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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-02-12   

Paragrafer §§ 17-26   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-02-28 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-03-21 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 17   KS KF/2020:42 - 042 
 
 

Bokslut för kommunstyrelsen år 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger bokslut för kommunstyrelsen för år 2019. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonom Peter Johansson en redogörelse 
avseende bokslut för kommunstyrelsen för år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Bokslut för kommunövergripande verksamhet 2019, kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner bokslut för kommunstyrelsen för år 2019. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 18   KS KF/2019:116 - 042 
 
 

Slutredovisning 2019 från tekniska nämnden avseende 
investeringsprojekt kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen m.fl. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden överlämnade 2019-02-25, § 21, en slutredovisning av 
investeringsprojekt. Slutredovisningen innefattade en kort beskrivning av följande 
projekt:  
 
‒ Förstärkning av brandlarm/Utökat brandskydd (-33 tkr) 
‒ Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (-216 tkr) 
‒ Ventilationsanläggning Medborgarhuset (+397 tkr) 
‒ Nytt LSS-boende (Lillevång) (+41 tkr) 
‒ Inköp Fastighet (0 tkr) 
 
De avvikelser som angavs är de vid tidpunkten ackumulerade budgetavvikelserna. 
Någon förklaring till avvikelserna angavs inte. 
 
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2020-02-07 att utöver fastställd totalutgift 
ska det enligt kommunens investeringsregler vid slutredovisning även framgå 
avvikelser mot de olika kalkyldelarna samt en kommentar till väsentliga avvikelser. 
Ekonomiavdelningen konstaterar vidare att detta är ett område som kan utvecklas i 
kommande slutredovisningar. För att kunna dra lärdom från tidigare projekt är det, 
enligt ekonomiavdelningen, viktigt att kommentera såväl positiva som negativa 
avvikelser i slutredovisningen. 
 
Eftersom projekt Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (planskildhet) varit ett mycket 
komplicerat och omfattande projekt har kommunledningskontoret krävt en mer 
utförlig redogörelse. En sådan har upprättats och slutredovisning har på nytt gjorts i 
tekniska nämnden 2019-12-09, § 88. 
 
Vad gäller projekt Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen är det, enligt ekonomi-
avdelningen, viktigt att inför kommande samarbetsprojekt dra lärdom från de 
utmaningar som har uppstått under projektets gång. Ekonomiavdelningen lämnar i 
skrivelse 2020-02-07 en redogörelse avseende lärdomar. 
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Förslag till beslut 
Ekonomiavdelningen föreslår att slutredovisning och avräkning görs utifrån 
ackumulerat utfall i bokslut 2019, enligt nedanstående (innebär något justerade 
avvikelser jämfört med slutredovisningarna): 
 

 

Kfproj Tkr Totalutgift
Ack. utfall. 
2019-12-31 B-avv 

1007 Förstärkn. av brandlarm / Utökat brandskydd 5 025 5 057 -32 
1320 Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen 90 850 91 152 -302 
1410 Ventilationsanläggning Medborgarhuset 2 500 2 106 394
1510 Nytt LSS-boende (Lillevång) 2 000 2 082 -82 
1720 Inköp Fastighet 1 500 1 500 0

Teknisk nämnd -22 

Positiva avvikelser, föreslås återlämnas: 394

Negativa avvikelse, föreslås godkännas: -416

-22
 

Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta följande:  
 
‒ att slutredovisning godkänns för de projekt som framgår av tabellen ovan 
‒ att positiva avvikelser om 394 tkr återlämnas 
‒ att negativa avvikelser om 416 tkr godkänns 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-07 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-12-09 § 88 
‒ Skrivelse 2019-11-26 från tekniska avdelningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-02-25 § 21 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Slutredovisningen avseende ovan nämnda projekt godkänns. 
‒ Den positiva avvikelsen om 394 tkr återlämnas. 
‒ Den negativa avvikelsen om 416 tkr godkänns. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 19   KS KF/2020:28 - 047 
 
 

Förslag till hantering av aviserade extra generella statsbidrag, Lomma 
kommuns del av "välfärdsmiljarderna" 

 
 

Ärendebeskrivning 
Regeringen och samarbetspartierna presenterade den 20 januari ett förslag om 
tillskott till kommuner och regioner. Förslaget innebär att 5 miljarder ska tillskjutas 
kommunsektorn redan under år 2020, 3,5 miljarder avser kommuner och 1,5 miljarder 
avser regioner. De så kallade ”välfärdsmiljarderna” fördelas till kommunerna som ett 
generellt statsbidrag med 339 kr per invånare utifrån befolkningen den 1 november 
2019. Tillskottet av extra generella statsbidrag kommer att inrymmas i 
vårändringsbudgeten som presenteras i sin helhet den 15 april.   
 
För Lomma kommuns del innebär det aviserade tillskottet av generella statsbidrag 8,4 
mnkr för år 2020. Det ökade tillskottet är tänkt att bestå under kommande år enligt 
regeringen. Generella statsbidrag räknas årligen fram utifrån invånarsiffran i 
kommunen per den 1 november året före utbetalningsåret. Vid befolkningsökning 
ökar statsbidraget, däremot räknas sällan de generella statsbidragen upp med 
inflationen.  
 
Oppositionspartierna i riksdagen M, KD, V och SD enades om att i riksdagens 
finansutskott den 23 januari kräva en extra ändringsbudget med ytterligare 2,5 
miljarder till kommuner och regioner. Om detta förslag går igenom i riksdagen innebär 
det troligen totalt 12,6 mnkr i ökade generella statsbidrag för Lomma kommun.  
Riksdagen väntas fatta beslut om vårändringsbudgeten i juni.  
 
Tillskottet till kommunsektorn är behövligt och välkommet men att avisera extra 
medel innevarande budgetår försvårar planeringsförutsättningarna och 
framförhållningen. Avisering om extra statsbidrag borde ha skett tidigt under hösten 
2019 för att kunna beaktas fullt ut med alla övriga förutsättningar i budgeten för 2020. 
Då det extra tillskottet är aviserat tills vidare är det angeläget att ha en långsiktighet i 
beslutet kring hur medlen ska användas. 
 
Budgetförutsättningar 
För att möta en kommande nedgång i konjunkturen samt nå det finansiella målet att 
årets resultat ska uppgå till två procent år 2021-2023 av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning finns allmänna effektiviseringar och hemtagningseffekter av 
digitalisering, inlagda i budgeten enligt tabellen nedan. 
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 2021 2022 2023 
Återstående allmänna effektiviseringar 5,0 5,0 5,0 
Digitaliseringshemtagning 2,0 3,0 4,0 
Summa 7,0 8,0 9,0 

 

    
 
    
Från och med 2021 finns således behov av effektivisering av nämnderna. Nämndernas 
budgetar är ännu inte justerade för detta utan belopp på 5,0 mnkr inom 
kommunstyrelsens medel till förfogande markerar en förväntad effekt av 
effektivisering i nämnderna. Utöver allmänna effektiviseringar har ej fördelade 
hemtagningseffekter av digitaliseringssatsning lagts in på 2,0 mnkr 2021, 3,0 mnkr 
2022 och 4,0 mnkr 2023. 
 
Kommundirektören har givits i uppdrag att inför beslut om budgetramar för 2021 och 
framåt, komma med förslag på hur dessa effektiviseringar ska fördelas mellan 
nämnderna. 
 
Förslag till beslut 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 februari har hantering av aviserade extra 
generella statsbidrag diskuterats med utgångspunkt i tre olika alternativ. Ekonomi-
avdelningen redogör för dessa olika alternativ i skrivelse 2020-02-07. 

 
Utifrån arbetsutskottets diskussion föreslår kommunledningskontoret följande 
alternativ: 
 
Alternativ 1 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Extra generellt statsbidrag 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 
Mildrat effektiviseringsbeting 2021 och framåt  -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 
BUN -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
SN -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 
Läggs till resultatet 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Återstående allmänna effektiviseringar  0,6 0,6 0,6 0,6 
Digitaliseringshemtagning  2,0 3,0 4,0 4,0 

  2,6 3,6 4,6 4,6 
Oppositionspartiernas ökade statsbidrag 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
Differens 4,2 1,6 0,6 -0,4 -0,4 
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I detta alternativ läggs 3 mnkr från tillskottet av generella statsbidrag till 
socialnämnden årligen från och med 2020. 1 mnkr per år läggs till barn- och 
utbildningsnämnden medan resterande 4,4 mnkr av tillskottet läggs till resultatet år 
2020 för att möjliggöra en mildring av lagda effektiviseringsbeting 2021 och framåt. 
För dessa år mildras effektiviseringsbetingen med 4,4 mnkr. Återstående 
effektiviseringar inklusive hemtagning av digitaliseringar uppgår då till 2,6 mnkr 2021, 
3,6 mnkr 2022 och 4,6 mnkr för 2023 respektive 2024. I det fall oppositionspartiernas 
förslag går igenom i Riksdagen tillkommer 4,2 mnkr i extra statsbidrag till Lomma 
kommun som ytterligare kan täcka effektiviseringsbetingen fram till 2023, då det 
återstår endast 0,4 mnkr. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 
 
‒ Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 1 mnkr år 2020, socialnämnden tilldelas 3 

mnkr år 2020 och att 4,4 mnkr läggs till resultatet, förändring av eget kapital år 
2020.  

‒ Finansiering sker genom extra generellt statsbidrag.  
‒ Hantering av kommande års extra generellt statsbidrag hanteras i det kommande 

budgetarbetet i enlighet med alternativ 1.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-07 från ekonomichefen 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
föreliggande förslag, med förtydligandet att om Lomma kommun skulle tilldelas totalt 
12,6 mnkr i extra generella statsbidrag 2020 ska resterande medel, 4,2 mnkr, hanteras 
i den kommande budgetprocessen. 
 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta följande: 
 
‒ Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 4,2 mnkr för att delvis kompensera för det 

som nämnden gick miste om i budget 2020 efter slopade riktade statsbidrag. 
‒ Socialnämnden tilldelas 4,2 mnkr för satsning på framför allt hemtjänst och 

återtagande av särskilda boenden för äldre. 
‒ I den händelse att summan på välfärdsmiljarderna blir högre ska resterande 

summa fördelas till socialnämnden. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 1 mnkr år 2020, socialnämnden tilldelas 3 

mnkr år 2020 och att 4,4 mnkr läggs till resultatet, förändring av eget kapital år 
2020.  

‒ Finansiering sker genom extra generellt statsbidrag. 
‒ om Lomma kommun skulle tilldelas totalt 12,6 mnkr i extra generella statsbidrag 

2020 ska resterande medel, 4,2 mnkr, hanteras i den kommande 
budgetprocessen. 

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

./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 20   KS KF/2019:143 - 041 
 
 

Beträffande hemställan från socialnämnden om medel avsatta för 
omställningsarbete inom socialförvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-24, § 88, att inom kommunstyrelsens 
förfogande i nytt anslag ”Omställning socialnämnden” avsätta 5,0 mnkr för 
omställningsåtgärder i syfte att öka kvaliteten och uppnå en budget i balans.  
 

Socialnämnden beslutade 2020-01-28, § 2, att hos kommunstyrelsen anhålla om 1.125 
tkr i ett första skede för omställningsarbete inom socialförvaltningen och att delegera 
rätten till socialchefen att ansöka hos kommunstyrelsen om resterande medel 
avseende socialförvaltningens omställningsarbete. Vidare beslutade socialnämnden 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att delegera rätten till kommundirektören att 
förmedla resterande medel till socialförvaltningen utifrån de insatser som krävs i 
omställningsarbetet. 
 
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2020-02-06 att socialnämnden önskar få 
medel för att finansiera följande: 
 
‒ kostnad för omställningsledare, årskostnad 750 tkr  
‒ översyn av lokal- och lägenhetsbestånd, 275 tkr  
‒ kompetensutveckling inom hemtjänsten med fokus på det normala åldrandet, 

äldres sjukdomar och läkemedel och äldre, för omvårdnadspersonal inom 
hemtjänsten, 100 tkr 

 
Ekonomiavdelningen bedömer att de förslag som framförs ligger i linje med beslutade 
intentioner och föreslår att kommunstyrelsen ska besluta godkänna socialnämndens 
anhållan om medel för omställning. Finansiering föreslås ske genom att 1.125 tkr 
omdisponeras från kommunstyrelsens förfogande "Omställning socialnämnden" till 
socialnämndens budget 2020. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-06 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokoll från socialnämnden 2020-01-28 § 2 
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Överläggning 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta i enlighet med 
föreliggande förslag, med tillägget att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen att besluta delegera till arbetsutskottet att efter hemställan från 
socialchefen besluta om tilldelning av resterande medel till socialförvaltningen utifrån 
de insatser som krävs i omställningsarbetet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen föreslås godkänna socialnämndens anhållan om medel för 

omställning.  
‒ Finansiering sker genom att 1.125 tkr omdisponeras från kommunstyrelsens 

förfogande "Omställning socialnämnden" till socialnämndens budget 2020. 
‒ Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att efter 

hemställan från socialchefen besluta om tilldelning av resterande medel till 
socialförvaltningen utifrån de insatser som krävs i omställningsarbetet. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Beträffande hemställan från socialnämnden om medel för övertagande 
av särskilda boende i Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2020-01-28, § 7, att hemställa hos kommunstyrelsen om 
medel avseende lönekostnader, totalt om 1,5 mnkr, avsedda för projektledare med 
uppdrag om hemtagande av särskilt boende. Projektledarens anställningsperiod 
beräknas pågå under perioden 2020-04-01 till och med 2021-12-31. 
 
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2020-02-20 att det inför budget 2020 inte 
planerades för ett hemtagande av verksamheten och det inte finns något budgeterat 
anslag för oförutsedda kostnader. Inom kommunstyrelsens förfogande finns dock 
medel om 5,0 mnkr avsatta för "Omställning socialnämnden" med i budgeten angivna 
riktlinjer för användandet.  
 
Vidare konstaterar ekonomiavdelningen att om socialnämndens hemställan om 
ianspråktagande av 1.125 tkr av de medel som avsatts för omställningsarbetet inom 
socialförvaltningen godkänns av kommunstyrelsen kvarstår 3.875 tkr inom anslaget. 
Om kommunstyrelsen ställer sig positiv till socialnämndens hemställan om medel för 
övertagande av särskilda boenden finns det därför möjlighet att finansiera 
innevarande års kostnad, 645 tkr, från kommunstyrelsens förfogande ”Omställning 
socialnämnden”. Finansiering av kostnaden för projektledare under år 2021 föreslås 
att hanteras i den kommande budgetprocessen. 
 
Förslag till beslut 
Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta godkänna 
socialnämndens hemställan om 645 tkr år 2020 för projektledare för hemtagande av 
särskilda boenden i egen regi. Finansiering föreslås ske genom att 645 tkr 
omdisponeras från kommunstyrelsens förfogande, ”Omställning socialnämnden”, till 
socialnämndens budget 2020. Medelsbehov om 855 tkr för projektledning av 
övertagande av särskilda boenden i egen regi för år 2021, föreslås att hanteras i 
kommande budgetprocess. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-06 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokoll från socialnämnden 2020-01-28 § 7 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens hemställan om 645 tkr år 2020 för 

projektledare för hemtagande av särskilda boenden i egen regi.  
‒ Finansiering sker genom att 645 tkr omdisponeras från kommunstyrelsens 

förfogande, ”Omställning socialnämnden”, till socialnämndens budget 2020.  
‒ Medelsbehov om 855 tkr för projektledning av övertagande av särskilda boenden i 

egen regi för år 2021 hanteras i kommande budgetprocess. 
 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 22   KS KF/2020:7 - 214 
 
 

Förslag till beslut om samråd avseende detaljplan för del av Bjärred 
20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred centrum) 
 
 
Ärendebeskrivning 
En förfrågan om planläggning har kommit in från Midroc om att planlägga del av 
Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred för att pröva möjligheten att ändra gällande detaljplan så 
att förråd kan byggas till de radhus som är tänkta att byggas på platsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29, § 4, att uppdra till planeringsavdelningen att 
upprätta förslag till detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl., samt att teckna 
plankostnadsavtal med sökanden. 
 
Planeringsavdelningen har upprättat förslag till detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att ändra gällande detaljplan så att förråd 
kan byggas till de radhus som är tänkta att byggas på platsen. Planförslaget innefattar 
kvartersmark för radhusbebyggelse samt allmän platsmark för gata och cykelväg.  
Samrådsförslaget har utformats så att korsprickad mark (mark där endast 
komplementbyggnader får placeras) har lagts till i enlighet med uppdraget. 
Punktprickad mark har även justerats ut något (upp till en meter) i södra delen av 
planområdet.  
 
Planprocessen sker med standardförfarande med förhoppning om att kunna begränsa  
förfarandet så att granskning inte behöver genomföras (5 kap 7§ PBL). Detta kan ske 
om samrådskretsen godkänner förslaget till detaljplan redan under samrådet. 
Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen. Planförslaget kan inte 
antas direkt om det skett ändringar efter godkännandet.   
 
Om planförslaget inte aktivt godkänns av samrådskretsen sker planprocessen med 
standardförfarande (5 kap 7§ PBL). 
 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2020-02-07 att kommunstyrelsen ska besluta 
följande: 
 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslag för del av Bjärred 20:2 m.fl. i 

Bjärred, Lomma kommun, upprättad 2020-02-07, godkänns för att sändas ut på 
samråd.  

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

 
 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-07 från planeringsavdelningen 
‒ Plan- och genomförandebeskrivning, Detaljplaneförslag för del av Bjärred 20:2 

m.fl. i Bjärred, Lomma kommun, Samrådshandling daterad 2020-02-07 
‒ Plankarta, Detaljplaneförslag för del av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma 

kommun, Samrådshandling daterad 2020-02-07 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslag för del av Bjärred 20:2 m.fl. i 

Bjärred, Lomma kommun, upprättad 2020-02-07, godkänns för att sändas ut på 
samråd.  

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

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 23   KS KF/2019:139 - 005 
 
 

Motion angående trådlöst nätverk på äldreboenden i Lomma kommun 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna inkom 2019-03-14 med en motion om att trådlöst nätverk ska 
installeras på kommunens äldreboende.  
 
I inledningen av motionen diskuteras att de som bor på kommunens korttidsboende 
ska ges tillgång till trådlös uppkoppling för att till exempel kunna betala räkningar, 
boka läkarbesök och ta del av övrig samhällsservice på lika villkor som andra. Vidare 
diskuteras i motionen att alla som bor på äldreboende i kommunen ska ges samma 
möjlighet att ansluta till ett öppet trådlöst, eller trådbundet, nätverk. 
 
Socialnämnden har i sitt yttrande redogjort för skillnaden mellan korttidsboende och 
äldreboende och de konsekvenser detta får ur ett likabehandlingsperspektiv. De 
brukare som bor på äldreboende har ett eget hyreskontrakt och de därför rimligtvis 
bör bekosta sitt eget abonnemang. Bor man däremot på korttidsboende har man inget 
eget hyresavtal. I enkäter har socialförvaltningen sett en tydlig efterfrågan av 
möjlighet till internetuppkoppling. Socialnämnden anser att internetuppkoppling bör 
var en del i den service som erbjuds av kommunen för de personer som vistas på 
korttidsboende. 
 
IT- och servicechefen framför i sitt yttrande samma synpunkter som socialnämnden 
gjort avseende likabehandling och konstaterar att det inte är rimligt att erbjuda gratis 
internetuppkoppling till vissa grupper av kommunmedborgare medan andra måsta stå 
för den kostnaden själv.  
 
I sitt yttrande anger IT- och servicechefen vidare att serviceavdelningen sedan tidigare 
fått i uppdrag att upphandla en lösning med ett öppet stadsnät i kommunens 
äldreboenden samt en Wi-Fi-lösning för kommunens anställda. Kostnaden för 
införandet kommer LSAB att stå för.  
 
Kanslichef Martin Fransson konstaterar i skrivelse 2020-02-04 att motionens båda att-
satser är besvarade med hänvisning till de svar som kommit in från socialnämnden och 
IT-avdelningen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-04 från kansliavdelningen 
‒ Skrivelsen 2020-02-01 från IT- och servicechefen 
‒ Protokoll från socialnämnden 2019-08-27 § 72 
‒ Motion (SD) angående trådlöst nätverk på kommunens äldreboenden 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige: 
‒ Med hänvisning till de svar som inkommit från socialnämnden och IT- och 

servicechefen anses motionen besvarad.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 24   KS KF/2020:43 - 247 
 
 

Information om huvudstudie avseende Bjärre kemiska 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar förvaltningsjurist Sarah Anderberg en 
redogörelse avseende huvudstudie om Bjärre kemiska. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Länsstyrelsen Skåne, ”Bidrag till utredning av förorenat område avseende  
‒ fastigheten Bjärred 50:1, Lomma kommun”, Beslut daterat 2020-01-24 
‒ Länsstyrelsen Skåne, ”Ansvarsbedömning avseende F d kemtvätt på  

Södra Västkustvägen i Bjärred, Lomma kommun”, Promemoria daterad 2019-10-
17 

‒ Sweco Environment AB, Bjärre Kemiska Tvätt: Miljöteknisk undersökning 
(förstudie) vid f.d. kemtvätt på fastigheten Bjärred 50:1 I Lomma kommun, 
Rapport daterad 2013-03-19 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 25   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Information om förfrågan från Marint center Lommabukten angående 
anläggningsarrende i Lomma hamn 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf en 
redogörelse avseende förfrågan från Marint center Lommabukten angående 
anläggningsarrende i Lomma hamn. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 20 (20) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2020-02-12 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 26   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Planering inför dialogmöten 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade 2018-11-21, § 158, beslut om utvecklade former för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt genom införande av regelbundna dialogmöten mellan 
kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde diskuterar arbetsutskottet upplägget för vårens 
dialogmöten med nämndernas presidier. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


