gå direkt till Dockan. En 
linje som skulle ha nytta av en sådan omläggning är linje 134 som på så sätt skulle 
ge Bjärredsborna en koppling till Malmö central. Detta skulle kunna vara ett 
projekt som Lomma kommun, Skånetrafiken och bussentreprenören arbetade på 
gemensamt! 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Skånetrafiken 
Samhällsplaneraren 
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KS § 37   KS KF/2020:98 - 042 
 
 

Beträffande förslag till utformning av KF-projekt 1712 Långa Bryggan i 
Bjärred 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beviljade tekniska nämnden investeringsmedel på 1,5 mnkr i 
budget 2020 och 13 mnkr i plan för år 2021 avseende en ersättningsbrygga för Långa 
bryggan i Bjärred. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter, på uppdrag av tekniska 
nämnden, tagit fram en förstudie för att utreda förslag på kvalitetshöjande åtgärder 
för bryggan. Förstudien, som genomförts av ett konsultföretag, innehåller tre olika 
alternativ. Alternativ 1 avser renovering/ersättning av befintlig konstruktion, alternativ 
2 innehåller ny konstruktion med förbättrad funktion och ökad livslängd, medan 
alternativ 3 innehåller ny konstruktion med förbättrad funktion, ökad livslängd samt 
andra kvalitetshöjande åtgärder. Enligt konsultrapporten uppgår troliga 
investeringsutgifter för de olika alternativen/delalternativen till mellan 16,0 mnkr och 
36,3 mnkr. 
   
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Långa bryggan ersätts med en helt ny 
konstruktion, som görs kraftigare, bredare och högre än den befintliga för att minska 
risken för skador och öka livslängden ytterligare. Utöver detta föreslås att en plattform 
anläggs halvvägs ut på bryggan med badtrappa samt möjlighet till förvaring och 
sittplatser. Plattformen för sol och bad mitt på bryggan är en kvalitetshöjning utifrån 
befintlig brygga. Detta alternativ som i förslaget kallas ”Alternativ 2 plus” är 
kostnadsberäknat till 22,0 mnkr, medan sammanlagd investeringssumma enligt 
budgeten uppgår till 14,5 mnkr. Således saknas 7,5 mnkr att genomföra alternativet.  
 
Då tekniska nämnden skyndsamt önskar söka vattendom avseende ombyggnation av 
Långa bryggan enligt ”Alternativ 2 plus” har tekniska nämndens arbetsutskott 
behandlat frågan 2020-03-16 och av tidsskäl har ärendet överlämnats till 
kommunstyrelsen innan tekniska nämnden har behandlat ärendet. Tekniska 
nämndens arbetsutskott bedömer det som nödvändigt att inhämta 
kommunfullmäktiges syn på att begära vattendom för ett bryggupplägg som saknar 
7,5 mnkr för att bli fullt finansierat.  Kostnaden för en vattendom uppskattas till 0,5 
mnkr och ansökan behöver vara specifik kring utformningen av bryggan. Tekniska 
nämnden förväntas besluta att i kommande budgetarbete begära en utökad totalutgift 
för projektet med 7,5 mnkr. 
  
Ekonomichef Marcus Nilsson konstaterar i skrivelse 2020-03-23 att det är angeläget 
att eventuella behov av ytterligare finansiering prövas i kommunens ordinarie 
budgetprocess, så att samtliga investeringsprojekt kan prövas och ställas mot 
varandra. Om kommunfullmäktige ställer sig bakom förfarandet kan detta, enligt 
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ekonomichefen, uppfattas som ett löfte om ytterligare finansiering före arbetet med 
investeringsbudgeten inletts. 

 
I det fall att kommunfullmäktige finner det lämpligt att tekniska nämnden genom 
samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker om vattendom för ett bryggalternativ som i 
nuläget saknar finansiering med 7,5 mnkr, och att tekniska nämnden i det kommande 
budgetarbetet begär en utökad totalutgift med motsvarande belopp, kan 
kommunfullmäktige enligt ekonomichefen ställa sig bakom förfarandet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25, § 48. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 48 
‒ Skrivelse 2020-03-23 från ekonomichefen 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2020-03-16 § 19 
‒ Skrivelse 2020-03-09 från tekniska avdelningen, inklusive bilagor 
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige ställer sig bakom att samhällsbyggnadsförvaltningen söker 

vattendom enligt ”Alternativ 2 plus”. 
‒ Finansiering av projektet hanteras i ordinarie budgetprocess. 

 
______________________ 
 
Sändlista   
Kommunfullmäktige 
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KS § 38   KS KF/2015:300 - 214 
 
 

Uppdrag avseende hållplatslägen i Bjärred centrum 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog detaljplan för Bjärred centrum 2019-01-31. Detaljplanens 
syfte var att pröva lämpligheten att med nybyggnad och gatuomläggning utveckla ett 
attraktivare centrum, knyta ihop Bjärred över en relativt hårt trafikerad genomfartsväg 
och skapa en väldefinierad mötesplats. 
 
I skrivelse 2020-03-23 lämnar stadsarkitekt/tf. planeringschef Lovisa Liljenberg 
följande redogörelse avseende placering av hållplatslägen i Bjärred centrum: 
 

I plan- och genomförandebeskrivningen står att läsa följande: ”Planområdets utformning 
baserades på ett förslag som togs fram under processen med en utvecklingsplan för Bjärred och 
Borgeby (fördjupad översiktsplan). Grundtanken med förslaget är att intill Bjärreds centrumhus 
skapa utrymme för en bebyggelse som förstärker platsens funktion som Bjärreds centrum. 
Förslaget tillskapar fler bostäder för delvis nya målgrupper vilket ökar tryggheten i centrala 
Bjärred och ger grund för en socialt hållbar utveckling.” 

 

Angående gestaltningen framgår att: ”Norra Västkustvägen byggs om och ges en bågform för att 
utöka och tydliggöra torgbildningen framför köpcentrumet samt dämpa hastigheten. En ny 
torgbyggnad föreslås som följer Norra Västkustvägens bågformade sträckning och som 
tillsammans med köpcentrumets östra fasad omsluter ett nytt torg. På östra sidan om Norra 
Västkustvägen kompletteras bågformen med radhus som i skala ansluter till angränsande 
bebyggelse öster därom.”  

 

Detaljplanen möjliggör hållplatslägen i bågformen, i båda riktningar. ”Nya busshållplatser anläggs 
på ömse sidor om Norra Västkustvägen med plats för två bussar i vardera riktningen. Föreslagen 
cirkulation (korsningen Norra Västkustvägen/Flädievägen/Vikingavägen) kan nyttjas för vändande 
bussar. På östra sidan finns utrymme för plattform respektive väderskydd för de som väntar på 
kollektivtrafik. På västra sidan finns plats för plattform och väderskydd finns under byggnaden och 
regleras med planbestämmelse för hållplats.” Den aktuella busstationen där flera busslinjer 
sammanstrålar genererar cirka 90 turer i vardera riktningen/dygn.  

 

Under planarbetet konstaterades det att det var en utmaning att klara både funktionen som 
busshållplats och att samtidigt skapa attraktiva boendemiljöer. Bågformen i sig utgör en utmaning 
i bullerhänseende, där ljudet kan studsa flera gånger. ”Eventuella problem kring studsande ljud 
har utretts i beräkningen genom att inställningen har varit att ljudet kan studsa i upp till tre 
gånger i olika byggnader.” ”Eftersom ljudnivåerna ut mot vägen blir relativt höga räcker det inte 
med den ljudisolering som normalt sett uppnås vid nybyggnad av bostäder för att klara riktvärden 
för ljudnivå inomhus. Fasader, fönster och eventuella ventiler måste särskilt dimensioneras för att 
kunna dämpa bullret utifrån tillräckligt. Med tanke på att busshållplatser planeras utanför den nya 
bebyggelsen kan problem med lågfrekvent buller från bussarna uppstå inomhus. Speciell hänsyn 
bör tas till detta vid utformningen av fasaderna (inkl fönster och ev ventiler).” 
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I planarbetet yttrade sig Region Skåne att det behöver vara en rak angöring till alla hållplatslägena 
trots det böjda gaturummet, detta för att tillgänglighetsanpassningen ska vara möjlig.  

 

I arbetet med den nya stadsdelen Bjärreds vångar konstaterades det att det befintliga Bjärred 
centrum behöver bindas ihop med Bjärreds vångar. I tävlingsförslaget finns bebyggelse i 
anslutning till rondellen vid Bjärreds vångar, men i övrigt är ytorna längs norra västkustvägen 
mellan rondellen och Bjärred centrum för små för att inrymma ny bebyggelse, vilket medför att 
sammanbindningen behöver göras med andra medel än med bebyggelse.  

 

I samband med att Bjärreds torg byggs, så behöver hållplatslägena flyttas tillfälligt. I detta arbete 
har man lokaliserat lämpliga ytor belägna mellan Bjärred centrum och den stora rondellen. 
Samtidigt har man nu konstaterat att den raka inkörning som Skånetrafiken behöver ha till 
hållplatserna inte går att lösa på ett bra sätt i bågformen. Likaså ser Skånetrafiken problem med 
trafiksäkerhet och passage över gatan i bågformen. Detta kan inte enkelt kan lösas eftersom var 
öppningarna i flerfamiljshusen ska vara belägna är bestämda i detaljplanen. Kommunen har också 
nått samsyn med Skånetrafiken om linje 137, som inte längre ska köra på slinga och därför inte 
har samma behov av att vända i en stor rondell i direkt anslutning till bebyggelsen i Bjärred C. 

 

Samråd 

Tjänstemannastyrgruppen, som består av tjänstemän inom planering, exploatering och 
utförarverksamhet på samhällsbyggnadsförvaltningen, ser på grund av ovanstående förändringar 
skäl att lyfta frågan om hållplatsernas varaktiga placering i samband med att hållplatserna ändå 
ska flyttas tillfälligt. Detta för att ambitionsnivån på hållplatserna ska bli rätt.  

 

Samråd har skett med Skånetrafiken och Midroc. Skånetrafiken anser att en placering utanför 
bågformen är att föredra. Midroc anser att boende- och torgmiljöerna blir bättre utan hållplatser i 
bågformen och ser att en flytt av hållplatserna möjliggör attraktivare öppningar i husen med tex 
skyltfönster i gatten, om de inte måste vara fulla med cyklar och att det blir en bättre 
tillgänglighet till torget. Midroc tycker dock samtidigt att det är en fördel att hållplatsen ligger 
nära lokalerna för att inköp i samband med att man väntar på bussen ska kunna ske. Midroc 
föreslår istället några korttidsparkeringar i men de föreslår en liten korttidsparkering längs Norra 
Västkustvägen västra sida för snabba köp, t ex 2 p-platser som viss tid på morgonen även kan 
användas som lastzon. 

 

Bedömning 

De främsta fördelarna med förslaget att inte ha hållplatser i bågformen är att området kring 
torget och bostäderna kan göras attraktivare och att det blir mindre bullerstörningar i bostäderna 
och på det nya torget. Vidare krävs det mindre av tillgänglighetsanpassningar med t ex ramper till 
butiker. Ska hållplatser också finnas i bågen blir höjdläget mer låst och det krävs mer 
speciallösningar, vilket påverkar helhetsintrycket.  

 

Det finns också fördelar i att de nya hållplatserna mellan Bjärred centrum och Bjärreds vångar kan 
binda samman de olika områdena på ett förtjänstfullt sätt.  

 

Om det inte behöver göras plats för hållplatser där det är som trängst finns också mer plats för 
grönska i gatumiljön som annars har för knappa mått för att grönska ska få plats. Det skapas också 
möjlighet till rening och fördröjning av dagvatten på dessa ytor. Den möjligheten finns endast på 
gatusidan då i princip hela torgytan är underbyggd med garage. Det krävs även en mindre 
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breddning av vägen om hållplatserna placeras utanför bågformen. En annan fördel är att det går 
att ordna mer trafiksäker övergång vid det förslagna hållplatsläget än i bågformen. 

 

Nackdelarna består framförallt i att det blir längre att gå från hållplats till centrum, vilket är 
negativt ur tillgänglighetssynpunkt. Avstånden är dock fortfarande relativt korta och bedöms trots 
försämringen acceptabla ur ett tillgänglighetsperspektiv.  

 
Förslag till beslut 
Stadsarkitekt/tf. planeringschef Lovisa Liljenberg föreslår att kommunstyrelsens ska 
besluta att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utforma projektet på ett 
sådant sätt att de permanenta hållplatslägena inte är belägna i bågformen, utan 
förskjuts norrut. 

 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25, § 50. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 50 
‒ Skrivelse 2020-03-23 från planeringsavdelningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att utforma 

projektet på ett sådant sätt att de permanenta hållplatslägena i Bjärred centrum 
inte är belägna i bågformen, utan förskjuts norrut. 

 
______________________ 
 
Sändlista   
Planeringsavdelningen 
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KS § 39   KS KF/2020:107 - 001 
 
 

Beträffande åtgärdspaket till stöd för näringslivet i Lomma kommun 
 
 
Ärendebeskrivning 
Covid-19 viruset har slagit hårt mot kommunens företag. För att lindra de ekonomiska 
konsekvenserna, på kort sikt och lång sikt, har kommunen tagit fram ett åtgärdspaket 
för stöd till näringslivet i Lomma kommun. 
 
Åtgärderna är av både kortsiktig och långsiktig karaktär och avser att både stärka 
företagens likviditet samt frigöra företagarnas tid till att hantera krisen. Några 
åtgärder avser även att säkerställa kommunens samhällsviktiga funktioner med hjälp 
av personal från näringslivet. 
  
Ett antal åtgärder har redan implementerats, då effekterna för företagarna av 
Coronakrisen blev kända inom organisationen. Exempelvis har verksamhetskritiska 
tillsynsärenden prioriterats och andra, icke kritiska, tillsynsärenden skjutits fram. 
Åtgärder har förankrats hos berörda chefer och resterande åtgärder, som ännu inte 
genomförts, implementeras omgående efter beslut av kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningschefen för kommunledningskontoret, Ulrika Forsgren Högman, lämnar i 
skrivelse 2020-03-25 en redogörelse för åtgärdspaket till stöd för näringslivet i Lomma 
kommun. Förvaltningschefen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att ställa sig 
bakom åtgärdspaket för näringslivet i Lomma kommun. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25, § 51. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 
‒ Skrivelse 2020-03-25 från förvaltningschefen för kommunledningskontoret 

 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens ska besluta i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut, med tillägget att alla kommunanställda ska få ett 
presentkort på 300 kr som kan användas hos lokala näringsidkare till och med den 31 
maj 2020. 
 
Aron Regnéll (M), Sofia Forsgren-Böhmer (M) och Richard Jerneborg (M) yrkar bifall till 
ordförandens yrkande och avslag på Sandra Pilemalms yrkande. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget 
yrkande, varefter han finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på 
Sandra Pilemalms tilläggsyrkande, varefter han finner att kommunstyrelsen avslår det. 
 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 
 
Den som önskar bifalla Sandra Pilemalms tilläggsyrkande röstar Ja, den som önskar 
avslå Sandra Pilamalms tilläggsyrkande röstar Nej. 
 
Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad 
voteringslista 
 

./. Bilaga. 
 
Ja: 1, Nej: 12. 
 
Ordföranden förklarar att kommunstyrelsen därmed har beslutat avslå Sandra 
Pilemalms tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande förslag till åtgärdspaket för 

näringslivet i Lomma kommun. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Förvaltningschefen KLK 
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
Staben 
Samtliga förvaltningar 
 

 

 

 
 
 


