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KS AU § 79   KS/KF 2020:1 - 001 
 
 

Dialogmöte med socialnämndens presidium 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna  
förvaltningen av kommunens angelägenheter och dessutom ha uppsikt över såväl 
övriga nämnders verksamhet som verksamheten i kommunala bolag (10 kap 2-6 §§) 
och de kommunalförbund där kommunen är medlem.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-21, § 158, att utveckla formerna för den 
kommunala uppsiktsplikten genom införandet av regelbundna dialogträffar med 
nämndernas presidium och förvaltningscheferna.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar socialnämndens ordförande Susanne 
Borgelius (M), socialnämndens 2:e vice ordförande Pia Johnson (S) och socialchef 
Emma Pihl en redogörelse och besvarade bland annat följande frågor: 
 
‒ Vad har ni gjort inom ramen för det pågående omställningsarbetet? 
‒ Hur går tankegångarna inför fastställandet av lokalbehovsplanen? 
‒ Hur har de nya riktlinjerna för boende för nyanlända fallit ut? 
 
På eget initiativ lämnades även redogörelse för åtgärder för en ekonomi i balans. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 80   KS/KF 2020:1 - 001 
 
 

Information från kommunpolisen och säkerhetschefen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar säkerhetschef Anders Åkesson och 
kommunpolis Håkan Persson en redogörelse avseende aktuella frågor och utmaningar 
så som rånvågen, ansökan om kameraövervakning vid nya tågstationen i Lomma samt 
situationen med folksamlingar och brott på stranden. 
 
Kommunledningskontorets förvaltningschef Ulrika Forsgren Högman informerar att 
med tanke på det ökade trycket på stranden under årets sommarmånader har det 
gjorts omprioriteringar i budgeten och två trygghetsvärdar till kommer att 
visstidsanställas under perioden slutet på maj till slutet på september. Detta för att 
trygghetsvärdarna även ska kunna arbeta dagtid samt ha extra bemanning på 
stränderna under helgerna under sommarmånaderna. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Säkerhetschefen 
Förvaltningschef KLK 
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KS AU § 81   KS/KF 2020:135 - 012 
 
 

Information om förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar förvaltningschef Ulrika Forsgren Högman 
en redogörelse avseende förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen 2021. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Gällande nämndsplan för kommunstyrelsen 2020-2023 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 82    
 
 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och likabehandling 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på 
en god arbetsmiljö. I Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1) beskrivs hur detta ska bedrivas. 
 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) avses arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete innebär att arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten.  
 
Arbetsgivaren ska årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i syfte att leva 
upp till kraven i aktuell föreskrift (AFS 2001:1 §§ 3 - 12). Om det vid uppföljningen 
framkommer brister ska dessa åtgärdas på den nivå bristen identifieras. De områden 
som följs upp är: 
 
‒ Samverkan 
‒ Policy och rutiner 
‒ Uppgiftsfördelning och kunskaper 
‒ Kunskaper och instruktioner 
‒ Undersökning och riskbedömning 
‒ Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud 
‒ Åtgärder, handlingsplan och kontroll  
‒ Företagshälsovården 
 
Enligt diskrimineringslagen kap 3 (§5-7) ska arbetsgivaren bedriva ett förebyggande 
och främjande arbete för att motverka diskriminering utifrån samtliga sju 
diskrimineringsgrunder och verka för lika rättigheter och möjligheter vilket betyder att 
arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta: 
 
‒ arbetsförhållanden  
‒ löner och andra anställningsvillkor  
‒ rekrytering och befordran  
‒ utbildning och kompetensutveckling  
‒ möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.  
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Arbetsgivaren ska även ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra 
trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressalier. Arbetsgivaren ska följa upp 
och utvärdera de riktlinjer och rutiner som är fastställda. 
 
Föreligger uppföljningsrapport avseende systematiskt arbetsmiljöarbete och 
likabehandling 2019. 
 
HR-chef Marie Härstedt föreslår i skrivelse 2020-04-21 att kommunstyrelsen ska 
besluta fastställa årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och 
likabehandling 2019. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-04-21 från HR-chefen 
‒ Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och likabehandling 2019 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete och likabehandling 2019. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 83   KS/KF 2019:110 - 106 
 
 

Förslag till utökad borgensram för Sydvatten AB:s lån 

 
 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Sydvatten har beslutat att vid Sydvattens bolagsstämma 2021 föreslå beslut 
om utökad borgensram. Detta med anledning av bolagets tioårsplan bolaget följer för 
investeringar omfattande 3 miljarder kronor. Senast beslut om utökad borgensram 
fattades var 2016 då investeringar finansierades till och med 2021. Nuvarande 
borgensram uppgår till 2 536 miljoner kronor.  
 
Bolagsstämman 2021 kommer att behandla frågan om utökat borgensåtagande för 
Sydvatten med 564 mnkr till en total borgensram om 3 100 mnkr, vilket täcker 
lånebehovet från 2021 till och med 2027. Bakgrunden till en så pass stor ökning av 
borgensåtagandet beror dels på ett flertal större investeringar enligt antagen budget 
2020 och flerårsplan 2021-2029. En stor del av investeringar rör förstärkt kapacitet och 
säkerhet vid Vombverket samt byggande av solcellspark intill verket. För att förbättra 
distributionskapaciteten ska en tredje utgående ledning till högreservoaren anläggas 
tillsammans med utökning av reservoarkapaciteten i Norra Ugglarp. Delar av 
kommunerna Båstad och Skurup ska anslutas till Sydvattens distributionsnät. För att 
uppnå redundans och kapacitetsökning på längre sikt så behöver användning av 
råvatten från Bolmen vid Vombverket möjliggöras. Detta kan göras genom att ledning 
dras mellan Stehag och Vomb samt genom utbyggnad av Vombverket för att kunna 
förbehandla råvattnet från Bolmen.    
 
Lån tas i första hand av bolaget för de samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna 
eller på grund av nyanslutningar. De företagsekonomiskt lönsamma investeringarna 
ska finansieras inom verksamheten via avskrivningar och ökade intäkter i form av 
nyanslutningar. De investeringar som behövs för att upprätthålla anläggningarna ska 
helt finansieras inom verksamheten. För hela planperioden uppgår 
självfinansieringsgraden till 46%.  
 
Lomma kommuns ägarandel i Sydvatten AB uppgår till 2,33 %. För kommunens del 
innebär därmed det utökade borgensbehovet en utökad borgensram från nuvarande 
58 mnkr till 71 mnkr, vilket är en ökning med 13 mnkr (under åren fram till 2027).  
 
Nuvarande borgensavgift på 0,25% av genomsnittlig upplåning med kommunal borgen 
föreslås av Sydvatten bli oförändrad. 
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Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 2020-04-27 att Lomma kommun ska 
teckna en sammanlagd borgensram för Sydvatten AB:s upplåning på högst 71 mnkr. 
Tidigare borgensbeslut om sammanlagt 58 mnkr upphör därmed att gälla. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-04-27 från ekonomichefen 
‒ Sydvatten, Skrivelse avseende borgensteckning för lån åt Sydvatten AB om 400 

miljoner kronor, daterad 2020-04-03 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Lomma kommun tecknar en sammanlagd borgensram för Sydvatten AB:s 

upplåning på högst 71 mnkr. Tidigare borgensbeslut om sammanlagt 58 mnkr 
upphör därmed att gälla. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 84   KS/KF 2018:229 - 219 
 
 

Förslag till beslut om planbesked avseende detaljplan för del av 
Önnerup 10:16 i Bjärred, Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om planbesked har kommit in från Trivselhus Mark AB  2020-02-18 om att 
planlägga del av Önnerup 10:16 för att pröva möjligheten att uppföra ett villaprojekt 
med ca 30-40 enbostadshus.  
 
Området är ej tidigare detaljplanelagt, ett pågående planärende finns. 
Detaljplaneförslaget för Önnerup 1:2 m.fl. (område mellan Bjärred och Haboljung) är 
återkallat av Länsstyrelsen. Utställningsförslag daterat 2014-05-11 anger 
markanvändningen Odling för fastigheten Önnerup 10:16. 
 
Planeringsavdelningen konstaterar i skrivelse 2020-04-24 att förslaget i ansökan 
strider mot gällande översiktsplan ”ÖP 2010” och samrådsförslaget för ny 
översiktsplan 2020 (daterat 2020-03-25, på samråd 16 april-16 juni 2020) främst 
genom att området ej är angivet som utbyggnadsområde. Samrådsförslaget för ny 
översiktsplan 2020 anger att tillkommande bebyggelse bör utföras som förtätning, på 
redan ianspråktagen mark, inom område utpekat för prövning av förtätning eller inom 
utpekade utbyggnadsområden. Området som är aktuellt i detta planbesked utpekas 
inte som ett utbyggnadsområde för bostäder eller som ett område för prövning av 
förtätning i samrådsförslaget.  
 
Vidare konstaterar planeringsavdelningen att det aktuella området ingår i 
översiktsplaneförslagets ”Respekt kustzon”, vilket är en zon där kommunen tillgodoser 
riksintresse kustzon genom att bevara oexploaterade kustområden och fria utblickar 
närmast kusten. I zonen som omfattas av Respekt kustzon ska ingen ny 
bostadsbebyggelse eller samhällsviktig funktion tillkomma.  
 
Det aktuella området är idag åkermark med den näst högsta bördighetszonen, klass 9. 
Eftersom jordbruksmarken är av nationellt intresse ska exploatering i möjligaste mån 
undvikas på denna mark.  
 
Både i den gällande översiktsplanen från 2010 och i det nya översiktsplaneförslaget 
finns ett förslag på en tillkommande ekologisk korridor samt ett 
kompensationsområde utpekat inom del av det område som är aktuellt i detta 
planbesked. I naturmiljöprogrammet för Lomma kommun, antaget av 
kommunfullmäktige 2018-04-19, finns ett kommande naturreservat utpekat inom 
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kompensationsområdet. Området för kompensation är av typ I, vilket innebär att 
exploaterad natur ska ersättas i nyanlagda naturområden.  
 
I Lommas kustzonsprogram, antaget av kommunfullmäktige 2019-05-23, utpekas en 
stor del av det aktuella området som kustzon, område som påverkas av havet vid ett 
förändrat klimat. De tre tematiska kategorierna översvämning, erosion och 
strandskyddsaspekter utgör den geografiska definitionen av kustzonen. Det område 
som är aktuellt i detta planbesked berörs främst av risken för erosion, en del av 
området är även lågt liggande vilket innebär risk för översvämning.  
 
Sammanfattningsvis bedömer planeringsavdelningen att det inte finns stöd i gällande 
eller i förslag på ny översiktsplan för den föreslagna bebyggelsen, dessutom föreligger 
risk för påverkan av området vid ett förändrat klimat. Marken bör därför enligt 
planeringsavdelningen inte planläggas i enlighet med ansökan och ett negativt 
planbesked bör lämnas. 
 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2020-04-24 att kommunstyrelsen ska besluta 
att ge negativt planbesked för ansökan om planbesked för del av Önnerup 10:16 
inkommen 2020-02-18, i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900), 5 kap. 2 §. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-04-24 från planeringsavdelningen 
‒ Bilaga 1: Planområde med ungefärlig avgränsning 
‒ Bilaga 2: Samrådsförslag ÖP 2020, planområde med ungefärlig avgränsning 
‒ Bilaga 3: Planeringsförutsättningar 
‒ Bilaga 4: Ansökan om planbesked 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för ansökan om planbesked 

för del av Önnerup 10:16, inkommen 2020-02-18, i enlighet med plan- och 
bygglagen (2010:900), 5 kap. 2 §. 

 
______________________ 
 
Sändlista:  
Kommunstyrelsen 


