
KUNGÖRELSE 
 
Kommunfullmäktige i Lomma kommun sammanträder i kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamn- 
gatan 3, Lomma, torsdagen den 10 september 2020, kl. 19.00 varvid följande ärenden kommer att 
behandlas. 
 
Ola Sjödin från Soeco och Christer Larsson från Visenda informerar om renoveringen av Stora 
Sessionssalen. 
 

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

 

2 Meddelanden 
 

a) Protokoll från socialnämnden avseende ej verkställda beslut under det 
första kvartalet år 2020 

 
b) Beslut från Länsstyrelsen Skåne om ny ledamot/ersättare för ledamot i 

kommunfullmäktige  
 

c) Protokoll från förbundsfullmäktige i Sydarkivera 2020-06-12 
 

 

3 Godkännande av avsägelse från Verica Vasic Abrahamsson (FB) avseende 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval med 
anledning härav 

 

4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
9 
 
 
10 
 
11 

Godkännande av tekniska nämndens slutredovisning avseende 
investeringsprojekt 
 
Godkännande av hemställan från barn- och utbildningsnämnden avseende 
tidigareläggning av investeringsutgift angående inventarier Pilängskolan 
 
Godkännande av hemställan från kommundirektören om tillskjutande av medel 
till socialnämndens budget 2020 
 
Revidering av regler för budgetering, redovisning och uppföljning av 
investeringar 
 
Fastställande av reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Fastställande av reviderade reglementen för tekniska nämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden samt godkännande av överföring av budgetpost 
 
Fastställande av regler för utdelning av gåvor 
 
Beträffande motion om avsättande av medel för niors demokratiresor till 
Sachsenhausen, Berlin, Tyskland 

 

12 Beträffande motion om utredningsuppdrag avseende inrättande av Familjens 
hus 

 

13 Beträffande motion om införande av e-förslag  

14 Beträffande motion om utredning av möjligheterna att halkbekämpa med sand 
på gångstråk och trottoarer 
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15 Beträffande motion om kartläggning och utarbetande av åtgärder för att 
ersätta gummigranulatet i konstgräsplaner 

 

16 Beträffande motion om uppdatering av kommunens styrdokument  

17 
 
18 
 
 
19 
 
 
 
20 

Beträffande motion om återvändande IS-terrorister 
 
Besvarande av fråga från Per Bengtsson (S) till socialnämndens ordförande 
gällande kommunalisering av särskilda boenden för äldre 
 
Besvarande av interpellation från Kristina Thored (FB) angående åtgärdsplan 
som följd av statusbesiktning av kommunens fastigheter 
Kompletterande handlingar skickas senare. 
 
Besvarande av interpellation från Kristina Thored (FB) angående 
underhållsbudget 
Kompletterande handlingar skickas senare. 
 
 

 

   

   

   

 
 

  

 
Lomma 2020-09-01 
 
 
Anders Berngarn 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 
 
 
Kungörelsen anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2020-09-01 
Intygar 
 
 
Maria Franzén 
Kommunsekreterare 



Kommunfullmäktige 
2020-09-10 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (28) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-08-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 102   KS KF/2020:171 - 042 
 
 

Yttrande över tekniska nämndens slutredovisning av 
investeringsprojekt 

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

S:a budgetavvikelser: 857

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

Positiva avvikelser, föreslås återlämnas: 1 633
Negativa avvikelser, föreslås godkännas: -776 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 10 (28) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-08-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 131. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 131 
‒ Skrivelse 2020-08-13 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-06-15 § 36 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att positiva avvikelser om 1.633 tkr återlämnas 
‒ Kommunfullmäktige beslutat att negativa avvikelser om 776 tkr godkänns 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

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

 
 

Yttrande över tekniska nämndens slutredovisning av investeringsprojekt  
Tekniska nämnden överlämnar i TN § 36/20 en slutredovisning av sju investeringsprojekt. 
Slutredovisningen innehåller övergripande beskrivning av projekten samt en kortfattad förklaring till 
avvikelserna. 

Ekonomiavdelningen noterar en något förbättrad beskrivning av projekten, dess historik och orsak till 
avvikelser jämfört med tidigare slutredovisningar. Koppling ska göras till investeringskalkyl, för att 
beskriva investeringsprojekts utfall och för att hämta kunskap för framtiden, i de fall avvikelser uppstått. 

För KF-projekt Parkourbana i Bjärred har investeringsbidrag på 750 tkr inkommit från Bjärreds 
Gymnastikförening. Budgeterat investeringsbidrag var 700 tkr. Ytterligare 50 tkr har beviljats från 
Svenska Gymnastikförbundet som stöd till förundersökning/projektering vid etablering av nya 
gymnastikanpassade lokaler. 

För KF-projekt Åtgärder Vinstorpsvägen har investeringsbidrag på 932 tkr inkommit från Skånetrafiken. 

 

UTFALL till och med juni 2020: 

 

 

Om kommunfullmäktige väljer att godkänna slutredovisningen och godkänna avvikelserna innebär det 
att innevarande års investeringsbudget minskar med sammantaget 857 tkr.   

 

Kfproj KF-projekt (tkr) Totalutgift Ack. Utfall B-avv B-avv (%)
1322 Dp Hans Hanssons gård (nytt 2013) 500 499 1
1511 Åtgärder Vinstorpsvägen 9 380 9 940 -560 -6,0%
1529 Strandskolan, nybyggn. skola, inkl. gy-sal 66 000 66 005 -5 
1531 Lerviks förskola (Nians område) * 55 000 53 847 1 153 2,1%
1706 Parkourbana, Bjärred 1 885 2 096 -211 -11,2%
1711 Ny fritidsgård, Bjärred 15 000 14 523 477 3,2%
1823 Förvärv av fastighet Lomma Borgeby 1:3 16 750 16 748 2

S:a budgetavvikelser: 857

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

Positiva avvikelser, föreslås återlämnas: 1 633
Negativa avvikelser, föreslås godkännas: -776 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-08-13 
Ekonomiavdelningen  

Vår referens: Elisabet Andersson   
Direkttel: 040-641 1453  
E-post: elisabet.andersson@lomma.se 
Diarienr:       
Er referens:       
  
  



2(2) 

 

Förslag till beslut: 

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:  
- att slutredovisningen godkänns  
- att positiva avvikelser om 1.633 tkr återlämnas 
- att negativa avvikelser om 776 tkr godkänns 

 
 

 

Lomma 2020-08-13 

 

 
 
Marcus Nilsson Elisabet Andersson 
Ekonomichef  Budgetekonom 
 













Kommunfullmäktige 
2020-09-10 
 

Ärende 

5 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 50 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 97   KS KF/2020:56 - 041 
 
 

Angående hemställan från barn- och utbildningsnämnden avseende 
tidigareläggning av investeringsutgift angående inventarier 
Pilängskolan 

 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden godkände 2020-05-26 förvaltningens förslag på 
tidigareläggning av investeringsutgifter för Pilängskolans inventarier och översände 
förslaget till kommunstyrelsen. 
 
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2020-06-10 att i Lomma kommuns 
kvartalsrapport 2020 informerar tekniska nämnden om att projektet i den del som 
avser om- och tillbyggnad av Pilängskolan ligger före den initiala tidplanen. Den av 
kommunfullmäktige fastställda driftstarten är för projektets etapp 2, terminsstart,  
vt-21. 
 
Ekonomiavdelningen konstaterar vidare att investeringsprojekt för barn- och 
utbildningsnämnden, vad gäller inventarier till de nya lokalerna, har allt sedan 
projektet lades in i planen fastställts med en driftstart år 2020. Ekonomiavdelningen 
konstaterar att den sista planerade utbetalningen lagts för sent i planen, år 2021, och 
borde enligt ekonomiavdelningen varit inlagd inför fastställd driftdriftstart för 
lokalerna vt-2021, det vill säga med sista år för planerade utbetalningar 2020. 
 
Ekonomiavdelningen konstaterar därmed att det är rimligt att tidigarelägga planerad 
utbetalning, budgetbelopp 1.038 tkr, till 2020. 
 
Ekonomiavdelningen föreslår kommunfullmäktige beslutar att, inom beslutad 
totalutgift, tidigarelägga planerad utbetalning för projekt ”Inventarier Pilängsskolan” 
med 1.038 tkr från år 2021 till år 2020 vilket innebär en utökning av barn- och 
utbildningsnämndens investeringsbudget år 2020. Finansiering ska ske genom en ökad 
belastning på rörelsekapitalet år 2020. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17, § 123. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17 § 123 
‒ Skrivelse 2020-06-10 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2020-05-26, § 42 
‒ Skrivelse 2020-03-13 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 51 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:  
‒ Kommunfullmäktige beslutar att, inom beslutad totalutgift, tidigarelägga planerad 

utbetalning för projekt ”Inventarier Pilängsskolan” med 1.038 tkr från år 2021 till 
år 2020 vilket innebär en utökning av barn- och utbildningsnämndens 
investeringsbudget år 2020. 

‒ Finansiering ska ske genom en ökad belastning på rörelsekapitalet år 2020. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Yttrande över barn- och utbildningsnämndens förslag till tidigareläggning av 
investeringsutgift för Pilängskolans inventarier 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den 26 maj 2020 förvaltningens förslag på tidigareläggning av 
investeringsutgifter för Pilängskolans inventarier och översänder förslaget till kommunstyrelsen. 
 
I Lomma kommuns kvartalsrapport 2020 informerar tekniska nämnden om att projektet i den del som 
avser om- och tillbyggnad av Pilängskolan ligger före den initiala tidplanen. Den av kommunfullmäktige 
fastställda driftstarten är för projektets etapp 2, terminsstart, vt-21. 
 
Investeringsprojekt för barn- och utbildningsnämnden, vad gäller inventarier till de nya lokalerna, har 
allt sedan projektet lades in i planen fastställts med en driftstart år 2020.  Vid närmare granskning har 
den sista planerade utbetalningen lagts för sent i planen, år 2021, och borde rimligtvis varit inlagd inför 
fastställd driftdriftstart för lokalerna vt-2021, det vill säga med sista år för planerade utbetalningar 2020. 
 
Ekonomiavdelningen finner det rimligt att tidigarelägga planerad utbetalning, budgetbelopp 1.038 tkr, 
till 2020 i enlighet med ovanstående resonemang. Finansieringsmöjlighet ses dock inte kunna finnas 
inom barn- och utbildningsnämndens budget för innevarande år. Nämndens totala investeringsbudget 
uppgår (inklusive justeringar från föregående år) till 4,2 mnkr. Det budgetutrymme som inte är kopplat 
till större projekt, med fastställd totalutgift, är 1,4 mnkr. Tas ytterligare i beaktande att nämnden bör 
finansiera negativ avvikelse för ännu inte slutredovisat projekt kvarstår cirka 0,9 mnkr i 
investeringsutrymme. 
 
Förslag till beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslås rekommendera kommunfullmäktige att, inom beslutad totalutgift, 

tidigarelägga planerad utbetalning för projekt Inventarier Pilängsskolan med 1.038 tkr från år 2021 
till år 2020 vilket innebär en utökning av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget år 
2020. 

 
- Finansiering föreslås ske genom en ökad belastning på rörelsekapitalet år 2020. 

 
Lomma 2020-06-10 
 
 
 
Marcus Nilsson   Elisabet Andersson 
Ekonomichef    Budgetekonom 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-06-10 
Ekonomiavdelningen  

Vår referens: Elisabet Andersson   
Direkttel: 040-641 1453  
E-post: elisabet.andersson@lomma.se 
Diarienr:       
Er referens:       
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Tidigareläggning av investeringsutgift för Pilängskolans inventarier 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har beviljats budgetmedel motsvarande 6,555 mnkr som totalutgift för 
anskaffande av inventarier till Pilängskolans nya lokaler. Totalutgiften är fördelad under tre år enligt 
nedan: 
 
2019 4,331 mnkr 
2020 1,186 mnkr 
2021 1,038 mnkr 
Totalt 6,555 mnkr 
 
Pilängskolans lokaler har planerats bli färdigställda i januari 2021. Lokalerna kommer dock att tas i bruk 
redan under augusti 2020. Detta innebär att de investeringsmedel som budgeterats 2021 (1,038 mnkr) 
behöver användas redan under år 2020, för att skolans förutsättningar att följa läroplanen ska kunna 
tillgodoses.  
 
Förvaltningen föreslår att budgeterade investeringsmedel motsvarande 1,038 mnkr tidigareläggs från år 
2021 till år 2020. 
 
 
Förslag till beslut: 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på tidigareläggning av 
investeringsutgiften för Pilängskolans inventarier och översänder förslaget till kommunstyrelsen. 

 
 
 
 
 
Martin Persson 
Förvaltningschef tillika skolchef   Per-Olof Petersson 
     Ekonom 

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2020-03-18 
  

Vår referens: Per-Olof Petersson   
Direkttel: 040-641 16 38  
E-post: per-olof.petersson@lomma.se 
Diarienr:  
Er referens:  



Kommunfullmäktige 
2020-09-10 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 48 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 96   KS KF/2019:143 - 041 
 
 

Angående 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. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10, § 116. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10 § 116 
‒ 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. 49 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M), Jimmy Ringström (SD) och Sandra Pilemalm (L) yrkar 
att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta tillskjuta 10 mnkr till 
socialnämndens budget för 2020. 
 
Per Bengtsson (S) yrkar avslag på Robert Wengléns, Jimmy Ringströms och Sandra 
Pilemalms yrkande, men hänvisning till att beslut om tillskjutande av medel bör 
hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer resta yrkanden mot varandra, varefter kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 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: 
Kommunfullmäktige 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 
 

 

Utökning av socialnämndens budget 2020 
 
 
Ärende  
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. 
 
 
Bakgrund/analys 
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 ovanstående föreslås därför att Socialnämnden får en utökad budget för 2020 med 10 
miljoner kronor. Tillskottet sker i form av ett engångsbelopp. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kvartalsrapport Socialnämnden 
Åtgärdsplan 2020 Socialnämnden 
 
  

 2020-06-08 
  

Vår referens: Katarina Pelin   
Direkttel: 0733-411078  
E-post: katarina.pelin@lomma.se 
Diarienr:  
Er referens:  
  
  



 

Samråd 
Samråd har skett mellan ordförande för Kommunstyrelsen och Socialnämnden samt Kommundirektör 
och Förvaltningschef för Socialförvaltningen. 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

- Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 10 mkr till socialnämndens budget för 2020. 
 
 
 
 
 
 
Katarina Pelin    
Kommundirektör 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Socialnämnden 
Kommunledningskontoret/Ekonomiavdelningen 
 



























































Kommunfullmäktige 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 11 (28) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-08-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 103   KS KF/2020:196 - 042 
 
 

Revidering av Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av 
investeringar 

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

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

och uppföljning av investeringar i enlighet med bilaga. 
 

./. Bilaga 
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REGLER FÖR BUDGETERING, REDOVISNING OCH UPPFÖLJNING AV 
INVESTERINGAR  

1 Ansvar och budgetprocess 

1.1 Översiktlig ansvarsfördelning 
Ansvaret för kommunala investeringar kan variera något beroende på vilken investering det 
handlar om. Beträffande investeringar i verksamhetslokaler är det nämndernas ansvar att 
identifiera och beskriva investeringsbehovet för respektive verksamhet samt att 
inledningsvis själv lägga fram förslag till budget. Tekniska nämnden ansvarar, efter 
godkännande av förslaget i kommunfullmäktige, för budget, genomförande och förvaltning 
av investeringen. 

Aktuell facknämnd ansvarar för övriga verksamhetsdrivna investeringar såsom till exempel 
infrastruktur, fastigheter samt maskiner och inventarier. Kommunstyrelsen förfogar över en 
budget avsedd för oförutsedda investeringar. 

1.2 Investeringsprocessen 

Allmänt 
Varje år, i mars inför budgetupptakten, beslutar kommunstyrelsen om de finansiella ramarna 
för investeringsverksamheten de kommande fyra åren. Kommunstyrelsen fastställer en total 
ram för hela kommunen fördelad på skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. 
Ramen är således inte uppdelad per nämnd. 

Investeringsprocessen ska präglas av långsiktighet. Demografiska faktorer såväl som behov 
av om- och tillbyggnader med mera måste beaktas i planeringen. År 1 till 3 i flerårsplanen är 
utgångspunkt för de investeringsramar som fastställs inför kommande år. Dock måste 
omprioriteringar inom befintlig budgetram göras om de demografiska förutsättningarna eller 
andra förutsättningar ändrats väsentligt. 

Beredningen av investeringsbehoven ska alltså inriktas på år 4 i flerårsplanen. 
Investeringsprojekt efter planperioden, det vill säga år 5-8 , ska också anges i planeringen. 
Beredningen av dessa är av mer översiktlig karaktär. 

I bilaga 1 finns en beskrivning av investeringsprocessen i kommunen. 

Från bostads- och markförsörjningsprogram till Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslutsunderlag 
När bostads- och markförsörjningsprogrammet (BMP), som tas fram av kommunens 
planeringsavdelning, är fastställt och befolkningsprognosen är framtagen ska nämnderna 
revidera sina lokalbehovsplaner. Dessa ska vara utgångspunkt för nämnderna vid 
fastställande av nämndernas investeringsbehov. 

Bilaga KS § 103/20
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Förvaltningarna tar fram förslag till investeringsbudget för respektive nämnd i mars. Därefter 
behandlar investeringsplaneringsgruppen förslagen i april. Denna grupp består av 
kommunens förvaltningschefer och ekonomichefen. Gruppens uppgift är att granska 
underlag från förvaltningarna, sammanställa materialet samt utifrån en helhetsbedömning 
se till hela kommunens behov. Ett förslag till prioritering av investeringsbehoven tas fram för 
år 1-4. För år 5-8 sker en översiktlig beredning. Den fastlagda totalramen för investeringar 
utgör en betydande förutsättning för gruppens arbete. 
 
Nämndernas behandling sker i maj och förslagen grundar sig i möjligaste mån på den 
prioritering som gjorts i investeringsplaneringsgruppen. Inför budgetberedningen bereder 
investeringsplaneringsgruppen på nytt nämndernas budgetförslag. 
 
 
Behandling i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige 
Nämndernas förslag, med sin bas i investeringsplaneringsgruppens prioritering, behandlas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med budgetberedningen i början av september 
och därefter beslutar kommunstyrelsen om förslag till investeringsbudget.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i oktober månad varje år (i 
november valår). Detta innebär att det finns möjlighet att justera i förslagen till investeringar 
under höstens budgetarbete. Detta bör dock endast ske i undantagsfall. Investeringar som 
ligger långt fram i tiden (år 5-8) kommer vanligen in som en ”markering” att de ska 
genomföras, där den bedömda resursåtgången får anses vara en översiktlig bedömning. 
 
 
 
2 Riktlinjer investeringar 
Lomma kommun har en gräns för vad som anses vara större respektive mindre investeringar 
på 1,5 mnkr. Investeringar som uppgår till eller överstiger 1,5 mnkr är större investeringar 
och måste specificeras i budgeten per projekt, medan övriga investeringar oftast inte 
specificeras av kommunfullmäktige utan utgör ett finansiellt utrymme för respektive nämnds 
övriga investeringar. 
 
De större investeringarna är i de flesta fall fleråriga projekt, medan de mindre är projekt 
med årsanslag. 
 
 
2.1 Större investeringsprojekt 
För fleråriga investeringsprojekt gäller att den totala investeringsutgiften per projekt 
beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget/flerårsplan. Samtidigt 
bestäms beräknad driftstart. 
 
För samtliga större investeringsprojekt ska en investerings-/driftkostnadskalkyl bifogas 
nämndens förslag. Se bilaga 2. I kalkylen ska beräknade utbetalningar anges för samtliga år 
som projektet omfattar. Löpande under året ska avvikelser beträffande beräknade 
utbetalningar lämnas till ekonomiavdelningen som underlag för likviditetsplaneringen. 
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Eventuella justeringar av totalutgiften under pågående investering sker normalt i samband 
med budgetarbetet. Om avvikelsen från budgeterad totalutgift är väsentlig ska den 
omgående rapporteras till kommunstyrelsen. Avvikelser, positiva som negativa, ska alltid 
rapporteras i kvartals- och delårsrapporterna. Orsakerna till avvikelserna och planerade 
åtgärder ska beskrivas. I kvartalsrapporten, per den 31 mars, ska särskilt signaleras om ett 
projekt riskerar att avvika från den planerade tidplanen.  
 
Totalutgiften för varje flerårigt projekt är således avgörande i den fastställda budgeten. Ett 
enskilt års avvikelse jämfört med det planerade betalningsflödet kan 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.   
 
2.2 Slutredovisning av större projekt, anvisning 
Samtliga större projekt ska vid avslut slutredovisas till kommunfullmäktige i ett separat 
ärende i god tid före delårsrapport och årsskifte. Av slutredovisningen ska framgå fastställd 
totalutgift, avvikelser mot de olika kalkyldelarna samt en kommentar till väsentliga 
avvikelser. Slutredovisning ska göras även om projektet i senare skede kan komma att 
belastas med ytterligare utgifter avseende garantibesiktning och liknande. En 
sammanfattning av samtliga större investeringar ska redovisas i årsredovisningen. 
 
Samtliga större projekt ska vid avslut slutredovisas till kommunfullmäktige i ett separat 
ärende i god tid före delårsrapport och årsskifte. Slutredovisning ska göras även om 
projektet i ett senare skede kan komma att belastas med ytterligare utgifter avseende 
garantibesiktning och liknande.  
 
Slutredovisningen fyller en viktig funktion för att kunna dra lärdom från genomförda projekt 
och därigenom förbättra förutsättningarna inför beslut om kommande investeringar. En 
meningsfull slutredovisning förutsätter att investerings- och driftkostnadskalkyl och 
objektkort har upprättats med för projektet relevant information, i enlighet med detta 
regelverk.   
 
I slutredovisningen ska en kortfattad, översiktlig presentation av projektet göras. Av 
slutredovisningen ska dessutom framgå fastställd totalutgift, avvikelser mot investerings- 
och driftkostnadskalkylens olika utgiftsdelar samt kommentarer till väsentliga avvikelser. Det 
är viktigt att kommentera såväl positiva som negativa avvikelser, även i det fall då projektet 
totalt sett inte uppvisar någon budgetavvikelse. Detta görs för att dra lärdom av projektet 
men även för att kunna visa att genomförandet skett i enlighet med beslut/ 
investeringsbudget. 
 
I slutredovisningen ska relevanta kvalitativa och kvantitativa analyser göras med koppling till 
de uppgifter som angivits i investeringskalkylens beskrivning av projektet. Analysen ska även 
göras med koppling till den information som givits i objektkortet vad gäller till exempel risker 
samt, i de fall det är relevant, knytas till de uppföljningar som gjorts under projektets gång. 
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Vid större projekt, där totalutgiften blivit ändrad över tid, ska beslutsgången beskrivas och 
orsaken till reviderad totalutgift anges. Detta tydliggör projektets historik och utgör 
ytterligare utgångspunkt för att kunna dra lärdom av projektets planerings- och 
genomförandeprocess.  
 
I de fall investeringsbidrag varit en förutsättning för investeringsbeslutet ska detta ha 
inkommit innan slutredovisning upprättas. Information om eventuellt annat 
investeringsbidrag som inkommit eller beviljats avseende projektet bör också framgå av 
slutredovisningen. 
 
Samtliga större investeringar ska redovisas i årsredovisningen i en sammanställning och i 
anslutning till denna ska även en sammanställning upprättas, av de projekt vars 
slutredovisning blivit godkänd av kommunfullmäktige under det gångna året. 
 
 
2.3 Projekt med årsanslag 
För investeringar med årsanslag anges en godkänd nivå i budgeten. Investeringen genomförs 
under året och avslutas vid årsskiftet. 
 
 
2.4 Underlag för investeringsförslag 
Investerings-/driftkostnadskalkyl 
Som nämnts i tidigare avsnitt ska för samtliga större investeringsprojekt med totalutgift 
på eller överstigande 1,5 mnkr en investerings-/driftkostnadskalkyl bifogas nämndens 
förslag, även innefattande en projektbeskrivning. Se bilaga 2. Investerings-
/driftkostnadskalkylen ska omfatta totalutgiften fördelad på beräknade utbetalningar under 
hela investeringsperioden. Dessa ska dessutom delas upp i olika komponenter eller 
väsentliga delar som ska ligga till grund för komponentavskrivning och vara utgångspunkten 
vid avvikelsebeskrivning vid uppföljning och slutredovisning.   
 
Om investeringsbidrag eller anslutningsavgifter förväntas så ska detta specificeras separat 
som en investeringsinkomst. Inkomsten kommer att periodiseras över tiden i samma takt 
som den aktuella investeringen avskrivs. Framtida driftkostnader ska anges och 
informationen lämnas till ”beställande” nämnd samt beaktas i det kommande 
budgetarbetet. 
 
Objektkort 
Som ytterligare beslutsstöd ska en beskrivning göras av alla projekt som uppgår till 5,0 mnkr 
eller mer. Detta görs i ett så kallat Objektkort, se bilaga 3.  I detta ska framgå: 
 

• Motivering till projektet, uttryckt i till exempel verksamhetsnytta, 
miljöeffekter, kostnadsbesparingar eller lagstiftning 

• Orienterande målbeskrivning/behovsanalys av projektet, effekt/syfte/vision 
med investeringsinsatser, koppling till beslutade verksamhets- och 
utvecklingsplaner 

• Beskrivning av eventuella alternativa lösningar samt motiv för vald lösning 
• Genomförandeplan innefattande tidplan 
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• Riskanalys 
• Miljö- och energikrav och särskilda arbetsmiljökrav 

2.5 Anslag till Kommunstyrelsens förfogande 
Särskilt beslut avseende kommunstyrelsens rätt att disponera medel ur detta anslag tas 
årligen i samband med budgetbeslutet. 
 
 
3 Redovisning av investeringar 
Anvisningar för investeringsredovisning återfinns på Kompassen, kommunens intranät 
(Service och support/Ekonomi/Investeringsredovisning). Här definieras till exempel vad som 
är en investering, vad som är drift samt anges hur kapitalkostnaderna beräknas. 
 
 
4 Starttillstånd 
En investering kan i princip påbörjas när det finns ett beslut i kommunfullmäktige och 
investeringen är inlagd i innevarande års budget. Starttillstånd behövs endast för projekt 
som kommunfullmäktige särskilt angivit. Starttillstånd kan behövas när investeringsprojekt 
av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om projektet beloppsmässigt är mycket 
omfattande. 
Kommunstyrelsen beslutar om beviljande av starttillstånd. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att, om den ekonomiska situationen så kräver, införa krav om 
starttillstånd för enskilda ej påbörjade större investeringar som uppgår till 1,5 mnkr eller 
mer. Brådskande investeringar såsom lagstyrd bostadsanpassning undantas krav på 
starttillstånd. 
 
 
 
Bilagor: 
1. Investeringsprocessen - årshjul 
2. Investerings-/driftkostnadskalkyl 
3. Objektkort 
           _________________________________________ 
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Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

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

 
 

Revidering av Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar 

EY har på uppdrag av revisorerna i Lomma granskat ändamålsenligheten i kommunstyrelsens 
övergripande styrning av investeringsprocessen. Revisorernas samlade bedömning är att 
kommunstyrelsen i stora delar har en ändamålsenlig övergripande styrning av investeringsprocessen 
och att strukturen för kommunens investeringsprocess är tillfredsställande.  

Utifrån granskningsresultatet bedömer revisorerna att formerna för återrapportering i stort sett är 
tillräckliga och ser det som positivt att det görs särskilda slutredovisningar av projekt. I ekonomichefens 
yttrande avseende granskningsrapporten, 2020-05-04, noteras det faktum att, som även tidigare 
påtalats av ekonomiavdelningen, slutredovisningarna kan bli mer utförliga och att investeringarna alltid 
ska delas upp i väsentliga komponenter/delar. Ekonomichefen föreslår i yttrandet att ett förslag till 
förtydligande avseende slutredovisningar görs i reglerna för budgetering, redovisning och uppföljning av 
investeringar. I bilaga finns förslag till revidering av regelverket som kompletterats med ett särskilt 
avsnitt med förslag till förtydligande avseende slutredovisningar.  

Utifrån diskussioner i KSAU den 13 maj har även investeringsplaneringsgruppens uppgift förtydligats. 

 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av Regler för budgetering, 
redovisning och uppföljning av investeringar i enlighet med bilaga. 

 

  

Lomma 2020-08-13 

 

 

 
 
Marcus Nilsson  Elisabet Andersson 
Ekonomichef   Budgetekonom 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-08-13 
Ekonomiavdelningen  

Vår referens: Elisabet Andersson   
Direkttel: 040-641 1453  
E-post: elisabet.andersson@lomma.se 
Diarienr:       
Er referens:       
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REGLER FÖR BUDGETERING, REDOVISNING OCH UPPFÖLJNING AV 
INVESTERINGAR   
 
1 Ansvar och budgetprocess 
 
1.1 Översiktlig ansvarsfördelning 
Ansvaret för kommunala investeringar kan variera något beroende på vilken investering det 
handlar om. Beträffande investeringar i verksamhetslokaler är det nämndernas ansvar att 
identifiera och beskriva investeringsbehovet för respektive verksamhet samt att 
inledningsvis själv lägga fram förslag till budget. Tekniska nämnden ansvarar, efter 
godkännande av förslaget i kommunfullmäktige, för budget, genomförande och förvaltning 
av investeringen. 
 
Aktuell facknämnd ansvarar för övriga verksamhetsdrivna investeringar såsom till exempel 
infrastruktur, fastigheter samt maskiner och inventarier. Kommunstyrelsen förfogar över en 
budget avsedd för oförutsedda investeringar. 
 
 
1.2 Investeringsprocessen 
 
Allmänt 
Varje år, i mars inför budgetupptakten, beslutar kommunstyrelsen om de finansiella ramarna 
för investeringsverksamheten de kommande fyra åren. Kommunstyrelsen fastställer en total 
ram för hela kommunen fördelad på skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. 
Ramen är således inte uppdelad per nämnd. 
 
Investeringsprocessen ska präglas av långsiktighet. Demografiska faktorer såväl som behov 
av om- och tillbyggnader med mera måste beaktas i planeringen. År 1 till 3 i flerårsplanen är 
utgångspunkt för de investeringsramar som fastställs inför kommande år. Dock måste 
omprioriteringar inom befintlig budgetram göras om de demografiska förutsättningarna eller 
andra förutsättningar ändrats väsentligt. 
 
Beredningen av investeringsbehoven ska alltså inriktas på år 4 i flerårsplanen. 
Investeringsprojekt efter planperioden, det vill säga år 5-8 , ska också anges i planeringen. 
Beredningen av dessa är av mer översiktlig karaktär. 
 
I bilaga 1 finns en beskrivning av investeringsprocessen i kommunen.  
 
 
Från bostads- och markförsörjningsprogram till Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslutsunderlag 
När bostads- och markförsörjningsprogrammet (BMP), som tas fram av kommunens 
planeringsavdelning, är fastställt och befolkningsprognosen är framtagen ska nämnderna 
revidera sina lokalbehovsplaner. Dessa ska vara utgångspunkt för nämnderna vid 
fastställande av nämndernas investeringsbehov. 
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Förvaltningarna tar fram förslag till investeringsbudget för respektive nämnd i mars. Därefter 
behandlar investeringsplaneringsgruppen förslagen i april. Denna grupp består av 
kommunens förvaltningschefer och ekonomichefen. Gruppens uppgift är att granska 
underlag från förvaltningarna, sammanställa materialet samt utifrån en helhetsbedömning 
se till hela kommunens behov. Ett förslag till prioritering av investeringsbehoven tas fram för 
år 1-4. För år 5-8 sker en översiktlig beredning. Den fastlagda totalramen för investeringar 
utgör en betydande förutsättning för gruppens arbete. 
 
Nämndernas behandling sker i maj och förslagen grundar sig i möjligaste mån på den 
prioritering som gjorts i investeringsplaneringsgruppen. Inför budgetberedningen bereder 
investeringsplaneringsgruppen på nytt nämndernas budgetförslag. 
 
 
Behandling i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige 
Nämndernas förslag, med sin bas i investeringsplaneringsgruppens prioritering, behandlas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med budgetberedningen i början av september 
och därefter beslutar kommunstyrelsen om förslag till investeringsbudget.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i oktober månad varje år (i 
november valår). Detta innebär att det finns möjlighet att justera i förslagen till investeringar 
under höstens budgetarbete. Detta bör dock endast ske i undantagsfall. Investeringar som 
ligger långt fram i tiden (år 5-8) kommer vanligen in som en ”markering” att de ska 
genomföras, där den bedömda resursåtgången får anses vara en översiktlig bedömning. 
 
 
 
2 Riktlinjer investeringar 
Lomma kommun har en gräns för vad som anses vara större respektive mindre investeringar 
på 1,5 mnkr. Investeringar som uppgår till eller överstiger 1,5 mnkr är större investeringar 
och måste specificeras i budgeten per projekt, medan övriga investeringar oftast inte 
specificeras av kommunfullmäktige utan utgör ett finansiellt utrymme för respektive nämnds 
övriga investeringar. 
 
De större investeringarna är i de flesta fall fleråriga projekt, medan de mindre är projekt 
med årsanslag. 
 
 
2.1 Större investeringsprojekt 
För fleråriga investeringsprojekt gäller att den totala investeringsutgiften per projekt 
beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget/flerårsplan. Samtidigt 
bestäms beräknad driftstart. 
 
För samtliga större investeringsprojekt ska en investerings-/driftkostnadskalkyl bifogas 
nämndens förslag. Se bilaga 2. I kalkylen ska beräknade utbetalningar anges för samtliga år 
som projektet omfattar. Löpande under året ska avvikelser beträffande beräknade 
utbetalningar lämnas till ekonomiavdelningen som underlag för likviditetsplaneringen. 
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Eventuella justeringar av totalutgiften under pågående investering sker normalt i samband 
med budgetarbetet. Om avvikelsen från budgeterad totalutgift är väsentlig ska den 
omgående rapporteras till kommunstyrelsen. Avvikelser, positiva som negativa, ska alltid 
rapporteras i kvartals- och delårsrapporterna. Orsakerna till avvikelserna och planerade 
åtgärder ska beskrivas. I kvartalsrapporten, per den 31 mars, ska särskilt signaleras om ett 
projekt riskerar att avvika från den planerade tidplanen.  
 
Totalutgiften för varje flerårigt projekt är således avgörande i den fastställda budgeten. Ett 
enskilt års avvikelse jämfört med det planerade betalningsflödet kan 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.   
 
2.2 Slutredovisning av större projekt, anvisning 
Samtliga större projekt ska vid avslut slutredovisas till kommunfullmäktige i ett separat 
ärende i god tid före delårsrapport och årsskifte. Av slutredovisningen ska framgå fastställd 
totalutgift, avvikelser mot de olika kalkyldelarna samt en kommentar till väsentliga 
avvikelser. Slutredovisning ska göras även om projektet i senare skede kan komma att 
belastas med ytterligare utgifter avseende garantibesiktning och liknande. En 
sammanfattning av samtliga större investeringar ska redovisas i årsredovisningen. 
 
Samtliga större projekt ska vid avslut slutredovisas till kommunfullmäktige i ett separat 
ärende i god tid före delårsrapport och årsskifte. Slutredovisning ska göras även om 
projektet i ett senare skede kan komma att belastas med ytterligare utgifter avseende 
garantibesiktning och liknande.  
 
Slutredovisningen fyller en viktig funktion för att kunna dra lärdom från genomförda projekt 
och därigenom förbättra förutsättningarna inför beslut om kommande investeringar. En 
meningsfull slutredovisning förutsätter att investerings- och driftkostnadskalkyl och 
objektkort har upprättats med för projektet relevant information, i enlighet med detta 
regelverk.   
 
I slutredovisningen ska en kortfattad, översiktlig presentation av projektet göras. Av 
slutredovisningen ska dessutom framgå fastställd totalutgift, avvikelser mot investerings- 
och driftkostnadskalkylens olika utgiftsdelar samt kommentarer till väsentliga avvikelser. Det 
är viktigt att kommentera såväl positiva som negativa avvikelser, även i det fall då projektet 
totalt sett inte uppvisar någon budgetavvikelse. Detta görs för att dra lärdom av projektet 
men även för att kunna visa att genomförandet skett i enlighet med beslut/ 
investeringsbudget. 
 
I slutredovisningen ska relevanta kvalitativa och kvantitativa analyser göras med koppling till 
de uppgifter som angivits i investeringskalkylens beskrivning av projektet. Analysen ska även 
göras med koppling till den information som givits i objektkortet vad gäller till exempel risker 
samt, i de fall det är relevant, knytas till de uppföljningar som gjorts under projektets gång. 
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Vid större projekt, där totalutgiften blivit ändrad över tid, ska beslutsgången beskrivas och 
orsaken till reviderad totalutgift anges. Detta tydliggör projektets historik och utgör 
ytterligare utgångspunkt för att kunna dra lärdom av projektets planerings- och 
genomförandeprocess.  
 
I de fall investeringsbidrag varit en förutsättning för investeringsbeslutet ska detta ha 
inkommit innan slutredovisning upprättas. Information om eventuellt annat 
investeringsbidrag som inkommit eller beviljats avseende projektet bör också framgå av 
slutredovisningen. 
 
Samtliga större investeringar ska redovisas i årsredovisningen i en sammanställning och i 
anslutning till denna ska även en sammanställning upprättas, av de projekt vars 
slutredovisning blivit godkänd av kommunfullmäktige under det gångna året. 
 
 
2.3 Projekt med årsanslag 
För investeringar med årsanslag anges en godkänd nivå i budgeten. Investeringen genomförs 
under året och avslutas vid årsskiftet. 
 
 
2.4 Underlag för investeringsförslag 
Investerings-/driftkostnadskalkyl 
Som nämnts i tidigare avsnitt ska för samtliga större investeringsprojekt med totalutgift 
på eller överstigande 1,5 mnkr en investerings-/driftkostnadskalkyl bifogas nämndens 
förslag, även innefattande en projektbeskrivning. Se bilaga 2. Investerings-
/driftkostnadskalkylen ska omfatta totalutgiften fördelad på beräknade utbetalningar under 
hela investeringsperioden. Dessa ska dessutom delas upp i olika komponenter eller 
väsentliga delar som ska ligga till grund för komponentavskrivning och vara utgångspunkten 
vid avvikelsebeskrivning vid uppföljning och slutredovisning.   
 
Om investeringsbidrag eller anslutningsavgifter förväntas så ska detta specificeras separat 
som en investeringsinkomst. Inkomsten kommer att periodiseras över tiden i samma takt 
som den aktuella investeringen avskrivs. Framtida driftkostnader ska anges och 
informationen lämnas till ”beställande” nämnd samt beaktas i det kommande 
budgetarbetet. 
 
Objektkort 
Som ytterligare beslutsstöd ska en beskrivning göras av alla projekt som uppgår till 5,0 mnkr 
eller mer. Detta görs i ett så kallat Objektkort, se bilaga 3.  I detta ska framgå: 
 

• Motivering till projektet, uttryckt i till exempel verksamhetsnytta, 
miljöeffekter, kostnadsbesparingar eller lagstiftning 

• Orienterande målbeskrivning/behovsanalys av projektet, effekt/syfte/vision 
med investeringsinsatser, koppling till beslutade verksamhets- och 
utvecklingsplaner 

• Beskrivning av eventuella alternativa lösningar samt motiv för vald lösning 
• Genomförandeplan innefattande tidplan 
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• Riskanalys 
• Miljö- och energikrav och särskilda arbetsmiljökrav 

2.5 Anslag till Kommunstyrelsens förfogande 
Särskilt beslut avseende kommunstyrelsens rätt att disponera medel ur detta anslag tas 
årligen i samband med budgetbeslutet. 
 
 
3 Redovisning av investeringar 
Anvisningar för investeringsredovisning återfinns på Kompassen, kommunens intranät 
(Service och support/Ekonomi/Investeringsredovisning). Här definieras till exempel vad som 
är en investering, vad som är drift samt anges hur kapitalkostnaderna beräknas. 
 
 
4 Starttillstånd 
En investering kan i princip påbörjas när det finns ett beslut i kommunfullmäktige och 
investeringen är inlagd i innevarande års budget. Starttillstånd behövs endast för projekt 
som kommunfullmäktige särskilt angivit. Starttillstånd kan behövas när investeringsprojekt 
av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om projektet beloppsmässigt är mycket 
omfattande. 
Kommunstyrelsen beslutar om beviljande av starttillstånd. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att, om den ekonomiska situationen så kräver, införa krav om 
starttillstånd för enskilda ej påbörjade större investeringar som uppgår till 1,5 mnkr eller 
mer. Brådskande investeringar såsom lagstyrd bostadsanpassning undantas krav på 
starttillstånd. 
 
 
 
Bilagor: 
1. Investeringsprocessen - årshjul 
2. Investerings-/driftkostnadskalkyl 
3. Objektkort 
           _________________________________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 44 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 94   KS KF/2020:20 - 003 
 
 

Förslag till godkännande 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. 
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01 och 
återremitterades då för ytterligare beredning särskilt med avseende på presidiets 
uppgifter. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 45 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10, § 117. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10 § 117 
‒ Skrivelse 2020-06-04 från kommunledningskontoret 
‒ Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige, 2020-06-04,   
‒ Arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen 2016-09-08 § 77 
 
Kommunstyrelsen föreslår 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: 
Kommunfullmäktige 
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Ändrad arbetsordning för kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av 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. 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.  

Under beredningen har kommunfullmäktiges presidium fått ta del av underlaget och getts 
möjligheter att lämna synpunkter på förändringarna. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 april 2020. Ärendet 
återremitterades då för ytterligare beredning särskilt med avseende på presidiet uppgifter. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-06-04, 
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige, 2020-06-04,   
Arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen 8 september 2016, § 77. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige att börja gälla 
omgående.  

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-06-04 
Kansliavdelningen 
Vår referens: Martin Fransson 
Direkttel: 040 641 11 03 
E-post: Martin.Fransson@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2020:20 
Er referens:
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Arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen 6 december 2016, § 191 upphör samtidigt att gälla. 
 
  
 
 
Martin Fransson  
Kanslichef 
 



  

                        
ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I LOMMA KOMMUN 
 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2020 -??-?? § ?? 
 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 
 
 
Antal ledamöter       § 1 

  Fullmäktige har 45 ledamöter 

  I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. 

  § 2 

Ordförande och          
vice ordförande 

 De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, 
väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en 
förste och en andre vice ordförande (presidium). Presidievalen 
ska förrättas när nyvalda fullmäktige sammanträder första 
gången. 

  Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera 
och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det 
behövs. 
 
Presidiets uppdrag 
 
Kommunfullmäktiges presidium utgör en särskild beredning för 
revisorernas budget. Revisorernas räkenskaper och förvaltning 
granskas av kommunfullmäktiges presidium. 
 
Presidiet ska bereda frågor och ärenden om ansvarsprövning. 
Beredningens omfattning regleras i § 35 i arbetsordningen. 
 

  § 3 

  Till dess att presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande 
den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid 
(ålderspresidenten). 

  Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, 
ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

  § 4 

  Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som 
ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det 



  

kan  ske välja en annan ledamot för resterande del av 
tjänstgöringstiden för den som har avgått. 

  Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör            
ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

  § 5 

Tid och plats för 
sammanträdena 

 För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för 
sammanträdena. 

  De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, 
sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober. 

 

  Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första 
sammanträdet. 

  § 6 

  Ett extra sammanträde hålls på den tid, som ordföranden 
bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

  En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligt hos 
ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden, 
som önskas behandlade på det extra sammanträdet. 

  § 7 

  Om det finns särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd 
med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. 

  Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller 
att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter 
ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före 
den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens 
anslagstavla. 

  § 8 

  Fullmäktige sammanträder i kommunhuset i Lomma. 

   

  § 9 

 
 
 
 

Annonsering 

 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena                
placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter, ersättare och 
andra som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar. 
§ 10 



  

 Annonsering av fullmäktiges sammanträden ska ske på kommunens 
webbplats. Annonseringen på kommunens webbplats ska även 
omfatta uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 

  § 11 

Förlängning av 
sammanträde och 
fortsatt 
sammanträde 

 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den 
utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga 
tiden för sammanträdet. 

  Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att 
fortsatta sammanträdet en annan dag för att behandla de ärenden 
som återstår. I så fall beslutar fullmäktige genast, när och var 
sammanträdet ska fortsätta. 

 

  Om fullmäktige beslutar att fortsätta sammanträdet en annan dag, 
utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta 
sammanträdet på vanligt sätt. 

  Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon 
kungörelse inte utfärdas men ordföranden ska se till att ledamöter 
och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 
underrättas om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

  § 12 

Ärenden och 
handlingar till 
sammanträdena 

 Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden, som tagits in i kungörelsen, bör tillställas 
varje ledamot och ersättare före sammanträdet.  
Interpellationssvar bör skickas till samtliga ledamöter och 
ersättare före sammanträdet samtidigt med övriga handlingar. 

  Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i 
ett ärende ska skickas till ledamöter och ersättare före 
sammanträdet. 
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

  Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för 
allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

  Interpellationer och frågor bör skickas till samtliga ledamöter och 
ersättare senast i samband med det sammanträde, vid vilket de 
avses bli ställda. 

  § 13 

Anmälan av 
hinder för 
tjänstgöring och 
inkallande av 
ersättare 

 En ledamot, som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till 
kommunledningskontorets kansliavdelning som kallar in den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra. 



  

  § 14 

  Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett samman- 
träde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett 
pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare, som 
är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

  § 15 

  Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för 
ersättare, som kallats till tjänstgöring 

 

  § 16 

  Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska 
träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast 
om det föreligger särskilda skäl för det, bör dock inträde ske 
under pågående handläggning av ett ärende. 

  § 17 

Upprop  I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop 
enligt uppropslistan. Uppropslista som utvisar de ledamöter och 
ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela 
sammanträdet. 

  Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, 
vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det 
behövs. 

  § 18 

  Ledamot och tjänstgörande ersättare får inte lämna sammanträdet 
utan att anmäla detta till ordföranden. 

  § 19 

Protokolljusterare  Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet 
från sammanträdet. 

  Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna två personer samt en ersättare för dessa att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden 
vid röstsammanräkningar. 

  § 20 

Turordning för 
handläggning av 
ärendena 

 Fullmäktige behandlar ärendena i den ordning, som de har tagits 
upp i kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad 
turordning för ett eller flera ärenden. 



  

  Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende 
ska behandlas, som inte finns med i kungörelsen. 

  Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av att ärende             
under ett sammanträde för att återuppta det senare under 
sammanträdet. 

 

  § 21 

Yttranderätt vid 
sammanträdena 

 Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd, vilka inte är 
ledamöter eller tjänstgörande ersättare i fullmäktige, får delta i 
överläggningen i ärende som berör nämndens 
verksamhetsområde. 

  Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning får 
delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende, som 
beredningen har handlagt. 

  Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller 
någon annan, som besvarar en interpellation eller en fråga får 
delta i den överläggning, som hålls med anledning av svaret. 
Styrelseordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ 
kommunallagen, får delta i överläggning när fullmäktige behandlar 
ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

  § 22 

  Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige 
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna 
får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas egen förvaltning eller om ärendet 
gäller granskningen. 

  § 23 

  Ordföranden ska efter samråd med vice ordförandena, i den 
utsträckning som det behövs, kalla ordförandena och vice 
ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, 
revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga. 

  Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer 
ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken 
utsträckning de, som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde, får yttra sig under överläggningarna. 

  § 24 

  Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 
förekommer vid sammanträdena. 
 



  

  § 25 

Talarordning och 
ordningen vid 
sammanträdena 

 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet 
i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit 
uppropad. 

Genmäle  Den, som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar, har 
också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för ett genmäle 
med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart 
efter den talare, som har ordet då begäran om att få göra inlägget 
framställs. 

 

  Anföranden ska ske från befintlig talarstol. Dock får kortare 
genmäle ske från talarens ordinarie plats. 

  Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte 
efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ordet 
från talaren. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller 
hennes anförande. 

  Ordföranden kan visa ut den som uppträder störande och som inte 
rättar sig efter tillsägelse. 

  Uppstår oordning, som ordföranden inte kan avstyra, får han 
ajournera eller upplösa sammanträdet. 

  § 26 

Yrkanden  När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad 
går ordföranden igenom de yrkanden som har lagts fram under 
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 

  Ordföranden bekräftar genomgången med ett klubbslag. Därefter 
får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige 
beslutar medge det enhälligt. 

  Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot, som har 
framställt ett yrkande lämna detta skriftligt. 

  § 27 

Deltagande i 
beslut 

 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas. 

  En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit 
i beslutet om fullmäktige fattat det med acklamation. 

  § 28 

Omröstningar  När omröstningar genomförs får ordföranden hjälp av de två 
ledamöterna som har utsetts att justera protokollet. 



  

  Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster 
efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 

  Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

  Sedan omröstningen har avslutats, bekräftar ordföranden detta 
med ett klubbslag Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. 
Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst 
efter klubbslaget 

  Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska 
en ny omröstning genomföras omedelbart. 

  § 29 

  En valsedel, som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så 
många namn, som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten 

  En valsedel är ogiltig: 

  1  om den upptar namnet på någon, som inte är valbar 

  2  om den upptar flera eller färre namn än det antal personer, som 
ska väljas, 

  3  om den upptar ett namn, som inte klart utvisar vem som avses. 

  Det som sagts nu gäller inte vid val, som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i 
lag. 

  § 30 

Motioner  En motion ska vara skriftlig och lämnas in av en eller flera 
ledamöter. 

  Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 

  En motion väcks genom att den ges in till 
kommunledningskontorets kansliavdelning. 

  En motion kan också väckas genom att den lämnas vid ett 
sammanträde med fullmäktige. 

  En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid ett sammanträde. 

 
 
Företagens 
initiativrätt 

 Kommunstyrelsen ska årligen vid fullmäktiges ordinarie 
novembersammanträde redovisa de motioner, som inte har beretts 
färdigt. 
§ 31 



  

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ 
kommunallagen får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden 
som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige tar ställning till. 

  § 32 

Interpellation  1  En interpellation ska vara skriftlig och inlämnad av ledamot. 

  Den bör ges in till kommunledningskontorets kansliavdelning 
fem dagar före det sammanträde, vid vilket ledamoten avser att 
ställa den. 

  2  En ersättare får lämna in en interpellation under ett 
sammanträde om ersättaren tjänstgör som ledamot vid 
sammanträdet. 

  3  En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde, 
som följer närmast efter det, då interpellationen ställdes. 

  4  Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör 
tas in i kungörelsen. 

  Interpellationssvar bör ha kommit in till 
kommunledningskontorets kansliavdelning senast tio dagar före 
den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 

  5  Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag, 
som avses i 10 kap 2-6 §§ kommunallagen, får den ordförande    
till vilken interpellationen har ställts överlämna den till en av 
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara    
interpellationen. 

  6  En ersättare, som har ställt en interpellation, får delta i 
överläggningen, då svaret på interpellationen behandlas 
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

  § 33 

Frågor  1  Frågan ska kunna besvaras utan större besvär. 

  2  Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet. 

  3  Frågan bör besvaras vid det sammanträde den ställs. 

  4  Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också fråga.  
Dock behöver inte svaret ges skriftligen. 

   
§ 34 

Beredning av 
ärendena 

 Om fullmäktige inte beslutar något annat får ordföranden, eller på 
hans/hennes uppdrag personal på kommunledningskontorets 



  

kansliavdelning, avgöra hur de ärenden, som fullmäktige ska 
behandla, ska remitteras. 
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående 
ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning 
och remiss av sådana ärenden. 

  Fullmäktiges presidium bereder revisionens budget samt bereder, 
utöver kommunstyrelsen, också frågor om inrättande av 
fullmäktigeberedningar. 

  En fullmäktigeberedning äger rätt att begära in de upplysningar 
och yttranden, från anställda och från nämnderna, som den 
behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

  Vad som i kommunallagen är föreskrivet för nämnder i fråga om 
tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll ska också 
i tillämpliga delar gälla för fullmäktigeberedningar. 

 

  § 35 

Beredning av 
ansvarsprövning 
 

 Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om 
ansvarsprövning. 
 
Beredningen omfattar att: 
-  inhämta förklaring över anmärkning som framställts i 
revisionsberättelse samt över revisorernas uttalande då 
ansvarsfrihet inte tillstyrkes, 
-  lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid 
behov förslag till beslutsmotivering, 
-  lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad 
anmärkning också ska framställas från fullmäktiges sida, med 
förslag till motivering samt 
- lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med 
förslag till motivering. 

   
§ 36 

Valberedning  På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer 
fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. 

  Valberedningen består av nio ledamöter och lika många ersättare. 

  Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en 
ordförande och en vice ordförande för den tid, som de har valts 
som ledamöter. 

  Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden, som 
fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges 
presidium, valberedning, fyllnadsval som inte är ordförandeval, 
val av lekmannarevisorer till av kommunen hel- och delägda 



  

bolag eller nominering av auktoriserade och godkända revisorer 
till kommunens bolag. 

  Fullmäktige kan dock besluta att genomföra även ett annat val 
utan föregående beredning. 

  I fråga om sammanträden, beslutsförfarande, beslutsförhet, 
protokoll, justering av protokoll samt reservation gäller 
kommunallagens regler för nämnder i tillämpliga delar också för 
valberedningen. 

  § 37 

Justering av 
protokollet 

 För att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses två 
ledamöter samt ytterligare en ledamot som ersättare. 

 

  Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under 
ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i 
protokollet, som redovisar de delar av förhandlingarna, som 
ordföranden har lett. 

  Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige 
justerar den. 

  § 38 

Reservation  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten 
vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. 
Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt, som 
har fastställts för justeringen av protokollet. 

  § 39 

Sekreterare  Som sekreterare hos fullmäktige och dess valberedning tjänstgör 
anställd tjänsteperson från kommunledningskontorets 
kansliavdelning.  

  § 40 

Expediering och 
publicering 

 Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ 
och personer, som berörs av besluten i protokollet. 

  Ordföranden undertecknar och kommundirektören, med 
kanslichefen som ersättare, kontrasignerar fullmäktiges skrivelser 
och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om 
inte fullmäktige beslutar annat. 
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A 
ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I LOMMA KOMMUN 
 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-08 § 77 
 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 
 
 

  §  1 

Antal ledamöter       Fullmäktige har 45 ledamöter 

  I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. 

Ordförande och          
vice ordförande  

 §  2 

  De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, 
väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste 
och en andre vice ordförande (presidium). Presidievalen skall 
förrättas, när nyvalda fullmäktige sammanträder första gången. 

  Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera 
och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
Kommunfullmäktiges presidium utgör en särskild beredning för 
revisorernas budget. 
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av 
kommunfullmäktiges presidium. 
Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om 
ansvarsprövning. Beredningens omfattning regleras i § 35. 

  §  3 

  Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som 
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

  Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, 
skall den äldste av dem vara ålderspresident. 

  §  4 

  Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som 
ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan  
ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för                                        
den som har avgått. 
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  Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör            
ålderspresidenten ordförandens uppgifter 

  §  5 

Tid och plats för 
sammanträdena 

 För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

  De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder 
nyvalda fullmäktige första gången i oktober. 

 

  Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första 
sammanträdet. 

  §  6 

  Ett extra sammanträde hålls på den tid, som ordföranden 
bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

  En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen hos 
ordföranden och skall innehålla uppgift om det eller de ärenden, 
som önskas behandlade på det extra sammanträdet. 

  §  7 

  Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. 

  Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller 
att dagen eller tiden för ett sammanträde skall ändras, låter 
ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. Uppgift om beslutet skall snarast och minst en vecka före 
den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens 
anslagstavla. 

  §  8 

  Fullmäktige sammanträder i Kommunhuset i Lomma. 

  Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en 
annan plats för ett visst sammanträde. 

  §  9 

 

 

 

 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena                
placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter, ersättare och andra 
som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar. 

§ 10 
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Annonsering Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som 
annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på 
kommunens webbplats. Annonseringen på kommunens webbplats ska 
även omfatta uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 

  §  11 

Förlängning av 
sammanträde och 
fortsatt 
sammanträde 

 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för 
sammanträdet. 

  Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att 
hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de 
ärenden, som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, 
när och var sammanträdet skall fortsätta. 

 

  Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar 
ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på 
vanligt sätt. 

  Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon 
kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock 
underrätta de ledamöter  och ersättare, som inte är närvarande när 
sammanträdet avbryts, om tiden och platsen för det fortsatta 
sammanträdet. 

  §  12 

Ärenden och 
handlingar till 
sammanträdena 

 Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden, som tagits in i kungörelsen, bör tillställas 
varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Interpellationssvar 
bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före sammanträdet 
samtidigt med övriga handlingar. 

  Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett 
ärende skall tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

  Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgänglig för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

  Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och 
ersättare senast i samband med det sammanträde, vid vilket de 
avses bli ställda. 

  §  13 

Anmälan av 
hinder för tjänst-

 En ledamot, som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till kommun- 
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göring och inkall-
ande av ersättare 

kansliet, som låter kalla in den ersättare, som står i tur att 
tjänstgöra. 

  §  14 

  Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett samman- 
träde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett 
pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare, som är 
tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

  §  15 

  Det som sagts om ledamot i 12 och 13 §§ gäller också för ersättare, 
som kallats till tjänstgöring 

 

  §  16 

  Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall 
träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om 
det föreligger särskilda skäl för det, bör dock inträde ske under 
pågående handläggning av ett ärende. 

  §  17 

Upprop  En uppropslista, som utvisar de ledamöter och ersättare som 
tjänstgör, skall finnas tillgänglig under hela sammanträdet. 

  I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop 
enligt uppropslistan. 

  Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid 
fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

  §  18 

  Ledamot och tjänstgörande ersättare får inte lämna sammanträdet 
utan att anmäla detta till ordföranden. 

  §  19 

Protokolljusterare  Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av 
protokollet från sammanträdet. 

  Sedan uppropet har förrättats enligt 16 §, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna två personer samt en ersättare för dessa att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet 
och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar. 

  §  20 
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Turordning för 
handläggning av 
ärendena 

 Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning, som de har tagits 
upp i kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad 
turordning för ett eller flera ärenden. 

  Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall 
behandlas, som inte finns med i kungörelsen. 

  Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av att ärende             
under ett sammanträde för att återuppta det senare under 
sammanträdet. 

 

  §  21 

Yttranderätt vid 
sammanträdena 

 Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd, vilka inte är 
ledamöter eller tjänstgörande ersättare i fullmäktige, får deltaga i 
överläggningen i ärende som berör nämndens verksamhetsområde. 

  Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning får 
delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende, som 
beredningen har handlagt. 

  Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon 
annan, som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den 
överläggning, som hålls med anledning av svaret. 

Styrelseordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ 
kommunallagen, får deltaga i överläggning när fullmäktige behandlar 
ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

  §  22 

  Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige 
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna 
får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas egen förvaltning eller om ärendet 
gäller granskningen. 

  §  23 

  Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den 
utsträckning som det behövs, kalla ordförandena och vice ordföran-
dena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt 
anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid 
sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

  Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden 
efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de, som 
har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde, får yttra 
sig under överläggningarna. 
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  §  24 

  Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 
förekommer vid sammanträdena 

 

  §  25 

Talarordning och 
ordningen vid 
sammanträdena 

 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i 
den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 

  Den, som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar, har också 
rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för ett genmäle med 
anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter 
den talare, som har ordet då begäran om att få göra inlägget 
framställs. 

 

  Anföranden skall ske från befintlig talarstol. Dock får kortare 
inlägg och replik ske från talarens ordinarie plats. 

  Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte 
efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta från 
talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller 
hennes anförande. 

  Ordföranden kan utvisa den, som uppträder störande och ej rättar 
sig efter tillsägelse. 

  Uppstår oordning, som ordföranden inte kan avstyra, får han 
ajournera eller upplösa sammanträdet. 

  §  26 

Yrkanden  När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, 
går ordföranden igenom de yrkanden, som har framställts under 
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 

  Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får 
inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar 
medge det enhälligt. 

  Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot, som har 
framställt ett yrkande, avfatta det skriftligt 

  §  27 

Deltagande i 
beslut 

 En ledamot, som avser att avstå från att delta I ett beslut, skall 
anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas. 
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  En ledamot, som inte har gjort en sådan anmälan, anses ha deltagit i 
beslutet, om fullmäktige fattat det med acklamation 

   

§  28 

Omröstningar  När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två 
ledamöterna, som har utsetts att justera protokollet. 

  Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster 
efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan 

  Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

  Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med 
ett klubbslag Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte 
heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter 
klubbslaget 

 

  Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall 
en ny omröstning genomföras omedelbart. 

  §  29 

  En valsedel, som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så 
många namn, som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten 

  En valsedel är ogiltig 

  1  om den upptar namnet på någon, som inte är valbar 

  2  om den upptar flera eller färre namn än det antal personer, som 
skall väljas, 

  3  om den upptar ett namn, som inte klart utvisa vem som avses. 

  Det som sagts nu gäller inte vid val, som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i 
lag. 

  §  30 

Motioner  En motion skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
eller flera ledamöter 

  Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 

  En motion väcks genom att den ges in till kommunkansliet 
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  En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 

  En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid ett sammanträde 

 

 

Företagens 
initiativrätt 

 Kommunstyrelsen skall årligen vid fullmäktiges ordinarie novem-
bersammanträde redovisa de motioner, som inte har beretts färdigt. 

§ 31 

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ 
kommunallagen får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden 
som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

  §  32 

Interpellation  1  En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt 
undertecknad av ledamot 

  Den bör ges in till kommunkansliet fem dagar före det samman-
träde, vid vilket ledamot avser att ställa den 

  2  En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde 
om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet 

  3  En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde, 
som följer närmast efter det, då interpellationen ställdes 

 

  4  Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör 
tas in i kungörelsen. 

  Interpellationssvar bör vara inkommet till kanslienheten senast tio 
dagar före den sammanträdesdag, då svaret skall lämnas 

  5  Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag, som 
avses i 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande    
till vilken interpellationen har ställts överlämna den till en av 
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara    
interpellationen. 

  6  En ersättare, som har ställt en interpellation, får delta i 
överläggningen, då svaret på interpellationen behandlas oberoende 
av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

  §  33 

Frågor  1  Frågan skall kunna besvaras utan större omgång. 

  2  Den tillfrågade skall vara närvarande vid sammanträdet. 
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  3  Frågan bör besvaras vid det sammanträde den framställs. 

  4  Vad som sägs i 30 § gäller i tillämpliga delar också fråga.  

Dock behöver inte svaret ges skriftligen. 

   

§  34 

Beredning av 
ärendena 

 Om fullmäktige inte beslutar något annat får ordföranden, eller på 
hans/hennes uppdrag kanslichefen, avgöra hur de ärenden, som 
fullmäktige skall behandla, skall remitteras. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående 
ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning 
och remiss av sådana ärenden. 

  Fullmäktiges presidium bereder revisionens budget samt bereder, 
utöver kommunstyrelsen, också frågor om inrättande av 
fullmäktigeberedningar 

  Fullmäktigeberedningen äger rätt att begära in de upplysningar och 
yttranden, från anställda och från nämnderna, som den behöver för 
att kunna fullgöra sina uppgifter. 

  Vad som i kommunallagen är föreskrivet för nämnder i fråga om 
tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll skall också 
i tillämpliga delar gälla för fullmäktigeberedningen. 

 

  §  35 

Beredning av 
ansvarsprövning 

 

 Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om 
ansvarsprövning. 
Beredningen omfattar att 
-  inhämta förklaring över anmärkning som framställts i 
revisionsberättelse samt över revisorernas uttalande då ansvarsfrihet 
inte tillstyrkes, 
-  lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid 
behov förslag till beslutsmotivering, 
-  lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad 
anmärkning också skall framställas från fullmäktiges sida, med 
förslag till motivering samt 
- lämna förslag om fullmäktige skall rikta egen anmärkning, med 
förslag till motivering. 

  §  36 
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Valberedning  På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer 
fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. 

  Valberedningen består av nio ledamöter och lika många ersättare. 

  Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en 
ordförande och en vice ordförande för den tid, som de har valts som 
ledamöter. 

  Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden, som 
fullmäktige skall behandla med undantag av valen av fullmäktiges 
presidium, valberedning, fyllnadsval som inte är ordförandeval, val 
av lekmannarevisorer till av kommunen hel- och delägda bolag 
eller nominering av auktoriserade och godkända revisorer till 
kommunens bolag. 

  Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan 
föregående beredning. 

  I fråga om sammanträden, beslutsförfarande, beslutsförhet, 
protokoll, justering av protokoll samt reservation gäller 
kommunallagens reglering för nämnder i tillämpliga delar också för 
valberedningen. 

  §  37 

Justering av 
protokollet 

 För att jämte ordföranden justera protokollet utses två ledamöter 
samt ytterligare en ledamot som ersättare. 

 

  Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet, 
som redovisar de delar av förhandlingarna, som ordföranden har 
lett. 

  Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras 
omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt, innan fullmäktige 
justerar den. 

  §  38 

Reservation  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. 
Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den tidpunkt, som 
har fastställts för justeringen av protokollet. 

  §  39 

Sekreterare  Som sekreterare hos fullmäktige och dess valberedning tjänstgör 
kanslichefen. Vid förfall för kanslichefen utser kommunfullmäktige 
tillfällig sekreterare i fullmäktige och dess valberedning. 
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  §  40 

Expediering och 
publicering 

 Utdrag ur protokollet skall tillställas de nämnder, andra organ och 
personer, som berörs av besluten i protokollet. 

  Kommunstyrelsen och kommunens revisorer skall dock alltid 
tillställas hela protokollet. 

  Ordföranden undertecknar och kommundirektören, med 
kanslichefen som ersättare, kontrasignerar fullmäktiges skrivelser 
och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om 
inte fullmäktige beslutar annat. 

§ 41 

Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på 
tillkännagivande även inom samma tid publiceras på kommunens 
webbplats. 

   
 
 
 

----------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 17 (28) 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-08-26 

Utdragsbestyrkande 

KS § 106 KS KF/2020:66 - 003 

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

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

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

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

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

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

I samband med att ansvaret för bostadsanpassningsfrågor övergår till miljö- och 
byggnadsnämnden måste även frågan om arkiv behandlas. Handlingar i ärenden 
rörande bostadsanpassning som registrerats i separat ärendehanteringssystem 
(tidigare BAB för Windows, nu BAB för Webben) bör överlämnas från tekniska 
nämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Det gäller både för pappershandlingar och 
digitala handlingar i BAB för webben. Därmed övergår allt ansvar för handlingarna till 
miljö- och byggnadsnämnden. Överklagade bostadsanpassningsärenden har fram tills 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (28) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-08-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Ändring av tekniska nämndens reglemente samt förslag om överföring av 

budgetpost  

 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige godkänt. Reglementet 
innehåller information om vad som är nämndens ansvarsområde. Det är av stor vikt att reglementen 
så väl som delegationsordningar, taxor och övriga styrdokument hålls uppdaterade.  
 
Av rättssäkerhets- och demokratiskäl, för att öka kunskapen om och tillgängligheten till av 
kommunen lokalt fastställda föreskrifter är dessa också publicerade på respektive kommuns 
webbsida. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom tekniska nämndens reglemente och övriga 
styrdokument i syfte att se om revideringsbehov föreligger. I samband med pensionsavgång för 
handläggare som hanterar bostadsanpassningen föreslås en ändring göras över nämndsansvaret för 
denna uppgift, vilket leder till en bättre lösning för både verksamheten såväl som kommuninvånare. 
Nedan följer förslag på ändringar som bör göras. 
 
Bostadsanpassning 
Idag är tekniska nämnden enligt reglementet ansvarig för kommunens handläggning av 
bostadsanpassning. Bostadsanpassningen har hittills utförts av handläggare på 
fastighetsavdelningen. Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som personer med 
bestående funktionsnedsättning kan söka. För att kunna göra rätta bedömningar är det en fördel att 
ha kunskaper inom tillgänglighet som återfinns i BBR (Boverkets Byggregler). Denna kompetens 
återfinns idag hos miljö- och byggnadsnämnden varför det är passande att ansvaret för denna 
uppgift byter nämnd.  
 
Åtgärder för bostadsanpassningar har en särskild budget och i samband med att ansvaret flyttas bör 
även budgeten flyttas till miljö-och byggnadsnämnden.  
 
I samband med att ansvaret för bostadsanpassningsfrågor övergår till miljö- och byggnadsnämnden 
måste även frågan om arkiv behandlas. Handlingar i ärenden rörande bostadsanpassning som 
registrerats i separat ärendehanteringssystem (tidigare BAB för Windows, nu BAB för Webben) bör 
överlämnas från tekniska nämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Det gäller både för 
pappershandlingar och digitala handlingar i BAB för webben. Därmed övergår allt ansvar för 
handlingarna till miljö- och byggnadsnämnden. Överklagade bostadsanpassningsärenden har fram 
tills nu registrerats i tekniska nämndens diarium som egna ärenden (i LEX). Dessa handlingar lämnas 
inte över. 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-03-11 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Martin Fransson   
Direkttel: 040 641 11 03  
E-post: Martin.Fransson@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2020:66 
Er referens:  
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Övriga revideringar 
Enligt tekniska nämndens reglemente, punkt 9, har nämnden ansvar för kolonilotterna. Detta är inte 
aktuellt längre då planeringsavdelningen ansvarar för denna uppgift idag och den återfinns i 
reglementet för kommunstyrelsen. I samma punkt står det också att nämnden har ansvar att 
förmedla industritomter och bostäder vilket inte är aktuellt längre. 
 
Enligt tekniska nämndens reglemente, punkt 15, har nämnden ansvar för förvärv och försäljning av 
bostadsrätter. Denna ska strykas i sin helhet då denna uppgift ligger under kommunstyrelsen (ligger 
dubbelt idag). 

Bemyndigande tekniska nämnden  
Följande är inte aktuellt längre för tekniska nämnden: 
 
Att fastställa regler för bostadsförmedling. Kommunen har inget eget bostadsbolag.   
 
Att revidera avgifterna i taxa för MBK-verksamhet samt tomt-och bostadsköavgifter. Tomtkön 
upphörde 2019. MBK verksamheten (mätning, beräkning, kartläggning) ligger idag hos miljö-och 
byggnadsnämnden. 
 
Taxor 
Taxan för tomt-och småhuskö, F 2.8 i författningssamlingen, bör upphävas då beslut om att upphäva 
tomtkön fattades av kommunstyrelsen den 5 september 2019. 
 
Samråd 
Tekniska nämnden har samrått med miljö- och byggnadsnämnden (MBN). MBN har inget att erinra 
mot de föreslagna ändringarna i nämndens reglemente och rekommenderar kommunfullmäktige att 
besluta om de föreslagna ändringarna i enlighet med bilaga 1 till nämndens beslut 2020-06-09, § 80.   
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-06-09, § 80, inklusive bilaga1, 
Tekniska nämndens beslut 2020-02-24, § 13,   
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden, bilaga 1, 
Förslag till revideringar i bemyndigande för tekniska nämnden i enlighet med bilaga 2. 
 
Förslag till beslut 
Punkt 21 om ansvar för bostadsanpassning i tekniska nämndes reglemente stryks och ansvaret för 
denna uppgift övergår istället till miljö-och byggnadsnämnden.  
 
Budget för bostadsanpassningsåtgärder flyttas från tekniska nämnden till miljö-och 
byggnadsnämnden. 
 
Genomföra föreslagna revideringar i reglementet för tekniska nämnden i enlighet med bilaga 1, att 
bostäder, industritomter och  kolonilotter stryks ur punkt 9 samt att punkt 15, förvärv och försäljning 
av bostadsrätter, stryks i sin helhet. 
 
Genomföra föreslagna revideringar i bemyndigande för tekniska nämnden i enlighet med bilaga 2. 
 
Genomföra föreslagna revideringar i reglementet för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med 
bilaga 1 (miljö- och byggnadsnämndens reglemente). 
 
Att upphäva taxa för tomt-och småhuskö, F 2.8, i författningssamlingen. 
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Martin Fransson  
Kanslichef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 26 (28) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-08-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 109   KS KF/2020:194 - 003 
 
 

Fastställande av regler för utdelning av gåvor 

 
Ärendebeskrivning 
Nu gällande regler för utdelning av Lomma kommuns minnesgåva fastställdes av 
kommunfullmäktige 2010-09-09, § 71. Enligt reglerna ska arbetstagare med minst 25 
års tjänst i följd tilldelas Lomma kommuns minnesgåva. En arbetstagare som går i 
pension efter 20 års anställningstid kan enligt regelverket också komma ifråga för 
minnesgåva. Minnesgåva ska vidare tilldelas fullmäktigledamot som under tre 
mandatperioder tillhört kommunfullmäktige i Lomma kommun.  
 
Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse 2020-08-18 att då allt färre 
medarbetare kommer ifråga för minnesgåva finns det enligt kommunledningskontoret 
ett behov av att revidera reglerna för utdelning av minnesgåvor. Vidare ser 
kommunledningskontoret ett behov av att se över nuvarande regler för uppvaktning 
vid födelsedagar och kondoleans vid begravningar, vilka fastställdes av 
ledningsgruppen 2000-01-18. Kommunledningskontoret ser även ett behov av att 
fastställa regler för utdelning av andra former av gåvor, vilka för närvarande inte 
regleras. 
 
Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till regler för utdelning av gåvor 
som omfattar minnesgåvor, gåvor vid pension, gåvor till avgående ordförande i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och minoritetsföreträdare, gåvor i samband 
med extern representation och gåvor vid kondoleans.  
 
Bakgrund/analys 
Kommunledningskontoret konstaterar att under senare år har enbart ett litet fåtal 
medarbetare tjänstgjort så länge i Lomma kommun att de har kommit ifråga för 
minnesgåva. Då allt färre medarbetare sannolikt kommer att komma ifråga för 
minnesgåva föreslås att alla medarbetare som går i pension ska erhålla en gåva från 
kommunen. Gåvan vid pension föreslås ersätta den uppvaktning som idag sker i 
samband med det att medarbetare fyller 50 och 60 år.  
 
Då kommunledningskontoret ser ett behov av att fastställa regler även för utdelning 
av gåvor till avgående ordförande i kommunfullmäktige, avgående ordförande i 
kommunstyrelsen och avgående minoritetsföreträdare innefattar förslaget även regler 
för gåvor till de som avgår från dessa uppdrag. Förslaget innefattar vidare regler för 
utdelning av gåvor i samband med extern representation. Syftet med reglerna är att 
dessa ska fungera som riktlinjer vad det gäller såväl värdet på gåvorna som 
administrationen av de samma.  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 27 (28) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-08-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunledningskontoret föreslår att reglerna för utdelning av olika former av gåvor 
samlas i ett dokument, varför förslaget även innefattar regler för kondoleans i 
samband med begravning. Förhoppningen är att reglerna därmed ska bli mer 
lättillgängliga. 
 
Föreliggande förslag till regler för utdelning av gåvor innefattar några mindre 
förändringar vad det gäller de alternativ som föreligger när det gäller val av 
minnesgåva. I förslaget har bland annat möjligheten att välja en gåva ur Lomma 
kommuns linneprogram ersatts med möjligheten att välja ett valfritt presentkort. När 
det gäller kondoleans föreslås att om anhöriga uttryckt en sådan önskan kan 
kondoleans även ske i form av en donation till en fond som är godkänd av Svensk 
Insamlingskontroll. 
 
I samband med utarbetandet av förslaget har samråd skett med såväl HR-avdelningen 
som tjänstepersoner vid kansliet som har ansvarat för administrationen av 
minnesgåvor.  
 
Vid utarbetande av förslaget har hänsyn tagits till Skatteverkets regler för gåvor till 
anställda. 
 
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 139. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 139 
‒ Skrivelse 2020-08-18 från kansliavdelningen 
‒ Gällande regler för utdelning av Lomma kommuns minnesgåva, fastställda av 

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

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

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

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 

   
  
Förslag till fastställande av regler för utdelning av gåvor  

 
Ärende 
Nu gällande regler för utdelning av Lomma kommuns minnesgåva fastställdes av kommunfullmäktige 
2010-09-09, § 71. Enligt reglerna ska arbetstagare med minst 25 års tjänst i följd tilldelas Lomma 
kommuns minnesgåva. En arbetstagare som går i pension efter 20 års anställningstid kan enligt 
regelverket också komma ifråga för minnesgåva. Minnesgåva ska vidare tilldelas fullmäktigledamot 
som under tre mandatperioder tillhört kommunfullmäktige i Lomma kommun.  
 
Då allt färre medarbetare kommer ifråga för minnesgåva finns det enligt kommunledningskontoret 
ett behov av att revidera reglerna för utdelning av minnesgåvor. Vidare ser kommunledningskontoret 
ett behov av att se över nuvarande regler för uppvaktning vid födelsedagar och kondoleans vid 
begravningar, vilka fastställdes av ledningsgruppen 2000-01-18. Kommunledningskontoret ser även 
ett behov av att fastställa regler för utdelning av andra former av gåvor, vilka för närvarande inte 
regleras. 
 
Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till regler för utdelning av gåvor som omfattar 
minnesgåvor, gåvor vid pension, gåvor till avgående ordförande i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och minoritetsföreträdare, gåvor i samband med extern representation och gåvor 
vid kondoleans.  
 
Bakgrund/analys 
Under senare år har enbart ett litet fåtal medarbetare tjänstgjort så länge i Lomma kommun att de 
har kommit ifråga för minnesgåva. Då allt färre medarbetare sannolikt kommer att komma ifråga för 
minnesgåva föreslås att alla medarbetare som går i pension ska erhålla en gåva från kommunen. 
Gåvan vid pension föreslås ersätta den uppvaktning som idag sker i samband med det att 
medarbetare fyller 50 och 60 år.  
 
Då kommunledningskontoret ser ett behov av att fastställa regler även för utdelning av gåvor till 
avgående ordförande i kommunfullmäktige, avgående ordförande i kommunstyrelsen och avgående 
minoritetsföreträdare innefattar förslaget även regler för gåvor till de som avgår från dessa uppdrag. 
Förslaget innefattar vidare regler för utdelning av gåvor i samband med extern representation. Syftet 
med reglerna är att dessa ska fungera som riktlinjer vad det gäller såväl värdet på gåvorna som 
administrationen av de samma.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att reglerna för utdelning av olika former av gåvor samlas i ett 
dokument, varför förslaget även innefattar regler för kondoleans i samband med begravning. 
Förhoppningen är att reglerna därmed ska bli mer lättillgängliga. 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-08-18 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén   
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2020:194.003 
Er referens:  
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Föreliggande förslag till regler för utdelning av gåvor innefattar några mindre förändringar vad det 
gäller de alternativ som föreligger när det gäller val av minnesgåva. I förslaget har bland annat 
möjligheten att välja en gåva ur Lomma kommuns linneprogram ersatts med möjligheten att välja ett 
valfritt presentkort. När det gäller kondoleans föreslås att om anhöriga uttryckt en sådan önskan kan 
kondoleans även ske i form av en donation till en fond som är godkänd av Svensk Insamlingskontroll.    
 
I samband med utarbetandet av förslaget har samråd skett med såväl HR-avdelningen som 
tjänstepersoner vid kansliet som har ansvarat för administrationen av minnesgåvor.  
 
Vid utarbetande av förslaget har hänsyn tagits till Skatteverkets regler för gåvor till anställda. 
 
Beslutsunderlag 

- Gällande regler för utdelning av Lomma kommuns minnesgåva, fastställda av 
kommunfullmäktige 2010-09-09, § 71 

- Gällande regler för uppvaktning/deltagande inom samtliga förvaltningar, fastställda av 
ledningsgruppen 2000-01-18  

 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

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

 
 
 
 
 
  
 
 
Maria Franzén  
Kommunsekreterare/utredare 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Kommunfullmäktige 
 
 



Förslag till regler för utdelning av gåvor 
 
 
Gåvor vid pension 
Medarbetare som går i pension efter en sammanlagd anställningstid om minst 6 år ska uppvaktas 
med en gåva eller ett valfritt presentkort till ett värde av ca 4% av prisbasbeloppet.  (ca 2 000 kr)  
 
Närmaste chef/arbetsledare ansvarar för administration och utdelning av gåvor/presentkort. 
 
Kostnaderna för gåvor vid pension ska belasta respektive avdelning/enhet/verksamhet. 
 
Minnesgåvor 
Lomma kommuns minnesgåva ska tilldelas: 
 

• Medarbetare som under 25 år sammanhängande har varit anställd i Lomma kommun 
 

• Medarbetare som går i pension efter minst 20 års sammanhängande anställning i Lomma 
kommun 
 

• Avgående fullmäktigeledamot som under en sammanhängande period av minst tre 
mandatperioder har tjänstgjort som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige i Lomma 
kommun 

 
Minnesgåvan ska bestå av ett guldur, alternativt ett smycke, ett konstverk av i kommunen verksam 
konstnär eller ett valfritt presentkort (som inte kan bytas till pengar) till ett värde av ca 15% av 
prisbasbeloppet. (ca 7 000 kr) 
 
Om medarbetaren önskar kan istället för minnesgåva en donation till motsvarande värde lämnas till 
valfri välgörenhetsorganisation godkänd av Svensk Insamlingskontroll. 
 
Minnesgåvor ska delas ut vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde. 
 
Kommunledningskontoret ansvarar för administration av minnesgåvor.  
 
Kostnaderna för minnesgåvor ska belasta politisk verksamhet, kommunfullmäktige. 
 
Gåvor till avgående ordförande i kommunfullmäktige, avgående ordförande i kommunstyrelsen 
och avgående minoritetsföreträdare 
Avgående ordförande i kommunfullmäktige, avgående ordförande i kommunstyrelsen och avgående 
minoritetsföreträdare ska tilldelas en gåva eller ett valfritt presentkort (som inte kan bytas mot 
pengar) till ett värde av ca 4% av prisbasbeloppet.  (ca 2 000 kr) 
 
Kommunledningskontoret ansvarar för administration av dessa gåvor.  
 
Kostnader för gåvorna ska belasta politisk verksamhet, kommunstyrelsen. 
 
Gåvor i samband med extern representation 
Gåvor vid extern representation ska uppgå till ett värde av maximalt 2% av prisbasbeloppet. (ca 
1 000 kr) 
 
Respektive avdelning/enhet ansvarar för administration av gåvor vid extern representation. 



 
Kostnader för gåvor vid extern representation ska belasta respektive avdelning/enhet/verksamhet. 
 
Kondoleans  
När en medarbetare avlider ska i samband med begravningen kondoleans ske med krans/bukett med 
band i Lomma kommuns färger. Om anhöriga har uttryckt önskemål om gåva till en minnesfond kan 
istället kondoleans ske i form av en donation till en fond som är godkänd av Svensk 
Insamlingskontroll. 
 
Närmaste chef/arbetsledare ansvarar för administration av kondoleans. 
 
Kostnaderna för kondoleans ska belasta respektive avdelning/enhet/verksamhet.  
 
 



FÖRFATTNINGSSAMLING    1 (1)

Lomma kommun     Kommunfullmäktige  §  91 / 1993 12 16--17 
Kommunfullmäktige  §  39 / 1995 06 15  § 1:2 st 
Kommunfullmäktige  §  34 / 1997 04 24  § 3 
Kommunfullmäktige  §  82 / 2009 09 03 
Kommunfullmäktige  §  71 / 2010 09 09 

S. 1.6
REGLER FÖR UTDELNING AV LOMMA KOMMUNS MINNESGÅVA

§ 1
Arbetstagare med minst 25 års tjänst i följd hos Lomma kommun skall tilldelas Lomma
kommuns minnesgåva. Avgår den anställde med pension eller föreligger annan särskild
anledning, kan utmärkelsen komma i fråga redan efter 20 års anställningstid. Vid beräkning
av anställningstiden bortses från tjänstgöringens faktiska omfattning, om ej särskilda skäl
föranleder annat.

Enahanda minnesgåva skall tillkomma avgående fullmäktig, som under sammanlagt minst tre 
mandatperioder som ordinarie ledamot tillhört kommunfullmäktige i Lomma kommun. 

§ 2
Minnesgåvan kan bestå av guldur, guldsmycke, konstverk av i kommunen verksam konstnär
eller följande alternativ ur kommunens gåvo- och belöningsprogram.
- Silversmycke med Lommadesign,
- Artiklar ur kommunens linneprogram eller
- Donation av minnesgåvan till välgörenhetsorganisation med anknytning till barn och
ungdomar, godkänd som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll (SFI).

§ 3
Kommunfullmäktiges ordförande beslutar, efter samråd med vice ordförandena, om tid och
plats samt former för överlämnande av minnesgåva.

§ 4
Vederbörande nämnd eller styrelse skall före den 15 september varje år till kommunkansliet
lämna uppgift å den eller de arbetstagare som är berättigade att erhålla minnesgåva.

§ 5
Kostnaderna för minnesgåvor skall bestridas ur särskild anslagspost.

§ 6
Över dem, som mottagit minnesgåvor, skall föras särskild liggare på kommunkansliet.

Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 1994 då nu gällande regler för uppvaktningar, 
utdelning av minnesgåvor m m antagna av kommunfullmäktige 1985-11-28 upphör att gälla. 

      ___________________________________________ 

Gällande regler



    FÖRFATTNINGSSAMLING      1 (1) 
        

Lomma kommun Ledningsgruppen 2000 01 18  

S. 3.1 
REGLER VID UPPVAKTNINGAR/DELTAGANDE INOM SAMTLIGA 
FÖRVALTNINGAR 
 
Vid 50- och 60 år uppvaktar respektive enhetschef med present - värde 1250 kr inkl moms, 
samt med blommor. 
 
Vid begravning: kondoleans med krans eller bukett, med band i Lomma kommuns färger. 
Flaggning. 
 
Respektive enhet debiteras kostnaden. 
 
                ____________________________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 26 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 86   KS KF/2019:313 - 600 
 
 

Motion (L) angående avsättande av medel för niors demokratiresor 
Sachsenhausen, Berlin, Tyskland 

 
 
Ärendebeskrivning 
Sandra Pilemalm (L) och Gun Larsson (L) har 2019-09-16 inkommit med motion om 
avsättande av medel till niors demokratiresor till Sachsenhausen.  
 
Motionärerna skriver att skolan har två uppdrag, ett kunskapsuppdrag och ett 
demokratiuppdrag. En viktig del i skolans demokratiuppdrag är enligt motionärerna att 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Med utgångspunkt i 
demokratiuppdraget och för ett framgångsrikt värdegrundsarbete vill motionärerna 
”öronmärka” en pott till niornas demokratiresor till Sachsenhausen.  
 
Vidare skriver motionärerna att preventionsarbete mot extremism innefattar besök på 
platser där det inte går att värja sig mot människans ofattbara grymheter. Förutom 
studiebesöket på Sachsenhausen finns det enligt motionärerna i samband med dessa 
resor också möjligheter att i Berlin besöka Stasifängelset Hochenhausen, Berlinmuren 
och Checkpoint Charlie.  
 
Idag måste skolor ställa kostnaden för resorna mot andra behov, menar motionärerna, 
och det är därför som det bör öronmärkas en pott för dessa resor. Motionärerna vill 
också att förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) tar fram ett 
kostnadsförslag som kan ligga till grund för den öronmärkta potten i budgeten. 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har i skrivelse 2020-03-18 yttrat sig 
över motionen. I yttrandet redogör förvaltningen för tidigare finansiering av resor till 
Sachsenhausen, skolans värdegrund- och demokratiuppdrag, Forum för levande 
historias tillhandahållande av läromedel och anordnande av fortbildning för lärare, 
kulturgarantins fokus på förintelsen, beräknade kostnader för resor till 
Sachsenhausen, och ansvarsfördelningen mellan profession och politik. 
 
I skrivelsen konstaterar förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
avslutningsvis följande: 
 

”Kostnaden för den öronmärkta pott som Liberalerna föreslår för resorna till Sachsenhausen är 
800 tkr för grundskolorna i Lomma kommun. BUN:s nuvarande resursfördelningssystem, som gällt 
sedan 1 jan 2018, baseras på skollagens bidrag på lika villkor, medger inte öronmärkta medel till 
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de egna enheterna. I så fall behöver det också fördelas medel till de elever som är folkbokförda i 
Lomma kommun men går på fristående skolenheter eller på kommunala skolenheter i andra 
kommuner. Således tillkommer ca 50 tkr för de elever som genomför sin utbildning på fristående 
skolor och kommunala skolor i andra kommuner. Totalt blir det således 850 tkr årligen för den 
öronmärkta potten för resorna till Sachsenhausen.  

Förvaltningen vill avråda från att avsätta en öronmärkt pott för resorna till Sachsenhausen. Det är 
inte resorna i sig som förvaltningen vill avråda ifrån. Dessa kan mycket väl genomföras om 
rektorer, lärare och elever anser att dessa bidrar till att stärka värdegrund- och demokratiarbetet 
och det förebyggande arbetet mot folkmord, extremism, förtryck och andra antidemokratiska 
uttryck.  

Motiven till att förvaltningen vill avråda att öronmärka pengar till dessa resor är samma skäl som 
förvaltningen hade 2006 nämligen att det är rektorn som fattar beslut över bemanning, 
organisation och hur resurserna i den egna budgeten ska fördelas för att skapa de bästa 
förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling utifrån hur uppdraget är formulerat i 
läroplanen. 

Styrning och ledning av BUN:s verksamheter har under ett antal år haft fokus på det vi kallar den 
gyllene zonen, vilket är arenan för dialog mellan politik och profession. Syftet är att få styrkedjan 
att fungera väl och att genom dialog skapa respekt och tillit till varandras roller. Med detta följer 
att ansvaret för politik och profession blir tydligt och att fokus alltid ska ligga på att barn och 
elever får de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Öronmärkta bidrag kommer inte 
att gynna arbetet med att skapa tillit och förtroende i styrkedjan mellan politik och profession.  

Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.” 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-04-28, § 35, att förslå 
kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till förvaltningens yttrande. Nämnden beslutade vidare att ge förvaltningen 
i uppdrag att senast i samband med årsredovisningen 2020 samlat redovisa hur 
förvaltningen arbetat med demokrati- och värdegrundsuppdraget i läroplanen och 
vilka effekterna blev. 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut 
Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till det yttrande som barn- och 
utbildningsnämnden har ställt sig bakom att nämnden inte finner det önskvärt att 
resorna till Sachsenhausen finansieras på det sätt som motionärerna förslår. 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunfullmäktige med hänvisning till 
barn- och utbildningsnämndens yttrande ska besluta att avslå motionen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03, § 106. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 § 106 
‒ Skrivelse 2020-05-19 från kommunledningskontoret 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-04-28 § 35 
‒ Motion från Sandra Pilemalm (L) och Gun Larsson (L) om avsättande av medel till 

niors demokratiresor till Sachsenhausen, inkommen 2019-09-16 
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Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande. 
 
Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens 

yttrande att motionen avslås. 
 
Reservation 
Sandra Pilemalm (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

./. Bilaga 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 



Reservation Sachsenhausen 

Ärende 18 KS  

2020-06-17 

Jag reserverar mig mot beslutet att avslå motionen om avsättande av ekonomiska 
medel (850 000) för niors demokratiresor till Sachsenhausen (ärende 18 KS 2020-
06-17), då det finns risk att de ekonomiska förutsättningarna för att åka till
Sachsenhausen för varje elev folkbokförd i Lomma kommun inte finns. Jag vill
understryka att förslaget stöds av professionen. Lärarnas Riksförbund, LR, utgör
professionen. Det finns lärare som åker 3 gånger under en termin med elever till
Berlin. Detta är inget politiskt initiativ till detaljstyrning av skolans arbete, vilket
förts fram som en risk med förslaget. Detta handlar inte om att driva igenom en
metod, politiker bestämmer inte hur man ska arbeta med detta. Professionen har
sedan länge utarbetat ett koncept kring skolans demokratiuppdrag och det skiljer
sig också från skola till skola. Demokratiuppdraget är starkt uttalat i skolans
styrdokument. Ekonomisk ramförstärkning med 850 000 ser till att Lomma
kommun kan bibehålla den höga kvalitet som man har i dagsläget kopplat till
demokratiarbete, samtidigt som det tydligt visar att Lomma kommun värderar
demokrati- och värdegrundsfrågor högt.

Pengarna ger också bättre förutsättningar än i dag, för likvärdighet mellan 
kommunens högstadier. Skolan ska vara likvärdig och ytterligare förstärkning av 
rambudget till BUN 850 000 skulle främja likvärdigheten mellan kommunens 
skolor. 

Lomma 2020-06-17 

Sandra Pilemalm 

Ledamot Kommunstyrelsen 

Liberalerna Lomma-Bjärred 

Bilaga KS § 86/20
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Beträffande motion om avsättande av medel för niors demokratiresor till 

Sachsenhausen  

 
Ärende 
Sandra Pilemalm (L) och Gun Larsson (L) har 2019-09-16 inkommit med motion om avsättande av 
medel till niors demokratiresor till Sachsenhausen.  
 
Motionärerna skriver att skolan har två uppdrag, ett kunskapsuppdrag och ett demokratiuppdrag. En 
viktig del i skolans demokratiuppdrag är enligt motionärerna att förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 
vilar på. Med utgångspunkt i demokratiuppdraget och för ett framgångsrikt värdegrundsarbete vill 
motionärerna ”öronmärka” en pott till niornas demokratiresor till Sachsenhausen.  
 
Vidare skriver motionärerna att preventionsarbete mot extremism innefattar besök på platser där 
det inte går att värja sig mot människans ofattbara grymheter. Förutom studiebesöket på 
Sachsenhausen finns det enligt motionärerna i samband med dessa resor också möjligheter att i 
Berlin besöka Stasifängelset Hochenhausen, Berlinmuren och Checkpoint Charlie.  
 
Idag måste skolor ställa kostnaden för resorna mot andra behov, menar motionärerna, och det är 
därför som det bör öronmärkas en pott för dessa resor. Motionärerna vill också att förvaltningen för 
utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) tar fram ett kostnadsförslag som kan ligga till grund för den 
öronmärkta potten i budgeten. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har i skrivelse 2020-03-18 yttrat sig över 
motionen. I yttrandet redogör förvaltningen för tidigare finansiering av resor till Sachsenhausen, 
skolans värdegrund- och demokratiuppdrag, Forum för levande historias tillhandahållande av 
läromedel och anordnande av fortbildning för lärare, kulturgarantins fokus på förintelsen, beräknade 
kostnader för resor till Sachsenhausen, och ansvarsfördelningen mellan profession och politik.   

I skrivelsen konstaterar förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid avslutningsvis följande: 

”Kostnaden för den öronmärkta pott som Liberalerna föreslår för resorna till Sachsenhausen är 800 tkr för 
grundskolorna i Lomma kommun. BUN:s nuvarande resursfördelningssystem, som gällt sedan 1 jan 2018, baseras 
på skollagens bidrag på lika villkor, medger inte öronmärkta medel till de egna enheterna. I så fall behöver det också 
fördelas medel till de elever som är folkbokförda i Lomma kommun men går på fristående skolenheter eller på 
kommunala skolenheter i andra kommuner. Således tillkommer ca 50 tkr för de elever som genomför sin utbildning 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-05-19 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén  Kommunstyrelsen 
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2019:313 
Er referens:  
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på fristående skolor och kommunala skolor i andra kommuner. Totalt blir det således 850 tkr årligen för den 
öronmärkta potten för resorna till Sachsenhausen.  

Förvaltningen vill avråda från att avsätta en öronmärkt pott för resorna till Sachsenhausen. Det är inte resorna i sig 
som förvaltningen vill avråda ifrån. Dessa kan mycket väl genomföras om rektorer, lärare och elever anser att dessa 
bidrar till att stärka värdegrund- och demokratiarbetet och det förebyggande arbetet mot folkmord, extremism, 
förtryck och andra antidemokratiska uttryck.  

Motiven till att förvaltningen vill avråda att öronmärka pengar till dessa resor är samma skäl som förvaltningen hade 
2006 nämligen att det är rektorn som fattar beslut över bemanning, organisation och hur resurserna i den egna 
budgeten ska fördelas för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling utifrån hur 
uppdraget är formulerat i läroplanen. 

Styrning och ledning av BUN:s verksamheter har under ett antal år haft fokus på det vi kallar den gyllene zonen, 
vilket är arenan för dialog mellan politik och profession. Syftet är att få styrkedjan att fungera väl och att genom 
dialog skapa respekt och tillit till varandras roller. Med detta följer att ansvaret för politik och profession blir tydligt 
och att fokus alltid ska ligga på att barn och elever får de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. 
Öronmärkta bidrag kommer inte att gynna arbetet med att skapa tillit och förtroende i styrkedjan mellan politik och 
profession.  

Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.” 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-04-28, § 35, att förslå kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens yttrande. 
Nämnden beslutade vidare att ge förvaltningen i uppdrag att senast i samband med årsredovisningen 
2020 samlat redovisa hur förvaltningen arbetat med demokrati- och värdegrundsuppdraget i 
läroplanen och vilka effekterna blev. 

 

Kommunledningskontorets förslag till beslut 

Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till det yttrande som barn- och 
utbildningsnämnden har ställt sig bakom att nämnden inte finner det önskvärt att resorna till 
Sachsenhausen finansieras på det sätt som motionärerna förslår. Kommunledningskontoret föreslår 
därmed att kommunfullmäktige med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande ska 
besluta att avslå motionen. 

 
Beslutsunderlag 

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-04-28 § 35 
- Motion från Sandra Pilemalm (L) och Gun Larsson (L) om avsättande av medel till niors 

demokratiresor till Sachsenhausen, inkommen 2019-09-16 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
 

- Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande att 
motionen avslås. 

 
 
  
 
 
Katarina Pelin     Maria Franzén  
Kommundirektör    Kommunsekreterare 
 
 



















Kommunfullmäktige 
2020-09-10 
 

Ärende 

12 
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KS § 87   KS KF/2019:316 - 701 
 
 

Motion (L) angående utredningsuppdrag avseende inrättande av 
Familjens hus 

 
 
Ärendebeskrivning 
Sandra Pilemalm (L) och Jonas Benke (L) har i motion, inkommen 2019-09-17, 
föreslagit att socialnämnden och socialförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda 
möjligheterna att inrätta ett Familjens hus i Lomma kommun. Ett familjens hus skulle 
enligt motionärerna bestå av barnmorska, BVC-sköterska, förskolelärare och 
socionom. I motionen skriver motionärerna följande: 
 
”Vinsterna för barn, ungdomar och vuxna med en välfungerande vårdkedja och samordning är många inte 
minst ökad livskvalitet. För kommunen innebär det en möjlighet att bättre utnyttja ekonomiska resurser. 
Liberalerna Lomma-Bjärred vill därför att det utreds hur ett förslag Familjens Hus kan se ut och vad det 
skulle innebära i kostnader.” 
 
Socialnämnden beslutade 2020-03-31, § 26, att föreslå kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen om utredningsuppdrag 
gällande Familjens hus med hänvisning till följande yttrande från socialförvaltningen: 
 

"Välfärden står inför stora utmaningar framgent både i frågan om resurser men också i form av 
större och nya former av behov. För att möta framtidens omsorgsbehov behöver förvaltningen 
utveckla nya och fler sätt att möta kommuninvånaren på, dör digitalisering spelar en viktig roll.  
 
Kommunen har Idag en öppenvård med kompetens att möta alla åldrar med olika typer av ohälsa 
och behov av stöd. Det finns också Familjerådgivning, Kriscentrum för vuxna, lysmasken för barn 
som bevittnat eller utsatts för våld, Barnahus – integrerad verksamhet för barn som utsatts för 
våld och sexuella övergrepp samt Maria mottagning mellersta Skåne för unga upp till 24 6r som 
har beroende eller missbruk. 
 
Utifrån ovanstående gör förvaltningen bedömningen att Familjens Hus inte är en prioriterad 
verksamhet att utreda." 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade därefter, 2020-04-28, § 34, att tillstyrka 
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritids yrkande, i vilket förvaltningen 
anför följande: 
 

”UKF-förvaltningen ser positivt på möjligheten att utveckla samverkan mellan socialförvaltningen, 
HMC samt Lomma vårdcentral. En sådan samverkan är i linje med det arbete som redan idag sker 
inom ramen för projektet "Barnens bästa", där UKF-förvaltningen och socialförvaltningen 
samverkar. UKF-förvaltningen deltar redan i dag i ett samverkansforum tillsammans med HMC. 
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Barn-och utbildningsnämnden har en öppen förskola i södra kommundelen och en öppen förskola 
i norra kommundelen. Den öppna förskolan i södra kommundelen finns på Smultrongården och i 
norra kommundelen är skolan belägen i Bjärehovsområdet. I södra kommundelen delar den 
öppna förskolan lokal med Ängshagens Montessoriförskola. I samma lokaler har kommundelens 
familjedaghem samlingslokal. Verksamheterna, i respektive kommundel, besöks regelbundet av 
omkring 100 personer per dag. 
  
Förvaltningen bedömer att de effekter som motionären önskar uppnå vad gäller en välfungerande 
vårdkedja och samordning kan uppnås utan att omfördela medel från kommunens 
kärnverksamheter till Familjens Hus. Förvaltningen ser däremot möjligheter till att de befintliga 
samverkansarenorna utvecklas ytterligare. Exempelvis skulle centrala barn-och elevhälsan, 
rektorer för förskolan, HMC, Lomma vårdcentral samt socialtjänsten i Lomma kommun kunna 
vidareutveckla nuvarande mötesstruktur i syfte att ytterligare förstärka det gemensamma arbetet 
i enlighet med medborgarnas behov. 
  
Förvaltningen ser positivt på ett utökat samarbete på ledningsnivå mellan berörda parter och 
bedömer för egen del att ett sådant arbete är möjligt att genomföra inom ramen för befintliga 
resurser. Förvaltningen ser därför att ytterligare utredning inte är påkallad och föreslår att 
motionen ska avslås.” 

 
Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till de yttranden som 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ställt sig bakom att inrättandet av 
ett ”Familjens hus” i Lomma kommun inte är en prioriterad fråga. Olika aktörer 
samverkar redan idag och samarbetet kan enligt nämnderna utvecklas inom ramen för 
befintlig struktur. Kommunledningskontoret anser därmed att kommunfullmäktige 
med hänvisning till socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden ska 
besluta att avslå motionen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03, § 108. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 § 108 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-04-28 § 38 
‒ Protokoll från socialnämnden 2020-03-31 § 26 
‒ Motion från Sandra Pilemalm (L) och Jonas Benke (L) om utredningsuppdrag 

avseende inrättande av Familjens hus, inkommen 2019-09-17 
 
Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
besluta avslå motionen med hänvisning till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämndens yttranden. 
 
Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandens yrkande. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till socialnämndens och barn- och 

utbildningsnämndens yttranden att motionen avslås. 
 
Reservation 
Sandra Pilemalm (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

./. Bilaga 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Beträffande motion om utredningsuppdrag avseende inrättande av Familjens hus  

 
Ärende 
Sandra Pilemalm (L) och Jonas Benke (L) har i motion, inkommen 2019-09-17, föreslagit att 
socialnämnden och socialförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta ett 
Familjens hus i Lomma kommun. Ett familjens hus skulle enligt motionärerna bestå av barnmorska, 
BVC-sköterska, förskolelärare och socionom. I motionen skriver motionärerna följande: 
  

”Vinsterna för barn, ungdomar och vuxna med en välfungerande vårdkedja och samordning är många inte minst 
ökad livskvalitet. För kommunen innebär det en möjlighet att bättre utnyttja ekonomiska resurser. Liberalerna 
Lomma-Bjärred vill därför att det utreds hur ett förslag Familjens Hus kan se ut och vad det skulle innebära i 
kostnader.” 

 
Socialnämnden beslutade 2020-03-31, § 26, att föreslå kommunstyrelsen att rekommendera 
kommunfullmäktige att avslå motionen om utredningsuppdrag gällande Familjens hus med 
hänvisning till följande yttrande från socialförvaltningen: 
 

"Välfärden står inför stora utmaningar framgent både i frågan om resurser men också i form av större och nya 
former av behov. För att möta framtidens omsorgsbehov behöver förvaltningen utveckla nya och fler sätt att möta 
kommuninvånaren på, dör digitalisering spelar en viktig roll.  
 
Kommunen har Idag en öppenvård med kompetens att möta alla åldrar med olika typer av ohälsa och behov av 
stöd. Det finns också Familjerådgivning, Kriscentrum för vuxna, lysmasken för barn som bevittnat eller utsatts för 
våld, Barnahus – integrerad verksamhet för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp samt Maria 
mottagning mellersta Skåne för unga upp till 24 6r som har beroende eller missbruk. 
  
Utifrån ovanstående gör förvaltningen bedömningen att Familjens Hus inte är en prioriterad verksamhet att 
utreda." 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade därefter, 2020-04-28, § 34, att tillstyrka förvaltningen för 
utbildning, kost, kultur och fritids yrkande, i vilket förvaltningen anför följande: 

 
”UKF-förvaltningen ser positivt på möjligheten att utveckla samverkan mellan socialförvaltningen, HMC samt 
Lomma vårdcentral. En sådan samverkan är i linje med det arbete som redan idag sker inom ramen för projektet 
"Barnens bästa", där UKF-förvaltningen och socialförvaltningen samverkar. UKF-förvaltningen deltar redan i dag i ett 
samverkansforum tillsammans med HMC. 
  
Barn-och utbildningsnämnden har en öppen förskola i södra kommundelen och en öppen förskola i norra 
kommundelen. Den öppna förskolan i södra kommundelen finns på Smultrongården och i norra kommundelen är 
skolan belägen i Bjärehovsområdet. I södra kommundelen delar den öppna förskolan lokal med Ängshagens 
Montessoriförskola. I samma lokaler har kommundelens familjedaghem samlingslokal. Verksamheterna, i respektive 
kommundel, besöks regelbundet av omkring 100 personer per dag. 
  

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-05-19 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén  Kommunstyrelsen 
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2019:316 
Er referens:  
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Förvaltningen bedömer att de effekter som motionären önskar uppnå vad gäller en välfungerande vårdkedja och 
samordning kan uppnås utan att omfördela medel från kommunens kärnverksamheter till Familjens Hus. 
Förvaltningen ser däremot möjligheter till att de befintliga samverkansarenorna utvecklas ytterligare. Exempelvis 
skulle centrala barn-och elevhälsan, rektorer för förskolan, HMC, Lomma vårdcentral samt socialtjänsten i Lomma 
kommun kunna vidareutveckla nuvarande mötesstruktur i syfte att ytterligare förstärka det gemensamma arbetet i 
enlighet med medborgarnas behov. 
  
Förvaltningen ser positivt på ett utökat samarbete på ledningsnivå mellan berörda parter och bedömer för egen del 
att ett sådant arbete är möjligt att genomföra inom ramen för befintliga resurser. Förvaltningen ser därför att 
ytterligare utredning inte är påkallad och föreslår att motionen ska avslås.” 

 
 
Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till de yttranden som socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden ställt sig bakom att inrättandet av ett ”Familjens hus” i Lomma 
kommun inte är en prioriterad fråga. Olika aktörer samverkar redan idag och samarbetet kan enligt 
nämnderna utvecklas inom ramen för befintlig struktur. Kommunledningskontoret anser därmed att 
kommunfullmäktige med hänvisning till socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 
yttranden ska besluta att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-04-28 § 38, 
- Protokoll från socialnämnden 2020-03-31 § 26, 
- Motion från Sandra Pilemalm (L) och Jonas Benke (L) om utredningsuppdrag avseende 

inrättande av Familjens hus, inkommen 2019-09-17. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
 

- Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till socialnämndens och barn- och 
utbildningsnämndens yttranden att motionen avslås. 

 
 
  
 
 
Katarina Pelin    Maria Franzén  
Kommundirektör   Kommunsekreterare 
 
 
 
 





















Kommunfullmäktige 
2020-09-10 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 32 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 88   KS KF/2019:244 - 109 
 
 

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. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 33 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

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. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10, § 114. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10 § 114 
‒ Skrivelse 2020-05-19 från kommunledningskontoret 
‒ Motion från Jenny Morau (FB) angående införande av e-förslag, inkommen 2019-

05-22 
 
Överläggning 
Kristina Thored (FB) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 34 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

‒ Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kommunledningskontorets yttrande. 

 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunledningskontorets 

yttrande att motionen avslås. 
 
Reservation 
Kristina Thored (FB) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Yttrande över motion om e-förslag från Fokus Bjärred  

Beskrivning av förslaget 
Fokus Bjärred har inkommit med en motion om att införa e-förslag i Lomma kommun (KF/KS 
2019:244). Fokus Bjärred skriver i sin motion att flertalet kommuner infört e-förslag och att det är ett 
sätt att öka transparensen i de demokratiska processerna, särskilt mellan valen. Det skulle också, 
enligt motionärerna, ge politikerna större inblick i vilka frågor som medborgarna anser vara viktiga 
och att förslaget ligger i linje med kommunens övergripande mål om att vara en öppen och 
kommunikativ kommun. Partiet menar också att kommunens digitala system LUKAS för att ta emot 
förslag, klagomål, synpunkter eller beröm inte tillräckligt täcker behovet av en transparent hantering 
av medborgarförslag men bör finnas för de invånare som vill ha dialog med kommunen i frågor som 
inte är av förslagskaraktär och öppen röstning.  
 
E-förslag 
Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. 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 under en 
förutbestämd period.   
 
Förvaltningens bedömning 
E-förslag kan innebära svårigheter att diskutera behov eller en 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. 
Ett införande av e-förslag kommer även innebära kostnader för IT-verktyg, tekniskt underhåll och 
administrativ personal för hanteringen av ärendet. Stabsenheten på kommunledningskontoret har 
fått ett tydligt uppdrag att vidareutveckla hur organisationen framöver ska arbeta med 
kommunikationsfrågor, det arbetet kommer tydliggöra hur hela organisationen ska kommunicera 
mer proaktivt och kreativt utifrån olika behov med våra invånare.  
 
Fokus Bjärred har rätt i att LUKAS inte tillräckligt täcker behovet av en transparent hantering av 
medborgarförslag men ett e-förslag är inte heller rätt lösning i nuläget. Kommunens ambition är att 
bli mer proaktiv och framåt i sin kommunikation, där medborgardialog blir en naturlig del i 
utvecklingen av verksamheten.  Då kommunen redan påbörjat ett arbete med att vidareutveckla 
kommunikationen och tar ett större helhetsgrepp i hur hela organisationen ska bli mer kommunikativ 
och proaktiv anses inte införandet av e-förslag i nuläget som den bästa långsiktiga lösningen.   
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-06-04 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Martin Fransson   
Direkttel: 040 641 11 03  
E-post: Martin.Fransson@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2019:244 
Er referens:  
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Förslag till beslut 
Kommunledningskontorets beslutsförslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Katarina Pelin     Martin Fransson 
Kommundirektör      Kanslichef 
 
 

 
 
 
 
 





Kommunfullmäktige 
2020-09-10 
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KS § 89   KS KF/2019:54 - 314 
 
 

Motion (MP) om utredning av möjligheterna att halkbekämpa med 
sand på gångstråk och trottoarer 

 
 
Ärendebeskrivning 
Ann-Marie Lundberg (MP) och Viveka Berger Pålsson (MP) har i motion, inkommen 
2019-01-31, föreslagit att kommunfullmäktige ska ge tekniska nämnden i uppdrag att 
utreda möjligheterna att använda sand för halkbekämpning på gångstråk och 
trottoarer. 
 
Tekniska nämnden yttrade sig 2019-09-30, § 63, över motionen. I yttrandet redogjorde 
nämnden för det pågående arbetet beträffande halkbekämpning, om 
halkbekämpningseffekter och metodval, om utbildning av personal som arbetar med 
vinterväghållning och pågående bevakning av utvecklingen på riksnivå av metoder för 
halkbekämpning. Nämnden konstaterade i yttrandet att det tillvägagångs-sätt som 
används idag vid halkbekämpning inom kommunen är ändamålsenligt och att 
kunskaps-bilden är god, varför en utredning inte är nödvändig. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-23, § 207, att återremittera 
ärendet till tekniska nämnden för ytterligare beredning, då nämndens yttrande enligt 
arbetsutskottet till övervägande del handlade om möjligheten att halkbekämpa med 
sand på vägbanorna. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2020-03-10 lämnat följande 
kompletterande yttrande: 
 

”Idag används både sand och salt som halkbekämpningsmedel på kommunens gång- och 
cykelbanor. Sanden läggs ut inför ihållande perioder då temperaturen förväntas ligga nära eller 
under frysgrader. Sanden är saltinblandad eftersom en viss mängd salt behövs för att sanden inte 
ska klumpa ihop sig. Tidigt och sent på säsongen då halkan endast uppstår i begränsad omfattning 
används salt som halkbekämpningsmedel. Anledningen till att sand inte används vid dessa 
tidpunkter är att denna kan ge en ökad risk för olyckor, eftersom även sanden kan innebära en 
halkrisk, framförallt för cykeltrafiken. All vinterväghållning genomförs så att saltanvändningen 
minimeras utan att kraven på trafiksäkerhet och god framkomlighet minskar. 

  

Med hänvisning till ovanstående förtydligande och tidigare yttrande anser tekniska avdelningen 
att tillvägagångsättet som används idag vid halkbekämpning i kommunen är ändamålsenligt och 
att kunskapsbilden är god. Därmed anser tekniska avdelningen att en utredning inte är 
nödvändig.” 
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KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Tekniska nämnden beslutade 2020-03-30, § 21, att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad med 
hänvisning till tekniska nämndens yttrande 2019-09-30, § 63, och förvaltningens 
yttrande 2020-03-10. En utredning anses enligt nämnden inte nödvändig.  
 
Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till de yttranden som tekniska 
nämnden ställt sig bakom att det inte föreligger något behov av att utreda 
möjligheterna att använda sand för halkbekämpning på gångstråk och trottoarer. 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunfullmäktige med hänvisning till 
tekniska nämndens yttranden ska besluta att motionen anses besvarad. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27, 98. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 98 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-03-30 § 21 
‒ Skrivelse 2020-03-10 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23 § 207 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-09-30 § 63 
‒ Motion från Ann-Marie Lundberg (MP) och Viveka Berger Pålsson (MP) om 

halkbekämpning med sand på gångstråk och trottoarer, inkommen 2019-01-31 
 
Överläggning 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 
 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med föreliggande förslag. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandes yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då en utredning enligt tekniska 

nämnden inte anses nödvändig. 
 
Reservation 
Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Per Bengtssons yrkande. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Beträffande motion om utredning av möjligheterna att halkbekämpa med sand på 

gångstråk och trottoarer  

 
Ärendebeskrivning 
Ann-Marie Lundberg (MP) och Viveka Berger Pålsson (MP) har i motion, inkommen 2019-01-31, 
föreslagit att kommunfullmäktige ska ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att 
använda sand för halkbekämpning på gångstråk och trottoarer. 
  
Tekniska nämnden yttrade sig 2019-09-30, § 63, över motionen. I yttrandet redogjorde nämnden för 
det pågående arbetet beträffande halkbekämpning, om halkbekämpningseffekter och metodval, om 
utbildning av personal som arbetar med vinterväghållning och pågående bevakning av utvecklingen 
på riksnivå av metoder för halkbekämpning. Nämnden konstaterade i yttrandet att det tillvägagångs-
sätt som används idag vid halkbekämpning inom kommunen är ändamålsenligt och att kunskaps-
bilden är god, varför en utredning inte är nödvändig. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-23, § 207, att återremittera ärendet till tekniska 
nämnden för ytterligare beredning, då nämndens yttrande enligt arbetsutskottet till övervägande del 
handlade om möjligheten att halkbekämpa med sand på vägbanorna. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2020-03-10 lämnat följande kompletterande yttrande: 
 

”Idag används både sand och salt som halkbekämpningsmedel på kommunens gång- och cykelbanor. Sanden läggs 
ut inför ihållande perioder då temperaturen förväntas ligga nära eller under frysgrader. Sanden är saltinblandad 
eftersom en viss mängd salt behövs för att sanden inte ska klumpa ihop sig. Tidigt och sent på säsongen då halkan 
endast uppstår i begränsad omfattning används salt som halkbekämpningsmedel. Anledningen till att sand inte 
används vid dessa tidpunkter är att denna kan ge en ökad risk för olyckor, eftersom även sanden kan innebära en 
halkrisk, framförallt för cykeltrafiken. All vinterväghållning genomförs så att saltanvändningen minimeras utan att 
kraven på trafiksäkerhet och god framkomlighet minskar. 
  
Med hänvisning till ovanstående förtydligande och tidigare yttrande anser tekniska avdelningen att 
tillvägagångsättet som används idag vid halkbekämpning i kommunen är ändamålsenligt och att kunskapsbilden är 
god. Därmed anser tekniska avdelningen att en utredning inte är nödvändig.” 

 
Tekniska nämnden beslutade 2020-03-30, § 21, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till tekniska nämndens 
yttrande 2019-09-30, § 63, och förvaltningens yttrande 2020-03-10. En utredning anses enligt 
nämnden inte nödvändig.  
 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-05-13 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén  Kommunstyrelsen 
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2019:54 
Er referens:  
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Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till de yttranden som tekniska nämnden ställt 
sig bakom att det inte föreligger något behov av att utreda möjligheterna att använda sand för 
halkbekämpning på gångstråk och trottoarer. Kommunledningskontoret föreslår därmed att 
kommunfullmäktige med hänvisning till tekniska nämndens yttranden ska besluta att motionen 
anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokoll från tekniska nämnden 2020-03-30 § 21 
- Skrivelse 2020-03-10 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23 § 207 
- Protokoll från tekniska nämnden 2019-09-30 § 63 
- Motion från Ann-Marie Lundberg (MP) och Viveka Berger Pålsson (MP) om halkbekämpning 

med sand på gångstråk och trottoarer, inkommen 2019-01-31 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunfullmäktige beslutar att motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttranden 
är besvarad. 

 
 
  
 
 
Katarina Pelin    Maria Franzén  
Kommundirektör   Kommunsekreterare 
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Kompletterande yttrande rörande motion ”Sanda mer-salta mindre”  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har 2019-09-30 § 63 yttrat sig över den inkomna motionen från Miljöpartiet som rör 
halkbekämpning på gångstråk och trottoarer. Kommunstyrelsens arbetsutskott har återemitterat 
ärendet till tekniska nämnden för ytterligare beredning, då de anser att nämndens yttrande till 
övervägande del handlar om möjligheten att halkbekämpa med sand på vägbanorna.  
 

Tekniska avdelningens yttrande 
Idag används både sand och salt som halkbekämpningsmedel på kommunens gång- och cykelbanor. 
Sanden läggs ut inför ihållande perioder då temperaturen förväntas ligga nära eller under frysgrader. 
Sanden är saltinblandad eftersom en viss mängd salt behövs för att sanden inte ska klumpa ihop sig. 
Tidigt och sent på säsongen då halkan endast uppstår i begränsad omfattning används salt som 
halkbekämpningsmedel. Anledningen till att sand inte används vid dessa tidpunkter är att denna kan ge 
en ökad risk för olyckor, eftersom även sanden kan innebära en halkrisk, framförallt för cykeltrafiken. All 
vinterväghållning genomförs så att saltanvändningen minimeras utan att kraven på trafiksäkerhet och 
god framkomlighet minskar.  

Med hänvisning till ovanstående förtydligande och tidigare yttrande anser tekniska avdelningen att 
tillvägagångsättet som används idag vid halkbekämpning i kommunen är ändamålsenligt och att 
kunskapsbilden är god. Därmed anser tekniska avdelningen att en utredning inte är nödvändig. 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anse motionen 
vara besvarad med hänvisning till tekniska nämndens yttrande 2019-09-30, § 63, och förvaltningens 
förslag till yttrande daterat 2020-03-10. En utredning anses inte vara nödvändig.  
 
 
 
 
Mattias Persson, Teknisk chef 
 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Inför TNAU 200316 och TN 
200330  

Vår referens: Katerina Katsanikou 
Direkttel: 040-641 10 59 
E-post: Katerina.katsanikou@lomma.se  
Diarienr: TN 2019:34 

mailto:Katerina.katsanikou@lomma.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 37 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 90   KS KF/2019:55 - 420 
 
 

Beträffande motion (C) om kartläggning och utarbetande av åtgärder 
för att ersätta gummigranulatet i konstgräsplaner 

 
 
Ärendebeskrivning 
Lars-Göran Svensson (C), Lena Svensson (C) och Martha Henriksson Witt (C) har i 
motion, inkommen 2019-01-31, föreslagit att Lomma kommun ska genomföra en 
kartläggning och utarbeta åtgärder för att ersätta gummigranulatet i konstgräsplaner 
med andra bättre material, eftersom gummigranulater har identifierats som en av 
källorna till spridning av mikroplaster. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i yttrande 2019-04-01, § 23, överlämnat en 
redogörelse avseende förekomsten av granulat på kommunens idrottsplatser och för 
vidtagna och planerade åtgärder. 
 
Tekniska nämnden har i yttrande 2019-10-15, § 62, ställt sig positiv till att kommunen 
genomför en kartläggning av möjligheterna att ersätta gummigranulat i 
konstgräsplaner som anläggs i kommunen.  
 
Motionen remitterades även till miljö- och byggnadsnämnden, men nämnden avstod 
från att yttra sig över motionen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-23, § 208, att återremittera 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden för ett förtydligande om hur nämnden arbetar 
med frågan. Vidare beslutade arbetsutskottet att uppdra till miljö- och 
byggnadsnämnden att inkomma med ett yttrande i ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-12-16, § 105, att översända ett 
förtydligande till kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden, i vilket 
nämnden redogör mer ingående för vidtagna åtgärder för att förhindra spridningen av 
mikroplaster och utvecklingen av alternativa underlag som i framtiden kan ersätta 
konstgräsplanerna. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har i yttrande 2020-02-25, § 18, ställt sig positiv till att 
se över möjligheten att ersätta gummigranulat i konstgräsplaner. Nämnden 
konstaterar vidare att med rätt spridningsförebyggande åtgärder kan en stor del av 
granulatspridningen minska, varpå nämnden redogör för relevanta åtgärder, 
miljöenhetens inspektion av kommunens konstgräsplaner och utvecklingen av 
konstgräsplaner med mindre miljöpåverkan. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 38 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens 
och miljö- och byggnadsnämndens yttranden att kommunen redan har påbörjat 
arbetet i enlighet med motionärernas förslag. Kommunledningskontoret föreslår 
därmed att kommunfullmäktige med hänvisning till nämndernas yttranden ska besluta 
att motionen anses besvarad. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27, 99. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 99 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2020-02-25 § 18 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-12-16 § 105 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23 § 208 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-10-15 § 62 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-04-01 § 23 
‒ Motion från Lars-Göran Svensson (C), Lena Svensson (C) och Martha Henriksson 

Witt (C) om kartläggning och utarbetande av åtgärder för att ersätta 
gummigranulat i konstgräsplaner, inkommen 2019-01-31 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att motionen med hänvisning till nämndernas 

yttranden är besvarad. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Beträffande motion om kartläggning och utarbetande av åtgärder för att ersätta 

gummigranulatet i konstgräsplaner 

 
Ärendebeskrivning 
Lars-Göran Svensson (C ), Lena Svensson (C) och Martha Henriksson Witt (C) har i motion, inkommen 
2019-01-31, föreslagit att Lomma kommun ska genomföra en kartläggning och utarbeta åtgärder för 
att ersätta gummigranulatet i konstgräsplaner med andra bättre material, eftersom gummigranulater 
har identifierats som en av källorna till spridning av mikroplaster. 
  
Kultur- och fritidsnämnden har i yttrande 2019-04-01, § 23, överlämnat en redogörelse avseende 
förekomsten av granulat på kommunens idrottsplatser och för vidtagna och planerade åtgärder. 
  
Tekniska nämnden har i yttrande 2019-10-15, § 62, ställt sig positiv till att kommunen genomför en 
kartläggning av möjligheterna att ersätta gummigranulat i konstgräsplaner som anläggs i kommunen.  
 
Motionen remitterades även till miljö- och byggnadsnämnden, men nämnden avstod från att yttra 
sig över motionen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-23, § 208, att återremittera ärendet till kultur- 
och fritidsnämnden för ett förtydligande om hur nämnden arbetar med frågan. Vidare beslutade 
arbetsutskottet att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att inkomma med ett yttrande i ärendet. 
  
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-12-16, § 105, att översända ett förtydligande till 
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden, i vilket nämnden redogör mer ingående för 
vidtagna åtgärder för att förhindra spridningen av mikroplaster och utvecklingen av alternativa 
underlag som i framtiden kan ersätta konstgräsplanerna. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har i yttrande 2020-02-25, § 18, ställt sig positiv till att se över 
möjligheten att ersätta gummigranulat i konstgräsplaner. Nämnden konstaterar vidare att med rätt 
spridningsförebyggande åtgärder kan en stor del av granulatspridningen minska, varpå nämnden 
redogör för relevanta åtgärder, miljöenhetens inspektion av kommunens konstgräsplaner och 
utvecklingen av konstgräsplaner med mindre miljöpåverkan. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens och miljö- och 
byggnadsnämndens yttranden att kommunen redan har påbörjat arbetet i enlighet med 
motionärernas förslag. Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunfullmäktige med 
hänvisning till nämndernas yttranden ska besluta att motionen anses besvarad. 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-05-13 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén  Kommunstyrelsen 
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2019:55 
Er referens:  
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Beslutsunderlag 

- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2020-02-25 § 18 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-12-16 § 105 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23 § 208 
- Protokoll från tekniska nämnden 2019-10-15 § 62 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-04-01 § 23 
- Motion från Lars-Göran Svensson (C), Lena Svensson (C) och Martha Henriksson Witt (C) om 

kartläggning och utarbetande av åtgärder för att ersätta gummigranulat i konstgräsplaner, 
inkommen 2019-01-31 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunfullmäktige beslutar att motionen med hänvisning till nämndernas yttranden är 
besvarad. 

 
  
 
 
Katarina Pelin    Maria Franzén  
Kommundirektör   Kommunsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 39 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 91   KS KF/2019:384 - 100 
 
 

Motion (SD) om att uppdatera kommunens styrdokument 

 
 
Ärendebeskrivning 
från Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larsson (SD), Anders Bergström (SD) och Oscar 
Sedira (SD) har i en motion, inkommen 2019-12-05, föreslagit att Lomma kommun ska 
se över sina styrdokument så att de hänvisar till nu gällande kommunallag och att det 
på kommunens hemsida enkelt går att hitta instruktion för kommundirektören.  
 
Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som i skrivelse 2020-05-15 
lämnar nedanstående yttrande: 
 

”Lomma kommun publicerar delar av sin författningssamling på kommunens hemsida. 
Publiceringen följer de krav som lagstiftaren beslutat om och den sker av rättssäkerhets- och 
demokratiskäl och för att öka kunskapen om och tillgängligheten till, av kommunen lokalt 
fastställda föreskrifter. Publiceringen sker i enlighet med de regler som återfinns i 8 kap 13 § 
kommunallagen (2017:725). 

 

Av motionen framgår att en del styrdokument innehåller felaktiga hänvisningar till lagstiftning och 
att instruktion för kommundirektören inte går att hitta på hemsidan. Sedan motionen kom in har 
kommunstyrelsen fattat beslut om instruktion för kommundirektören som numera återfinns på 
hemsidan i del 1 i författningssamlingen. Kommunledningskontoret instämmer i motionärernas 
krav på att styrdokument ska ha rätt hänvisning till gällande lag och i övrigt vara uppdaterade. 
Kommunledningskontoret kommer under 2020 se över sina rutiner för styrdokument så att de 
uppdateras snabbare vid t ex förändringar i lagstiftningen.” 

 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till 
kommunledningskontoret att senast i november 2020 återrapportera till 
kommunstyrelsen vilka åtgärder som gjorts för att uppdatera kommunens 
styrdokument. 
 
Kommunledningskontoret föreslår vidare att kommunfullmäktige ska besluta att 
motionen ska är besvarad vad gäller att instruktion till kommundirektören ska finnas 
tillgänglig på kommunens hemsida. I övrigt ska motionen anses vara bifallen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27, § 100. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 100 
‒ Skrivelse 2020-05-15 från kommunledningskontoret 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 40 (53) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-17 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

‒ Motion från Jimmy Ringström (SD), Jeanette Larsson (SD), Anders Bergström (SD) 
och Oscar Sedira (SD) avseende uppdatera kommunen styrdokument till gällande 
kommunallag, inkommen 2019-12-05 

 
Överläggning 
Jimmy Ringström (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
besluta i enlighet med föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att senast i november 

2020 återrapportera till kommunstyrelsen vilka åtgärder som har gjorts för att 
uppdatera kommunens styrdokument. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Motionen anses besvarad vad det gäller instruktion till kommundirektören ska 

finnas tillgänglig på kommunens hemsida. 
 
‒ I övrigt ska motionen anses vara bifallen. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunledningskontoret 
Kommunfullmäktige 
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Svar på motion från SD om att uppdatera kommunens styrdokument 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har i en motion den 5 december 2019 föreslagit att Lomma kommun ska se 
över sina styrdokument så att de hänvisar till nu gällande kommunallag och att det på kommunens 
hemsida enkelt går att hitta instruktion för kommundirektören.  
 
Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som lämnar nedanstående yttrande. 
  
Lomma kommun publicerar delar av sin författningssamling på kommunens hemsida. Publiceringen 
följer de krav som lagstiftaren beslutat om och den sker av rättssäkerhets- och demokratiskäl och för 
att öka kunskapen om och tillgängligheten till, av kommunen lokalt fastställda föreskrifter. 
Publiceringen sker i enlighet med de regler som återfinns i 8 kap 13 § kommunallagen (2017:725). 
 
Av motionen framgår att en del styrdokument innehåller felaktiga hänvisningar till lagstiftning och 
att instruktion för kommundirektören inte går att hitta på hemsidan. Sedan motionen kom in har 
kommunstyrelsen fattat beslut om instruktion för kommundirektören som numera återfinns på 
hemsidan i del 1 i författningssamlingen. Kommunledningskontoret instämmer i motionärernas krav 
på att styrdokument ska ha rätt hänvisning till gällande lag och i övrigt vara uppdaterade. 
Kommunledningskontoret kommer under 2020 se över sina rutiner för styrdokument så att de 
uppdateras snabbare vid t ex förändringar i lagstiftningen.     
 
Beslutsunderlag 
Motion från SD, 2019-12-05. 
 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:  
  
Motionen anses besvarad vad gäller att instruktion till kommundirektören ska finnas tillgänglig på 
kommunens hemsida. 
 
I övrigt ska motionen anses vara bifallen. 
 
Kommunledningskontoret ska senast i november 2020 återrapportera till kommunstyrelsen vilka 
åtgärder som gjorts för att uppdatera kommunens styrdokument. 
 
 Katarina Pelin 
Kommundirektör   Martin Fransson  

Kanslichef 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-05-15 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Martin Fransson   
Direkttel: 040 641 11 03  
E-post: Martin.Fransson@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2019:384 
Er referens:  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 22 (28) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-08-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 108   KS KF/2019:202 - 700 
 
 

Motion (SD) angående återvändande IS-terrorister 

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

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

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

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

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

 
I motionen framkommer även att man anser att skattepengar inte ska gå till dessa 
personer i form av till exempel ekonomiskt bistånd och bostäder.  
 
Bakgrund/analys 
Kanslichefen konstaterar i skrivelse 2020-08-13 att polisiära och säkerhetspolitiska 
frågor samt frågor kring vem som får resa in i eller vara bosatt i landet en statlig 
angelägenhet, enligt svensk lagstiftning. Den som är bosatt i landet får, enligt 
kanslichefen, vidare röra sig fritt om inte direkt lagstöd finns för annat. Frågan om vem 
som ska utredas för respektive lagföras för brott är också det en statlig angelägenhet 
enligt kanslichefen. Detta framgår av exempelvis 2 kap 8, 9, 20 §§ samt 11 kap 
regeringsformen, 2 kap utlänningslagen (2005: 716), 1 -2 §§ polislag (1984:387), 
förordning (2014:1103) med instruktion för säkerhetspolisen och förordning 
(2007:996) med instruktion för Migrationsverket. 
 
Enligt kanslichefen är den typ av principuttalande som föreslås olämpligt att 
kommunen gör, eftersom det rör säkerhetspolitiska och polisiära frågor som handhas 
av staten (jämför också vad Regeringsrätten uttalat i RÅ 1990 ref 9, som gäller en 
kommun som beslutade utropa en kärnvapenfri zon). Eftersom kommunen saknar 
befogenheter i de frågor yttrandet rör är det inte heller meningsfullt att göra 
uttalandet enligt kanslichefen. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 23 (28) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-08-26 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Socialnämnden har i yttrande, protokoll 2019 § 63, redogjort för att 
socialförvaltningen, i enlighet med gällande delegationsordning och baserat på 
information som kommer förvaltningen till del inom ramen för förvaltningens 
reguljära arbete, kommer att lämna uppgifter till polismyndigheten vid misstanke om 
brott respektive försök till brott, där brottet har ett straffvärde om minst ett 
respektive minst två år. 
 
Utifrån en bedömning om en endast liten sannolikhet för att förvaltningen kommer att 
arbeta med målgruppen, har socialnämnden beslutat att förvaltningen ska rapportera 
till socialnämnden vid de tillfällen förvaltningen tagit del av information om 
målgruppen. 
 
Sedan 1 augusti 2020 finns ny lagstiftning på området (se Prop. 2019/20:123, Ett 
effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot 
terrorism).  
 
Ändringarna innebär, enligt kanslichefen, att Polismyndigheten får förenklade och 
utökade möjligheter att lämna ut uppgifter till den kommunala socialtjänsten i syfte 
att förebygga terroristbrottslighet. De innebär också att myndigheter inom 
socialtjänsten får utökade möjligheter att dela med sig av uppgifter till 
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, enligt kanslichefen. 
 
Genom ändringarna kan utlämnande i större utsträckning, enligt kanslichefen, ske vid 
misstankar om att terroristbrottslighet har begåtts, men också när det krävs för att 
förebygga sådan brottslighet. Ändringarna möjliggör ett effektivt men ändå rättssäkert 
informationsutbyte. Syftet med ändringarna är att stärka arbetet med att bekämpa 
terrorism. 
 
Likabehandling  
När en nämnd agerar gentemot enskilda har nämnden att tillämpa den kommunala 
likhetsprincipen och förvaltningslagen (2017:900) och dess principer om legalitet, 
objektivitet och proportionalitet, som i sin tur har sin grund i stadganden i 
regeringsformen.  
 
Enligt kanslichefen betyder det bland annat att lika fall ska behandlas lika och att man 
vid bedömningen av om en person har rätt till exempelvis sociala förmåner måste 
tillämpa befintlig lagstiftning, såsom exempelvis socialtjänstlagen (2001:453), utan 
egna inskränkningar. Att kommunen är tvungen att låta högre instans (domstol) 
avgöra i fall som överklagas följer redan av svensk lagstiftning. En nämnd måste trots 
detta fatta sina beslut med ambitionen att följa lagstiftningen, redan från början. Det 
är med andra ord inte juridiskt möjligt att välja en på egen hand definierad grupp och 
tillämpa reglerna annorlunda i förhållande till personer i den gruppen. Vid eventuella 
försök till tillämpning av det som föreslås hamnar nämnden också sannolikt i konflikt 
med diskrimineringslagstiftningen, enligt kanslichefen. 
 
Det är, enligt kanslichefen, inte meningsfullt att ge de föreslagna uppdraget till en 
nämnd, eftersom uppdraget framstår som omöjligt att genomföra. Det är, enligt 
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kanslichefen, inte är möjligt för en nämnd att utarbeta riktlinjer som de föreslagna, 
inom ramen för svensk lagstiftning och eftersom kommunen inte är den som utreder 
terrorbrott vet vi som utgångspunkt inte vem de speciella reglerna skulle tillämpas 
mot. 
 
Samråd 
Samråd har skett med socialförvaltningen som via nämnden lämnat yttrande i ärendet.  
 
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 138. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 138 
‒ Skrivelse 2020-08-13 från kanslichefen 
‒ Motion från SD, 2019-04-25, 
‒ Protokoll från socialnämnden, 2019 § 63. 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Jimmy Ringström (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande och Jimmy Ringströms yrkande mot varandra 
varefter han finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandes 
yrkande. 
 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 
 
Den som önskar bifalla Robert Wengléns yrkande röstar Ja, den som önskar bifalla 
Jimmy Ringströms yrkande röstar Nej. 
 
Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad 
voteringslista: 
 
Ja: 12, Nej: 1.  
 

./. Bilaga A 
 

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

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

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

./. Bilaga B 
 

______________________ 
 
Sändlista 



Kommunstyrelsen:    Bilaga A KS § 108/20 

Voteringsprotokoll 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Robert Wenglén (M) X   

Jerry Ahlström (M) X   

Per Bengtsson (S) X   

Sofia Forsgren Böhmer (M) X   

Eva Banheden Lindblad (M) X   

Aron Regnéll (M) X   

Richard Jerneborg (M) X   

Martha Henriksson Witt (C) X   

Sandra Pilemalm (L) X   

Lisa Bäck (S) X   

Rune Netterlid (S) X   

Jimmy Ringström (SD)  X  

Kristina Thored (FB) X   

Totalt 12 1  

 



KS 200826  Reservation 

Motion angående vidtagande av åtgärder gällande återvändande IS-

terrorister 

Ärende 12 

Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen om att vidta åtgärder gällande återvändande IS-

terrorister. 

Sverigedemokraterna anser att kommunen ska ta starkt avstånd från organisationer som inte respekterar 
de mänskliga rättigheterna och som förklarar krig mot vårt sätt att leva. Kommunpolitiker bör göra allt i 

sin makt för att säkerställa våra kommunmedborgares trygghet. 

Att kraftfullt visa vår ståndpunkt genom att vidta förebyggande åtgärder mot återvändande IS-terrorister 

sänder rätt signaler till dem som funderar på att stödja eller ansluta sig till terroriststämplade 

organisationer i framtiden. 

Att skattefinansierade medel tilldelas personer som inte tvekar att bruka våld, hota eller förstöra för att 

krossa vårt samhälle är för oss ofattbart. 

Sverigedemokraterna anser att kommunen borde göra påtryckningar mot regeringen att snabbt vidta 

åtgärder för att förhindra att personer stödjer eller deltar i organisationer som terroriststämplats. 

Då Sverigedemokraternas yrkande att bifalla motionen föll reserverar vi oss emot beslutet. 

För Sverigedemokraterna Lomma, 

Jimmy Ringström (SD) 

Oscar Sedira (SD) 

Bilaga B KS § 108/20
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 

  
Tjänsteskrivelse svar på motion om återvändande IS-terrorister  

 
Ärende 
Jimmy Ringström (SD), Oscar Sedira (SD), Jeanette Larson (SD) och Jonas Olsson (SD) har i motion 
inkommen 2019-04-25 lämnat följande förslag. 
 
”Att Lomma kommunstyrelse tydligt deklarerar, den som deltagit i, eller understött terrorism  
t. ex. återvändande IS-terrorister, är inte välkommen till Lomma kommun. 
 
Att Socialnämnden får i uppgift, precis som i Stockholms stad, att dela med sig av den information 
man inhämtar om återvändande IS-terrorister, till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten 
 
Att Socialnämnden sammanställer en rapport om arbetet med återvändande IS-terrorister inför varje 
nämndssammanträde 
 
Att Kommunstyrelsen beslutar att Lomma kommun snarast tillskriver regeringen och uppmanar 
regeringen att skyndsamt vidta dem åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister 
att återvända till Sverige. Detta för att visa att även vi kommunpolitiker tar landets och 
medborgarnas säkerhet på största allvar.” 
 
I motionen framkommer även att man anser att skattepengar inte ska gå till dessa personer i form av 
t ex ekonomiskt bistånd och bostäder.  
 
Bakgrund/analys 
 
Polisiära och säkerhetspolitiska frågor samt frågor kring vem som får resa in i eller vara bosatt i 
landet en statlig angelägenhet, enligt svensk lagstiftning. Den som är bosatt i landet får vidare röra 
sig fritt om inte direkt lagstöd finns för annat. Frågan om vem som ska utredas för respektive lagföras 
för brott är också det en statlig angelägenhet. Detta framgår av exempelvis 2 kap 8, 9, 20 §§ samt 11 
kap regeringsformen, 2 kap utlänningslagen (2005: 716), 1 -2 §§ polislag (1984:387), förordning 
(2014:1103) med instruktion för säkerhetspolisen och förordning (2007:996) med instruktion för 
Migrationsverket. 
 
Den typ av principuttalande som föreslås är således olämpligt att kommunen gör, eftersom det rör 
säkerhetspolitiska och polisiära frågor som handhas av staten (jämför också vad Regeringsrätten 
uttalat i RÅ 1990 ref 9, som gäller en kommun som beslutade utropa en kärnvapenfri zon). Eftersom 
kommunen saknar befogenheter i de frågor yttrandet rör är det inte heller meningsfullt att göra 
uttalandet. 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-07-14 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Martin Fransson   
Direkttel: 040 641 11 03  
E-post: Martin.Fransson@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2019:202 
Er referens:  
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Socialnämnden har i yttrande, protokoll 2019 § 63 , redogjort för att socialförvaltningen, i enlighet 
med gällande delegationsordning och baserat på information som kommer förvaltningen till del inom 
ramen för förvaltningens reguljära arbete, kommer att lämna uppgifter till polismyndigheten vid 
misstanke om brott respektive försök till brott, där brottet har ett straffvärde om minst ett 
respektive minst två år. 
 
Utifrån en bedömning om en endast liten sannolikhet för att förvaltningen kommer att arbeta med 
målgruppen, har nämnden beslutat att förvaltningen ska rapportera till socialnämnden vid de 
tillfällen förvaltningen tagit del av information om målgruppen. 
 
Sedan 1 augusti 2020 finns ny lagstiftning på området (se Prop. 2019/20:123, Ett effektivare 
informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism).  
 
Ändringarna innebär att Polismyndigheten får förenklade och utökade möjligheter att lämna ut 
uppgifter till den kommunala socialtjänsten i syfte att förebygga terroristbrottslighet. De innebär 
också att myndigheter inom socialtjänsten får utökade möjligheter att dela med sig av uppgifter till 
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. 

 
Genom ändringarna kan utlämnande i större utsträckning ske vid misstankar om att 
terroristbrottslighet har begåtts, men också när det krävs för att förebygga sådan brottslighet. 
Ändringarna möjliggör ett effektivt men ändå rättssäkert informationsutbyte. Syftet med 
ändringarna är att stärka arbetet med att bekämpa terrorism. 
 
Likabehandling  
När en nämnd agerar gentemot enskilda har nämnden att tillämpa den kommunala likhetsprincipen 
och förvaltningslagen (2017:900) och dess principer om legalitet, objektivitet och proportionalitet, 
som i sin tur har sin grund i stadganden i regeringsformen.  
 
Det betyder bland annat att lika fall ska behandlas lika och att man vid bedömningen av om en 
person har rätt till exempelvis sociala förmåner måste tillämpa befintlig lagstiftning, såsom 
exempelvis socialtjänstlagen (2001:453), utan egna inskränkningar.  Att kommunen är tvungen att 
låta högre instans (domstol) avgöra i fall som överklagas följer redan av svensk lagstiftning. En nämnd 
måste trots detta fatta sina beslut med ambitionen att följa lagstiftningen, redan från början. Det är 
med andra ord inte juridiskt möjligt att välja en på egen hand definierad grupp och tillämpa reglerna 
annorlunda i förhållande till personer i den gruppen. Vid eventuella försök till tillämpning av det som 
föreslås hamnar nämnden också sannolikt i konflikt med diskrimineringslagstiftningen. 
 
Det är alltså inte heller meningsfullt att ge de föreslagna uppdraget till en nämnd, eftersom 
uppdraget framstår som omöjligt att genomföra. Det är inte är möjligt för en nämnd att utarbeta 
riktlinjer som de föreslagna, inom ramen för svensk lagstiftning och eftersom kommunen inte är den 
som utreder terrorbrott vet vi som utgångspunkt inte vem de speciella reglerna skulle tillämpas mot. 
 
Samråd 
Samråd har skett med socialförvaltningen som via nämnden lämnat yttrande i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Motion från SD, 2019-04-25, 
Protokoll från socialnämnden, 2019 § 63. 
 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till förvaltningens yttrande.  
 
Martin Fransson  
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Kanslichef 
 
 
Beslutet expedieras till:  











Kommunfullmäktige 
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KF § 47   KS KF/2020:160 - 101 
 
 

Interpellation från Kristina Thored (FB) angående åtgärdsplan som följd 
av statusbesiktning av kommunens fastigheter 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kristina Thored (FB) har inkommit med en interpellation till tekniska nämndens 
ordförande Lennart Månsson (M) angående åtgärdsplan som följd av statusbesiktning 
av kommunens fastigheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas.  
‒ Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 

sammanträde.  
 
______________________ 

 
Sändlista 
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KF § 48   KS KF/2020:161 - 101 
 
 

Interpellation från Kristina Thored (FB) angående underhållsbudget 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kristina Thored (FB) har inkommit med en interpellation till tekniska nämndens 
ordförande Lennart Månsson (M) angående underhållsbudget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas.  
‒ Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 

sammanträde.  
 
______________________ 

 
Sändlista  

 
 
 

 




	Kungörelse 2020-09-10
	Ärendeförsättsblad Kf
	2. Protokoll från socialnämnden avseende ej verkställda beslut under det första kvartalet år 2020
	2. Beslut från Länsstyrelsen Skåne om ny ledamot_ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
	2. Protokoll från förbundsfullmäktige i Sydarkivera 2020-06-12
	Ärendeförsättsblad Kf
	4. Godkännande av tekniska nämndens slutredovisning avseende investeringsprojekt
	Yttrande över tekniska nämndens slutredovisning av investeringsprojekt

	Ärendeförsättsblad Kf
	5. Godkännande av hemställan från barn- och utbildningsnämnden avseende tidigareläggning av investeringsutgift angående inventarier Pilängskolan
	Yttrande över barn- och utbildningsnämndens förslag till tidigareläggning av investeringsutgift för Pilängskolans inventarier
	Barn- och utbildningsnämnden godkänner den 26 maj 2020 förvaltningens förslag på tidigareläggning av investeringsutgifter för Pilängskolans inventarier och översänder förslaget till kommunstyrelsen.

	Ärendeförsättsblad Kf
	6. Godkännande av hemställan från kommundirektören om tillskjutande av medel till socialnämndens budget 2020
	Utökning av socialnämndens budget 2020

	Ärendeförsättsblad Kf
	7. Revidering av regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar
	REGLER FÖR BUDGETERING, REDOVISNING OCH UPPFÖLJNING AV INVESTERINGAR

	Ärendeförsättsblad Kf
	8. Fastställande av reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
	Ärendeförsättsblad Kf
	9. Fastställande av reviderade reglementen för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt godkännande av överföring av budgetpost
	Ärendeförsättsblad Kf
	10. Fastställande av regler för utdelning av gåvor
	Ärendeförsättsblad Kf
	11. Beträffande motion om avsättande av medel för niors demokratiresor Sachsenhausen, Berlin, Tyskland
	Tjänsteskrivelse
	Protokollsutdrag BUN § 35/20
	Motion (L)

	Ärendeförsättsblad Kf
	12. Beträffande motion om utredningsuppdrag avseende inrättande av Familjens hus
	Tjänsteskrivelse
	Protokollsutdrag SN § 26/20
	Motion (L)

	Ärendeförsättsblad Kf
	13. Beträffande motion om införande av e-förslag
	Ärendeförsättsblad Kf
	14. Beträffande motion om utredning av möjligheterna att halkbekämpa med sand på gångstråk och trottoarer
	Ärendeförsättsblad Kf
	15. Beträffande motion om kartläggning och utarbetande av åtgärder för att ersätta gummigranulatet i konstgräsplaner
	Ärendeförsättsblad Kf
	16. Beträffande motion om uppdatering av kommunens styrdokument
	Ärendeförsättsblad Kf
	17. Beträffande motion om återvändande IS-terrorister
	Ärendeförsättsblad Kf
	19. Besvarande av interpellation från Kristina Thored (FB) angående åtgärdsplan som följd av statusbesiktning av kommunens fastigheter
	Ärendeförsättsblad Kf
	20. Besvarande av interpellation från Kristina Thored (FB) angående underhållsbudget



