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KS AU § 109   KS KF/2020:56 - 041 
 
 

Förslag till exploateringsbudget 2021-2024 och senare 

 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till exploateringsbudget 2021-2024 och senare. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-06-10 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
‒ Förslag till exploateringsbudget 2021-2024 och senare 
‒ Faktablad avseende aktuella exploateringsprojekt 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer förslag till exploateringsbudget 2021-2024 i enlighet 

med föreliggande förslag. 
 

______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 110   KS KF/2017:26 - 219 
 
 

Förslag till godkännande av start-PM för exploatering av Bjärred 9:2 
m.fl. i Bjärred, Lomma kommun 

 
 
Ärendebeskrivning 
Planledningsgruppen uppdrog 2017-10-11, § 32, till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
arbeta vidare med utvecklingen av området mellan Bjärred och Borgeby inom ramen 
för ny detaljplanering med inriktningen att i allt väsentligt bibehålla befintlig 
infrastruktur och grönstruktur, samt att som en del av detta arbete utlysa en 
arkitekttävling.   
 
Arkitema architects förslag Bjärreds vångar utsågs 2018-12-19 till vinnare i den 
allmänna projekttävlingen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-12-19, § 
210, att tilldela Arkitema architects rätten att förhandla om vidare uppdrag.   
 
Den allmänna projekttävlingen var det första steget mot en framtida utveckling av 
området. Utvecklingen av området har även arbetats in i den pågående processen 
med att ta fram en ny översiktsplan som nu är ute på samråd. Både översiktsplane-
processen och detaljplaneprocessen innehåller, i enlighet med plan- och bygglagen, 
formella samrådsskeden i form av samråd och utställning/granskning. Detta innebär 
att projektet i dessa skeden kommer att förankras bredare inom organisationen och 
bland allmänheten och övriga berörda. 
   
Som en del i fastslagen exploateringsrutin (KS 2016-06-15, § 122) ska ett start-PM tas 
fram som ligger till grund för fortsatt planarbete. Ärendet behandlades 2019-09-25, § 
176, av kommunstyrelsens arbetsutskott som uppdrog till planeringsavdelningen att 
återkomma med reviderat start-PM inför framskrivning av planuppdrag. 
 
Planeringsavdelningen har utarbetat ett start-PM för exploatering av Bjärred 9:2, m.fl. 
i Bjärred Lomma kommun (Bjärreds vångar). I skrivelse 2020-06-03 konstaterar 
planeringsavdelningen att föreliggande start-PM är framtaget i ett mycket tidigt skede 
av planeringsprocessen och grunden är en vidarebearbetning av det vinnande 
tävlingsförslaget, utifrån bland annat juryutlåtandet. Med tanke på det tidiga skedet 
finns det enligt planeringsavdelningen ett flertal osäkra parametrar, såsom 
planeringsläget (att området ej är utpekat i nu gällande översiktsplan), slutgiltig 
utformning och exploateringsgrad, konjunkturläge med mera. Planeringsavdelningen 
konstaterar att kalkylen för området kommer att behöva justeras under projektets 
gång när strukturen är tydligare fastställd. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (17) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2020-06-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar planarkitekt Linnea Qvarnström en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-06-03 från planeringsavdelningen 
‒ Start PM för exploatering av Bjärred 9:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärreds 

vångar), daterat 2020-06-03, med tillhörande bilagor 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande start-PM för exploatering av Bjärred 9:2 

m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärreds vångar), daterat 2020-06-03, och 
uppdrar till planeringsavdelningen att återkomma med framskrivning av 
planuppdrag för etapp 1. 

 
______________________ 
 
Sändlista:  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 111   KS KF/2018:211 - 370 
 
 

Angående beslut om intern och extern remiss för Energi och klimatplan 
för Lomma kommun 2021-2025 

 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsgruppen och tjänstemannastyrgruppen för energi- och klimatplanen 2021-2025 
har tagit fram ett förslag till remissförslag för internremiss till nämnderna samt 
externremiss till berörda parter och intressenter. 
 
I skrivelse 2020-06-01 konstaterar planeringsavdelningen att Lomma kommun har 
mycket goda förutsättningar, kanske bäst i regionen och landet, för att kunna sätta 
tuffa och skarpa mål och gå i bräschen för arbetet med energi- och klimatfrågor. Detta 
beror, enligt planeringsavdelningen, på tillkommande persontågstrafik, ny busspåfart 
E6, högutbildade invånare, hög inkomstnivå (större möjlighet till elbil och solceller), 
kommunens geografiska läge i regionen, lite industri, liten yta samt att kommunen 
redan har fossilfri fjärrvärme. Förslagen till Lomma kommuns övergripande mål i 
energi- och klimatplanen är därför, enligt planeringsavdelningen, skärpta i jämförelse 
med nationella och regionala målsättningar. Planeringsavdelningen anser att de mål 
som tagits fram som förslag bör ses mer som visionära, bland annat då det statistiska 
underlaget är mycket komplext och under uppbyggnad. Enligt planeringsavdelningen 
är det primära fokuset kommunens arbete med åtgärder för att minska utsläpp av 
växthusgaser.  
 
Energi- och klimatplanen ska enligt planeringsavdelningen leda till att lagkrav följs, att 
internationella, nationella och regionala åtaganden uppfylls, att energianvändningen 
effektiviseras och säkras samt att klimatpåverkan minimeras. Utöver att ta ansvar för 
kommunens påverkan på en hållbar global utveckling ska planen, enligt 
planeringsavdelningen, även leda till en lokal långsiktigt hållbar utveckling både 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Enligt planeringsavdelningen kan exempelvis 
utökad lokalproduktion av grön el långsiktigt minska beroendet av externa 
elleverantörer och distributionssystem, utveckling av hållbara stadsdelar med minskad 
biltrafik få positiva följder för både hälsa, välmående och stadsbild, en effektiviserad 
energianvändning leder, enligt planeringsavdelningen, till kostnadsbesparingar samt 
att säkring av energi både kort- och långsiktigt skapar en trygghet i kommunen. 
Lomma kommun är, enligt planeringsavdelningen, dessutom med sitt låglänta 
kustlandskap väldigt exponerat för följderna av pågående klimatförändring.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar miljöstrateg Adam Bahr en redogörelse. 
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Beslutsunderlag  
‒ Bilaga 1 Remissförslag av Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025  
‒ Bilaga 2 Remissförslag av bilagor till Energi- och klimatplan för Lomma kommun 

2021-2025  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ”Remissförslag av Energi och 

klimatplan för Lomma kommun 2021-2025” med tillhörande bilagor ska skickas på 
internremiss till nämnderna i Lomma kommun samt på externremiss till berörda 
parter och intressenter. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Planeringsavdelningen 
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KS AU § 112   KS KF/2019:302 - 425 
 
 

Förslag till beslut avseende mottagande av massor från Trafikverket för 
anläggande av ett bullerskydd på marken utmed E6:an mellan 
Vinstorpsvägen och Svanetorpsvägen 

 
 
Ärendebeskrivning 
Lomma tätort påverkas av buller från E6:an. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
studerat olika bullerskyddslösningar och redogör i skrivelse 2020-06-05 för 
förutsättningarna utmed den studerade sträckan, bedömningen av de studerade 
bullerskyddsåtgärderna inklusive deras bullerreduktion, tidsmässiga, ekonomiska och 
stadsbyggnadsmässiga aspekter samt de studerade bullerskyddsåtgärdernas 
genomförbarhet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att en möjlig bullerskyddsåtgärd är att 
Lomma kommun tar emot massor från Trafikverkets järnvägsprojekt 
fyrspårsutbyggnad Flackarp-Arlöv och anlägger en bullervall mellan Vinstorpsvägen 
och Svanetorpsvägen. Om kommunen beslutar att ta emot massor för anläggande av 
en bullervall transporterar Trafikverket massorna och anlägger vallen utan kostnad för 
kommunen, medan kommunen upplåter mark för vallen utan ersättning. 
Masshanteringen i projektet pågår under ca 1,5 år med start i september 2020, varför 
ett snart besked i frågan krävs. Med denna bullerskyddsåtgärd uppkommer en 
miljövinst till följd av kortare transporter, samtidigt som det innebär en ekonomisk 
vinst för Trafikverket som ej behöver transportera massorna till exempelvis Malmö. 
Trafikverket anger att massorna inte är förorenade (provtagning har genomförts 
utmed hela spårområdet). Vidare kontroll och uppföljning kommer att ske under hela 
arbetet i enlighet med gällande regler. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att 
kommunen inte ska medverka till anläggande av bullervall på marken utmed E6:an 
mellan Vinstorpsvägen och Svanetorpsvägen, då åtgärden kan försvåra framtida 
planering och utveckling av området.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa 
Liljenberg en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-06-05 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M), Jerry Ahlström (M) och Per Bengtsson (S) yrkar att 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen besluta att kommunen 
ska ta emot massor från Trafikverket för anläggande av ett bullerskydd på marken 
utmed E6:an mellan Vinstorpsvägen och Svanetorpsvägen, och att kommunstyrelsen 
ska besluta uppdra till planeringsavdelningen att ta fram förslag till utformning av 
området. 
 
Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen besluta i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförandens, Jerry Ahlströms och Per 
Bengtssons yrkande. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska ta emot massor från Trafikverket 

för anläggande av ett bullerskydd på marken utmed E6:an mellan Vinstorpsvägen 
och Svanetorpsvägen. 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar till planeringsavdelningen att ta fram förslag till 
utformning av området. 

 
Reservation 
Sandra Pilemalm (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

 
./. Bilaga. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 113   KS KF/2020:112 - 048 
 
 

Avseende ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne för 2020 

 
 
Ärendebeskrivning 
Storkprojektet som har pågått i Skåne sedan år 1989 har ansökt om ett bidrag på 
40 000 kr för verksamhetsåret 2020. Målsättningen med projektet är att etablera en 
fritt levande, livskraftig och flyttande stam av vit stork i Skåne. 
 
Stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg lämnar i skrivelse 2020-04-23 följande 
yttrande: 
 

Projektets anknytning till Lomma kommun finns framför allt genom vattenrådens åtgärdsprogram. 
Många av de dammar och våtmarker som kommunen varit med och anlagt har idag storken som 
gäst. Naturligtvis hade det varit en fantastisk landskapssymbol om storken så småningom kommer 
och häckar i Lomma kommuns våtmarker också. 40 000 kronor är dock en relativt stor summa 
från kommunens budget för naturvårdsarbete och en mer rimlig summa är de 12 000 kronor som 
redan finns avsatta för detta ändamål. 

  
Stadsarkitekten/planeringschefen föreslår att kommunstyrelsen ska beslutar att 
Storkprojektet beviljas 12 000 kr för verksamhetsåret 2020. Bidraget föreslås 
rekvireras genom en faktura till: 
 
Lomma kommun  
131 07  
Box 77  
234 22 Lomma 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-04-23 från planeringsavdelningen 
‒ Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne för 2020, inkommen 2020-04-07 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Storkprojektet beviljas ett bidrag på 12 000 kr för verksamhetsåret 2020. Bidraget 

rekvireras genom en faktura till: Lomma kommun, 131 07, Box 77, 234 22 Lomma. 
‒ Bidraget finansieras med medel från kommunstyrelsens budget för 

miljöverksamhet. 
  

______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 114   KS KF/2019:244 - 109 
 
 

Beträffande motion (FB) angående införande av e-förslag 

 
 
Ärendebeskrivning 
Fokus Bjärred inkom 2019-05-22 med en motion om att införa e-förslag i Lomma 
kommun. I motionen skriver motionären att flertalet kommuner har infört e-förslag 
och att det är ett sätt att öka transparensen i de demokratiska processerna, särskilt 
mellan valen. Det skulle också, enligt motionären, ge politikerna större inblick i vilka 
frågor som medborgarna anser vara viktiga.    
 
Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Förfarandet 
är inte reglerat i kommunallagen och det finns inga rättsliga hinder mot ett införande. 
Ett vanligt sätt att hantera e-förslag på är att förslaget efter granskning läggs ut på 
kommunens hemsida och att andra personer kan stödja förslaget genom att signera 
det och ställa sig bakom det. Ett förslag berör de verksamheter som kommunen och 
de kommunala bolagen ansvarar för. När ett förslag har fått ett förutbestämt antal 
signaturer kommer det att gå vidare till politiken som behandlar ärendet och lämnar 
svar. Övriga förslag åtgärdas inte men fortsätter vara synliga på hemsidan.  
  
Kulturdepartementet fastslår i sin demokratiutredning ”Låt fler forma framtiden” att 
e-petitioner/e-förslag är en enklare och mer lättillgänglig metod än exempelvis 
medborgarförslag för att skapa delaktighet bland invånare. Enligt forskningsrapporten 
”Kan e-petitioner utveckla den representativa demokratin” har invånares politiska 
engagemang under de senaste decennierna ändrat karaktär från ett deltagande i 
politiska partier och andra traditionella organisationer till mer direkta och 
individualiserade former. Rapporten pekar på att 97 procent av svenskarna inte är 
medlemmar i något av de åtta riksdagspartierna och att 70 procent inte känner sig 
som anhängare av något politiskt parti. Samtidigt engagerar sig allt fler i enskilda 
politiska sakfrågor, framförallt via internet och sociala medier. På grund av den här 
utvecklingen så har många kommuner och landsting utvecklat nya former för 
”demokratiska innovationer”, ett samlingsnamn för nya metoder för deltagande.     
 
Fördelar- och nackdelar med e-förslag  
Metoden med e-förslag ger en indikation på vilka frågor som diskuteras bland 
allmänheten. Ett e-förslag kan skapa engagemang och bidra till öppenhet i 
beslutsprocessen och kommunen får möjlighet att kommunicera digitalt med många 
invånare. Metoden gör det även möjligt för en enskild att få stöd från andra invånare i 
en viss fråga. Kostnaden är relativt låg även om det kan kräva personella resurser för 
att administrera ett större antal e-petitioner. 
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Nackdelar kan vara svårigheter att diskutera ett behov eller fråga på djupet samt att 
media kan överdriva stödet till en e-petition. E-förslag kan förvisso stärka demokratin 
genom att fler blir delaktiga men ett förslags framgång kan bero på förslagsställares 
förmåga att bilda opinion och stöd. Det kan också hända att intressegrupper använder 
e-förslag för att skapa debatt eller föra fram frågor. I SOU 2015:96, s 586, framhålls att 
”även när dessa system överträffar alla förväntningar i fråga om antal deltagare, är det 
långt ifrån säkert att tidigare inaktiva medborgare och underrepresenterade grupper 
har mobiliserats. Många vet förmodligen inte ens om att möjligheten finns.”  Ett 
införande av e-förslag kommer även innebära kostnader för IT-verktyg, tekniskt 
underhåll och personal för hanteringen.   
 
Lomma kommuns arbete på området  
Det finns en överhängande risk att digitala verktyg eller lösningar inte får rätt effekt 
om det fattas en grundläggande tanke bakom den. Stabsenheten på kommunlednings-
kontoret har fått ett tydligt uppdrag att vidareutveckla hur organisationen framöver 
ska arbeta med kommunikationsfrågor. För att tydliggöra och säkerställa att 
kommunen arbetar bäst och mest effektivt i kommunikationen med våra 
kommuninvånare är en kommunikationsstrategi under framtagande. Strategin 
kommer tydliggöra hur hela organisationen ska kommunicera mer proaktivt och 
kreativt utifrån olika behov med våra invånare. Enheten har även ansvar för 
näringslivsfrågor och inom ramen för detta arbete inventeras olika digitala plattformar 
för öppen innovation som ska användas som en del i kommunikationen med 
näringslivet. Skulle den digitala plattformen visa sig vara lyckad kan denna skalas upp 
och även innefatta andra målgrupper.  
 
Förslag till beslut 
Mot bakgrund av att kommunen redan har påbörjat ett arbete med att vidareutveckla 
kommunikationen och ta ett större helhetsgrepp i hur hela organisationen ska bli mer 
kommunikativ och proaktiv konstaterar kommunledningskontoret i skrivelse 2020-05-
19 att införandet av e-förslag inte är den bästa långsiktiga lösningen. 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-05-19 från kommunledningskontoret 
‒ Motion från Jenny Morau (FB) angående införande av e-förslag, inkommen 2019-

05-22 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 
______________________ 
 
Sändlista:  
Kommunstyrelsen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (17) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2020-06-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 115   KS KF/2020:141 - 042 
 
 

Uppdrag år ombud inför förestående årsstämma i Sydvästskånes 
grundvattenkommitté SSGK 

 
 
Ärendebeskrivning 
Sydvästskånes grundvattenkommitté SSGK har kallat till digital årsstämma den 16 juni 
2020. 
 
Miljöstrategisk samordnare Helena Björn har i skrivelse 2020-05-28 lämnat förslag till 
instruktion för Lomma kommuns ombud. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-05-28 från planeringsavdelningen 
‒ Sydvästskånes grundvattenkommitté, Kallelse till årsstämma 2020, daterad 2020-

05-15 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens ombud vid årsstämman att rösta och 

verka för att: 
 

‐ Godkänna årsrapporten. 
‐ Fastställa kommitténs resultat- och balansräkning samt medelsdisposition. 
‐ Ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 
‐ Välja förslagna ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare samt 

revisorer med ersättare till styrelsen för ett år. 
‐ Fastställa arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande verksamhetsåret. 
‐ Godkänna det av styrelsen gjorda förslaget till utdebitering hos medlemmarna 

2021. 
‐ Under övrigt påpeka att handlingar alltid även ska skickas till 

kommunstyrelsen@lomma.se 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 

mailto:kommunstyrelsen@lomma.se
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KS AU § 116   KS KF/2019:143 - 041 
 
 

Förslag till tillskjutande av medel till socialnämndens budget 2020 

 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden arbetar med ett flerårigt omställningsarbete. Detta innefattar en 
utökning av verksamheten, högre upplevd kvalitet, bättre kommunikation och en 
förbättrad ekonomistyrning. Omställningsarbetet har visat sig mer omfattande och 
tidskrävande än vad som förutsågs när budget för 2020 arbetades fram, och har också 
försvårats av Coronapandemin, vilket bekräftas i nyligen framlagd kvartalsrapport för 
första kvartalet 2020. 
 
I skrivelse 2020-06-08 konstaterar kommundirektör Katarina Pelin följande: 
 

Socialnämnden har ansvar för en bred verksamhet som berör många invånare. Individ- och 
familjeomsorg, LSS samt Hälsa, vård och omsorg. Driften av hemtjänsten, som är en del av HVO, 
övertogs från privat till offentlig regi 2019. Från och med 2021 kommer även driften av Särskilt 
boende att ingå i Socialnämndens verksamhet. Nämnden befinner sig därmed i ett dubbelt 
omställningsarbete. 

  

Vid budgetarbetet inför 2020 fanns dessutom ett antal osäkerhetsfaktorer i verksamheten. En 
genomlysning av hela verksamheten gjordes vår/sommar 2019. Denna gav vid handen att ett stort 
omställningsarbete krävdes för att få en kvalitativ höjning och en ekonomi i balans. Ny socialchef 
tillträdde i september 2019 och deltog således ej i budgetarbetet för 2020. Vid 
förvaltningschefens tillträde startade analysen av genomlysningen och planeringen av det 
omställningsarbete som skulle krävas. Arbetet har medfört personbyten på chefstjänster inom 
förvaltningen. Vidare har fördjupade utredningar gjorts inom vissa specifika områden. 
Omställningsarbete tar tid. Först 2021 räknar Socialnämnden med att ha en ekonomi i balans. 

 
Mot bakgrund av detta föreslår kommundirektören att socialnämnden ska få en 
utökad budget för 2020 med 10 miljoner kronor. Tillskottet föreslås ske i form av ett 
engångsbelopp. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-06-08 från kommundirektören 
‒ Protokoll från socialnämnden 2020-05-05 § 35 
‒ Protokoll från socialnämnden 2020-05-05 § 36 
‒ Verksamhetsplan 2020, Socialförvaltningen 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 15 (17) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2020-06-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta att tillskjuta 10 
mnkr till socialnämndens budget för 2020. 
 
Per Bengtsson (S) yrkar avslag på förslaget till beslut, men hänvisning till att beslut om 
tillskjutande av medel bör hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer resta yrkanden mot varandra, varefter arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 10 mnkr till socialnämndens budget för 

2020. Finansiering ska ske genom att 6 mnkr tas från kommunstyrelsens 
förfogandemedel. Resterande 4 mnkr finansieras genom en nedräkning av årets 
resultat med motsvarande summa. 

 
Reservation 
Per Bengtsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 117   KS KF/2020:20 - 003 
 
 

Förslag till antagande av ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

 
 
Ärendebeskrivning 
Den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av 
en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning. Syftet är att säkerställa att 
arbetsordningen följer kommunallagens krav och kommunalrättslig praxis. Avsikten är 
också att ge arbetsordningen ett modernare språk och underlätta ökad digitalisering.  
 
Kanslichefen har utarbetat förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 
och redogör för ärendet i skrivelse 2020-06-04. I skrivelsen konstaterar kanslichefen 
följande: 
 

Protokoll skickas inte längre per automatik till andra än de som berörs av besluten. § 41 har tagits 
bort då alla protokoll numera ska publiceras på kommunens digitala anslagstavla. En annan 
ändring i förslaget är att fullmäktiges sammanträden nu endast kungörs på den webbaserade 
anslagstavlan i stället för i ortstidning och på anslagstavlan. Kapitel- och paragrafhänvisningar har 
justerats för att stämma överens med gällande lagstiftning.  

 

En del smärre språkliga förändringar har gjorts genomgående i dokumentet, bland annat har skall 
ersatts med ska, kommunkansli har ersatts med kommunledningskontorets kansliavdelning.  

 

Med anledning av aktuella frågor om hur kommunen kan säkerställa att beslutande organ kan 
fortsätta att arbeta på ett effektivt sätt även vid särskilda händelser i samhället har möjligheten 
att tillåta medverkan för förtroendevalda på distans blivit aktuell. I den nya kommunallagen har 
det öppnats möjligheter för att tillåta detta. Regleringen är detaljerad och det är viktigt att den 
teknik som används är säker så att rättssäkerhet och inte minst demokratiska principer kan 
upprätthållas. Kommunledningskontoret har beslutat att inte föreslå att öppna upp för 
möjligheten att delta på distans, då de tekniska kraven är mycket svåra att leva upp till och att 
rättssäkerhet och demokratiska principer blir svåra att upprätthålla.  

 
 
Kanslichefen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta anta förslag till arbetsordning 
för kommunfullmäktige att börja gälla omgående. Arbetsordning för 
kommunfullmäktige antagen 2016-09-08, § 77, föreslås samtidigt upphöra att gälla. 
 
Under beredningen har kommunfullmäktiges presidium fått ta del av underlaget och 
getts möjligheter att lämna synpunkter på förändringarna. 
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Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01 och 
återremitterades då för ytterligare beredning särskilt med avseende på presidiets 
uppgifter.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-06-04 från kommunledningskontoret 
‒ Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige, 2020-06-04,   
‒ Arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen 2016-09-08 § 77 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige antar förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige att 

börja gälla omgående. Arbetsordning för kommunfullmäktige antagen 2016-09-08, 
§ 77, upphör samtidigt att gälla. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 

 


