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ordförande  
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KS AU § 26   KS KF/2018:51 - 009 
 
 

Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering (LUKAS) 

 
 

Ärendebeskrivning 
När en kommuninvånare har synpunkter, förslag, beröm eller klagomål på Lomma 
kommuns service finns det möjlighet att inrapportera dessa via kommunens 
övergripande system för synpunkts- och klagomålshantering (LUKAS).  
 
Varje år i samband med årsredovisningen gör nämnderna/förvaltningarna en 
utvärdering av sitt arbete med synpunkts- och klagomålshanteringen. Målet är att 
nämnder/förvaltningar i Lomma kommun ska: 
 
‒ Ha en tydlig, välkänd och brukarvänlig synpunkts- och klagomålshantering  
‒ Lära av synpunkter, klagomål, beröm och förbättringsförslag och därigenom 

utvecklas 
 

Föreligger uppföljningsrapport avseende kommunledningskontorets och 
förvaltningarnas synpunkts- och klagomålshantering år 2017. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-02-16 från verksamhetsutvecklaren 
‒ Bilaga: Sammanställning av kommunledningskontorets och respektive förvaltnings 

redovisning av synpunkts- och klagomålshanteringen 2017 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger redovisningen avseende kommunledningskontorets 

synpunkts- och klagomålshantering 2017 till handlingarna.  
 

‒ Kommunstyrelsen lägger redovisningen avseende förvaltningarnas synpunkts- och 
klagomålshantering 2017 till handlingarna. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 27   KS KF/2016:129 - 106 
 
 

Förslag till godkännande av tilläggsavtal till konsortialavtal för regional 
vattenförsörjning genom Sydvatten AB, samt förslag till godkännande 
av revidering av bolagsordning för Sydvatten AB 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2004-10-21, § 97, godkänt reviderat konsortialavtal för   
Sydvatten AB. Avtalet ersatte 1978 års avtal. Kommunfullmäktige har vidare beslutat 
att godkänna förslag till tilläggsavtal till konsortialavtalet innefattande justeringar av 
konsortialavtalet föranledda av Bjuvs kommuns inträde i bolaget, Svedala kommuns 
utökade delägarskap, Skurups kommuns inträde i bolaget och Ängelholms inträde i 
bolaget. Sydvattens nuvarande aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor. Lomma 
kommuns andel av aktiekapitalet uppgår för närvarande till 2,33 %. 
 
Båstads kommun avser att inträda som delägare i Sydvatten AB. Detta innebär 
justering av konsortialavtalet på så sätt att antalet aktier utökas som ett resultat av en 
riktad nyemission till Båstad kommun. Varje delägarkommuns andel av det totala 
aktiekapitalet justeras därmed något. Ingen omfördelning av aktier kommer att ske 
mellan nuvarande delägare. Justeringen kommer att ske i form av ett tilläggsavtal till 
konsortialavtalet.  
 
Sydvatten AB föreslår att delägarkommunerna tar ställning till föreliggande förslag till 
tilläggsavtal till gällande konsortialavtal.  
 
Med anledning av Båstad kommuns inträde i bolaget föreslås vidare att 
bolagsordningen, § 8, ändras på så sätt att antalet suppleanter i styrelsen utökas från 
14 stycken till 15 stycken, och att det antal suppleanter som ”övriga aktieägare” utser 
gemensamt därmed utökas från 8 stycken till 9 stycken. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-02-22 från kanslichefen 
‒ Sydvatten AB, ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal, 

daterat 2018-01-29 
‒ Sydvatten AB, Ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal - 

komplettering av bolagsordning, daterat 2018-02-19 
‒ Gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Lomma kommun godkänner, för sin del, föreliggande förslag till tilläggsavtal till 

konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB. 
 

‒ Lomma kommun godkänner, för sin del, föreslagen ändring av bolagsordningen,  
§ 8, för Sydvatten AB. 

 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 28   KS KF/2017:26 - 219 
 
 

Utveckling av området mellan Bjärred och Borgeby 

 
 

Ärendebeskrivning 
Planledningsgruppen uppdrog 2017-10-11, § 32, till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
arbeta vidare med utvecklingen av området mellan Bjärred och Borgeby inom ramen 
för ny detaljplanering, med inriktningen att i allt väsentligt bibehålla befintlig 
infrastruktur och grönstruktur, samt att som en del av detta arbete utlysa en 
arkitekttävling. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07, § 11, att en allmän arkitekttävling ska hållas 
och avgöras under år 2018 för området mellan Bjärred och Borgeby. Vidare beslutade 
kommunstyrelsen att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna 
tävlingsprogram och utse jury för arkitekttävlingen. Kommunstyrelsen beslutade även 
att arbetsutskottet ska vara politisk styrgrupp för arkitekttävlingen.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Förslag till inbjudan till allmän projekttävling, daterat 2018-02-21 
‒ Förslag till tidsplan för allmän projekttävling, daterat 2018-02-01 

 
Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar tillförordnad 
avdelningschef/stadsarkitekt Lovisa Liljenberg och planarkitekt Linnea Qvarnström om 
föreliggande förslag till inbjudan till allmän projekttävling för utveckling av området 
mellan Bjärred och Borgeby. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 29   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Uppföljning av utvecklingsavdelningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar utvecklingschef Tove Dannestam om 
utvecklingsavdelningens verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 30   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Information om för- och nackdelar med regler för överföring av 
budgetavvikelser 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-20, § 26, att upphäva Lomma kommuns regler 
för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen. I beslutet uppmanade 
kommunfullmäktige nämnderna att istället noga följa upp sina fleråriga driftprojekt 
och att i ordinarie budgetprocess planera för kostnaden för dessa. Om en åtgärd eller 
ett projekt inte utförs som planerat under ett år måste detta enligt kommun-
fullmäktige uppmärksammas i ett tidigt skede och planering ske i kommande års 
budget. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar ekonomichef Marcus Nilsson och 
budgetekonom Elisabet Andersson om för- och nackdelarna med regler för överföring 
av budgetavvikelser. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 31   KS KF/2018:50 - 001 
 
 

Förslag till plan för intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt. Nämnderna ska även se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten, samt se till att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta brukar benämnas 
intern kontroll. 
  
Kommunfullmäktige har 2015-10-22, § 82, fastställt reviderat ”Reglemente för intern 
kontroll”, vilket syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga att de med rimlig grad 
av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås: 
 
‒ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
‒ Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
‒ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 
‒ Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 

 
Enligt reglementet har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det 
interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som 
grund för sin verksamhetsstyrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet. 
 
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för intern kontroll för innevarande år. 
Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt i antagen plan, rapporteras till 
nämnden i den utsträckning som fastställts i intern kontrollplan. 
 
Föreligger förslag till plan för intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-02-19 från kommundirektören och verksamhetsutvecklaren 
‒ Förslag till plan för intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer plan för intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen i 

enlighet med bilaga. 
 

./.  Bilaga. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 32   KS KF/2017:308 - 048 
 
 

Beträffande framställan från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp om 
ekonomiskt stöd för skötsel av Alnarpsparken 

 
 

Ärendebeskrivning 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp har till Lomma kommun inkommit med en 
framställan om ekonomiskt stöd om 500 tkr per år under åren 2018–2019 för skötsel 
av Alnarpsparken. Alnarpsparken ägs av SLU Alnarp och Akademiska hus AB som är ett 
statligt bolag med uppgift att förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor. 
Skötseln utförs av SLU Alnarp, men finansieras av båda ägarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-18, § 3, att bevilja SLU Alnarp ett bidrag om 250 
tkr för år 2017 för skötseln av Alnarpsparken. Kommunstyrelsen framhöll att parken 
har stor betydelse även för andra kommuners invånare.  
 
Tillförordnad avdelningschef/stadsarkitekt Lovisa Liljenberg och samhällsplanerare 
Anders Nyquist har i skrivelse 2018-02-19 lämnat följande yttrande:  
 

Alnarpsparken är en mycket viktig tillgång för Lomma kommun och det förefaller fullt rimligt att 
Lomma kommun lämnar ett ekonomiskt bidrag till parkens skötsel. Det är angeläget att parken 
kan bibehålla den höga kvalité som den har idag.  
 
Det är dock viktigt att framhålla att parken har stor betydelse även för andra kommuners 
invånare. Avståndsmässigt är det inte längre till Alnarpsparken från Arlöv och Åkarp än från 
Lomma samhälle. Med tanke på parkens storlek, läge och höga kvalité är den även betydelsefull 
ur ett regionalt perspektiv. Parken utgör en grön oas i en allt mer tätbebyggd region. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-02-19 från tf. avdelningschefen/stadsarkitekten och 

samhällsplaneraren 
‒ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, framställan om ekonomiskt stöd för 

Lomma kommuns invånares användning av Alnarpsparken och Västerskog, 
daterad 2017-10-25  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp ett 

bidrag om 250 tkr år 2018 för skötsel av Alnarpsparken. Finansiering ska ske 
genom ianspråktagande av 250 tkr ur kommunstyrelsens budget för 
miljöverksamhet. 

 
______________________ 
 
Sändlista  


