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Beslutande Anders Berngarn (M) 
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Utses att justera Christian Idström  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-07-02 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 100-107 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén Waljenäs 

 Ordförande   

  Anders Berngarn 
 Justerande  

 
 

  Christian Idström 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-06-20   

Paragrafer §§ 100-107   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-07-04 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-07-26 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 100   KS KF/2018:63 - 042 
 
 

Månadsrapport för Lomma kommun januari-maj 2018 
 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger månadsrapport avseende Lomma kommun för perioden januari-maj 2018, 
inklusive helårsprognos 2018. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsuppföljning 2018-05-31 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att lägga månadsrapporten avseende Lomma kommun 

januari-maj 2018 till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 101   KS KF/2018:63 - 042 
 
 

Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-maj 2018 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-maj 2018. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-06-14 från kommundirektören och ekonomen 
‒ Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-maj 2018 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger månadsrapporten avseende kommunövergripande 

verksamhet januari-maj 2018 till handlingarna. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (11) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-06-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 102   KS KF/2016:43 - 282 
 
 

Information om utvärdering av internhyressystemet 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse avseende utvärderingen av internhyressystemet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 103   KS KF/2018:179 - 026 
 
 
 

Förslag till fastställande av ”Aktiva åtgärder för likabehandling”, 
”Riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier, 
repressalier och kränkande särbehandling”, samt reviderade 
”Anvisningar för organisatorisk och social arbetsmiljö” 
 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av de nya bestämmelser i diskrimineringslagen som gäller från den 1 
januari 2017 har HR-avdelningen utarbetat förslag till ”Aktiva åtgärder för 
likabehandling”, förslag till ”Riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella 
trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling”, och förslag till reviderade 
”Anvisningar för organisatorisk och social arbetsmiljö”. De nya dokumenten föreslås 
ersätta dokumenten Jämställdhetsplan, Anvisning för mångfaldsarbete samt Plan mot 
sexuella trakasserier. 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar HR-chef Marie Härstedt en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-06-20 från HR-chefen 
‒ Bilaga: Förslag till aktiva åtgärder för likabehandling, inklusive bilagor 
‒ Bilaga: Förslag till Riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier, 

repressalier samt kränkande särbehandling 
‒ Bilaga: Förslag till reviderade Anvisningar för organisatorisk och social arbetsmiljö 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer Aktiva åtgärder för likabehandling i enlighet med 

bilaga. Dokumentet ersätter dokumenten Jämställdhetsplan och Anvisningar för 
Mångfaldsarbete. 

 
./. Bilaga A. 

 
‒ Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella 

trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling i enlighet med bilaga. 
Riktlinjerna ersätter dokumentet Plan mot sexuella trakasserier. 

 
./. Bilaga B. 
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‒ Kommunstyrelsen fastställer reviderade Anvisningar för organisatorisk och social 
arbetsmiljö i enlighet med bilaga. 

 
./. Bilaga C. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 104   KS KF/2018:151 - 109 
 
 

Förslag till fastställande av ”Resepolicy för Lomma kommun” 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till ”Resepolicy för Lomma kommun”. Resepolicyn föreslås ersätta 
dokumentet Anvisningar för tjänsteresor. 

 
Beslutsunderlag   
‒ Skrivelse 2018-05-23 från kommundirektören och miljöstrategen 
‒ Bilaga: Förslag till resepolicy för Lomma kommun, daterat 2018-05-23 
‒ Bilaga: Big Travel, Information om klimatkompensation, daterad 2018-05-16 
‒ Bilaga: Big Travel, Kostnadsexempel klimatkompensation, daterat 2018-05-23 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsens fastställer Resepolicy för Lomma kommun i enlighet med 

bilaga. Resepolicyn ersätter dokumentet Anvisningar för tjänsteresor. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (11) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-06-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 105   KS KF/2017:354 - 048 
 
 

Angående ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2018 
 
 
Ärendebeskrivning 
Storkprojektet, som har pågått i Skåne sedan 1989, har ansökt om 30 000 kronor till 
sin verksamhet för 2018. Projektet drivs av Naturskyddsföreningen i  Skåne 
tillsammans med Skånes ornitologiska förening. Projektets målsättning är att etablera 
en fritt levande, livskraftig och flyttande stam av vit stork i Skåne.  
 
Stadsarkitekt/t.f. planeringschef Lovisa Liljenberg föreslår i skrivelse 2018-05-29 att 
Storkprojektet i Skåne ska beviljas 10 000 kr för verksamhetsåret 2018. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2018 
‒ Skrivelse 2018-05-29 från stadsarkitekten/t.f. planeringschefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Storkprojektet i Skåne beviljas 10 000 kr för verksamhetsåret 2018. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 106   KS KF/2018:67 - 007 
 
 

Information om yttrande avseende revisionsrapporten "Granskning av 
rektorernas arbetssituation" 
 
 
Ärendebeskrivning 
Revisionsbolaget Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 
i Lomma kommun granskat rektorernas arbetssituation inom grundskolan i syfte att 
bedöma huruvida rektorer i Lomma kommun ges möjlighet att agera i rollen som  
pedagogiska ledare. Slutsatserna presenteras i revisionsrapporten ”Granskning av 
rektorernas arbetssituation”. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2018-05-08, § 30, lämnat följande yttrande:  
 

Revisionsrapporten belyser rektorernas arbetssituation, vilket är ett för barn- och 
utbildningsnämnden mycket viktigt område. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 
informationen i revisionsrapporten och nämnden delar inte revisionens bedömning att nämnden 
inte fullt ut följer skollagens krav på resursfördelning, men bekräftar betydelsen av ett fullgott 
stöd till skolledarna och kommer att fortsätta arbetet med att stärka styrkedjan - i båda riktningar. 
Barn- och utbildningsnämnden delar i sak de synpunkter som framförs i förvaltningschefens 
yttrande, i skrivelse 2018- 04-10, avseende rapporten. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Revisionsrapport 2017: Lomma kommun - Granskning av rektorernas 

arbetssituation 
‒ Skrivelse 2018-04-10 från förvaltningschefen för förvaltningen för utbildning, kost, 

kultur och fritid 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-05-08 § 30 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 107   KS KF/2018:163 - 012 
 
 
 

Förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska nämnderna upprätta 
nämndsplaner. 
 
Kommunstyrelsen har vid nämndsplanedag 2018-04-18 diskuterat nämndsmål för 
kommunstyrelsen år 2019. 
 
Utvecklingsavdelningen har därefter upprättat ett förslag till preliminär nämndsplan 
för kommunstyrelsen år 2019. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-13, § 99. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-06-15 från utvecklingschefen och verksamhetsutvecklaren 
‒ Bilaga: Preliminär nämndsplan för kommunstyrelsen 2019 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-13 § 99 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner förslag till preliminär nämndsplan för 

kommunstyrelsen 2019 i enlighet med bilaga. 
 
./. Bilaga. 

 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


