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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-02-05  
 

KSAU § 13 Dnr KS/KF 2014:65.103  
 
 

Uppföljning – pensionärsrådet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för 2014 med uppföljning 
av kommunala pensionärsrådet i januari. 
 
Utskottets handläggning 
Vid utskottets sammanträde lämnar ordföranden i kommunala pensionärsrådet, 
Carin Hansson, en redogörelse. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
- Utskottet har tagit del av redogörelsen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-02-05  
 

KSAU § 14 Dnr KS/KF 2013:449.379 
 
 

Angående manifestationen Earth Hour – lördagen den 29 mars 
 
Ärendebeskrivning 
Lördagen den 29 mars klockan 20.30-21.30 genomförs en manifestation för kli-
matet över hela världen. Genom att släcka ljuset under en timme beräknas om-
kring en miljard människor ge världens makthavare en kraftfull signal om att ta 
klimatfrågan på allvar. Miljontals privatpersoner och många kommuner, företag, 
organisationer och trossamfund stöttar initiativet. Världsnaturfonden samordnar 
aktionen i Sverige och uppmanar privatpersoner, företag, landsting, kommuner 
och statliga myndigheter att delta i manifestationen. 
 
Yttrande 
Planeringschefen och miljöstrateg Tim Schnooor har lämnat följande yttrande: 

Kommunen bör se detta som ett tillfälle att delta i denna globala manifestation 
för resursbesparing. Tillfället bör också användas till att sprida information om 
hur Lomma kommun arbetar för att minska sin energiförbrukning och hur 
kommunens medborgare själv kan göra varaktiga besparingar.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-01-20 från planeringsavdelningen 
– Skrivelse 2013-11-11 från Världsnaturfonden 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Lomma kommun ska stödja manifestationen Earth Hour, lördagen den 29 mars, 
genom att, som en del i uppdraget till kommunens nämnder och förvaltningar om 
den allmänna energibesparingen, uppmärksamma alla förvaltningar och deras an-
ställda på att all energiförbrukning i kommunen, som inte är nödvändig av verk-
samhets- eller säkerhetsskäl, ska släckas ner. Detta gäller såväl belysning som 
elektrisk utrusning som står i stand by-läge. 
 
Nedsläckningen av sådan belysning och apparatur ska inte enbart ske under mani-
festationen utan framgent, under tider då inte verksamhetskrav eller säkerhetsskäl 
medför annat. Kommunens medborgare ska också uppmärksammas på manifesta-
tionen och hur de kan bidra till densamma. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-02-05  
 

KSAU § 15 Dnr 2014:49.042 
 
 

Preliminärt bokslut för 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger preliminärt bokslut för 2013. 
 
Vid utskottets sammanträde lämnar budgetekonomen information. 
 
Beslutsunderlag  
– Preliminärt bokslut 2013  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Utskottet har tagit del av det preliminära bokslutet för 2013.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-02-05  
 

KSAU § 16 Dnr KS/KF 2014:17.009 
 
 

Förslag från styrgruppen för utveckling av barn- och ungdoms-
dialog till aktiviteter och organisering under 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Styrgruppen för utveckling av barn och ungdomsdialog har i skrivelse 2014-01-10 
lämnat förslag till aktiviteter och organisering under 2014 enligt följande: 

 
”Kommunledningskontoret fortsätter och utvecklar sin studiebesöksverksamhet 

Unders 2013 har alla elever i år 8 och deras lärare bjudits in till studiebesök i 
kommunhuset (kommunfullmäktige), en verksamhet som ökat i omfattning, och 
blivit mycket uppskattad. Denna verksamhet ska fortsätta, och möjligheterna 
till/intresset för mer arbetsplatsrelaterade studiebesök till kommunens olika för-
valtningar ska undersökas i syfte att öka ungdomarnas kunskaper om, och förstå-
else för komplexiteten i de kommunala verksamheterna, samt också bidra till 
kommunens kompetensförsörjning på lång sikt. 
 
En ”expertgrupp” för ungdomsfrågor inrättas 

Upplägget med Ungdomsombud avskaffas och ersätts med en mindre grupp enga-
gerade personer, både politiker och tjänstemän, som inledningsvis sätts samman 
och arbetar på liknande sätt som kommunledningskontorets ”Tillgänglighets-
grupp”. En viktig skillnad är att sammankallande ska ingå i UKKF:s lednings-
grupp, och expertgruppens arbete således ledas från UKKF, inte KLK. Expert-
gruppen ska dels kunna träda in som resursbas vid hantering av 
ungdomsrelaterade frågor i kommunen, men framför allt ha till uppgift att värdera 
behovet av, och utforma eventuella framtida större arrangemang, typ Demokrati-
dagen. Vid behov kan även mindre eller löpande aktiviteter riktade till ungdomar 
samordnas, t.ex. att utveckla ordningen med skolornas kontaktpolitiker från BUN, 
genom att initiera besök i skolorna även från andra politiker. (Ungdomarnas in-
tresse för detta framkom tydligt vid den senaste ksau-träffen). 
 
Ksau-träffarna fortsätter i nuvarande form. 

Två gånger per år ska möten ordnas mellan elever i år 8-9 och kommunstyrelsens 
arbetsutskotts politiker. Vid dessa tillfällen ska 8-10 elever bjudas in, utsedda av 
elevråden från kommunens samtliga högstadieskolor. Ett specifikt tema väljs för 
varje möte, och under medverkan från ”Expertgruppen för ungdomsdialog”, för-
bereds en diskussion med politikerna. 
 
Resursbehov 

KLK samordning 
Tjänstemannastöd 10/40 
100 000 projektmedel att fördela på initiativ från ”Expertgruppen”. 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-02-05  
 

KSAU § 16 (forts.) 
 
 

Ksau-träffar 
10 000 för transporter och luncher, övrigt inom ramen för KLK budget. 
 
KLK studiebesöksverksamhet 
20 000 för transporter, övrigt inom ramen för KLK budget 
 
”Expertgrupp” inom UKKF-BUN 
Tjänstemannastöd 10/40 
50 000 ”smörjmedel” och politikerarvoden överförs från ks oförutsedda. 
 
Styrgruppens framtid 

Det är den politiska styrgruppens uppfattning att om ovanstående förslag kan be-
redas för implementering i samband med övergången till mandatperioden 2015-
19, så har den fullgjort sitt uppdrag, och ska därför avvecklas.” 
 
Yttrande 
Kommundirektören och utvecklingschefen har lämnat yttrande i ärendet och av-
slutar med att sammantaget ställer sig KLK i princip bakom de förslag som styr-
gruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog framfört. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-01-10 från styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog 
– Yttrande 2014-01-28 från kommundirektören och utvecklingschefen 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslagen från styrgruppen för utveckling 
av barn- och ungdomsdialog. Frågan om medelstilldelning hanteras i kommande 
budgetarbete inför 2015. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-02-05  
 

KSAU § 17 Dnr KS/KF 2014:67.214  
 
 

Planeringsförutsättningar för ev. ny detaljplan vid Tvärgatan i 
Borgeby 
 
Ärendebeskrivning 
Vid utskottets sammanträde lämnar planarkitekt John Wadbro och kultur- och fri-
tidschef Sven-Åke Leinerud en redogörelse för planeringsförutsättningar för en 
ev. ny detaljplan vid Tvärgatan i Borgeby. Planarkitekt Maria Ibohm deltar vid 
ärendets behandling. 
 
Vid sammanträdet diskuteras planeringsförutsättningarna. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Utskottet har tagit del av informationen 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-02-05  
 

KSAU § 18 Dnr KS/KF 2014:34.430 
 
 

Ansökan om medel för framtagande av gestaltningsplan för 
Lommastråket 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-23, §19, att ge kommundirektören i uppdrag 
att fortsätta arbetet med att utveckla Lommastråket i enlighet med presenterat för-
slag från kommundirektör och utvecklingschef. Förslaget innebär bl.a. att under 
arbetets gång presentera mer detaljerade beräkningar och förslag till beslut.  
 
Utvecklingschefen och projektledaren meddelar att under 2013 har en starkare in-
tern samordning skett i frågan vilket ökar möjligheterna för ett effektivt samarbete 
med de externa parterna och säkerställer att vi arbetar mot samma vision. De läm-
nar följande förslag på nästa steg i processen: 
 

Lommastråket börjar växa fram. För att få den helhet som krävs och för att 
Lommastråket ska bli tydligt behöver en gestaltningsplan för området tas fram. 
Lommastråkets önskvärda roll är att skapa mervärde för besökande, ett större 
utbud av handel, service och upplevelser för boende samt i förlängningen ge 
bra förutsättningar nya verksamheter. Planen ska beskriva hur besökande till 
stråket ska få upplevelser, få igenkänning, känna trygghet, bli lockade till ytter-
ligare upplevelser, ta en paus etc.  
 
Gestaltningsplanen ska visa hur stråket kan skapa karaktär, ta vara på och ut-
veckla de lokala förutsättningarna, lösa praktiska frågor såsom papperskorgar, 
cykelparkering, skyltning, ledande gatubeläggning tillgänglighet för rörelse-
hindrade etc. I planen ska även grönytor och tillfälliga arrangemang arbetas in 
för att ytterligare lyfta fram miljön. Planen ska ta vara på eller föreslå nya 
landmärken längs stråket och visa på möjligheter att utnyttja ny teknik för in-
formation, hänvisning och reklam längs stråket. 
 
Att arbeta fram en hållbar gestaltningsplan kräver en tydlig förankring hos bo-
ende och verksamhetsutövare. Dessa grupper bör bjudas in att delta för att 
komma med idéer och uppslag. Idéerna samlas sedan ihop och ligger till grund 
för ett gestaltningsprogram för hela Lommastråket. 
 
En arbetsmodell som vore lämplig att arbeta efter är en s k Designdialog. Mo-
dellen bygger på workshops där boende och verksamhetsutövare (max 20 per-
soner) bjuds in att delta. För att ta fram ett gestaltningsprogram för Lomma-
stråket är bedömningen att det behövs tre workshops kring olika teman. Teman 
kan vara upplevelser, möblering, utsmyckning, skyltning, landmärken, tillgäng-
lighet etc. 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-02-05  
 

KSAU § 18 (forts.) 
 
 

Att driva en Designdialog kräver resurser för förberedelser av workshops, ge-
nomförande av workshops och sammanställning av densamma. Efter samman-
ställningen ska idéerna och förslagen arbetas in i den ordinarie planeringens 
olika delar, alltifrån plan till genomförande. 
 
Arbetet beräknas pågå under en 3 månaders period. Extern kompetens anlitas 
som tillsammans med berörda funktioner planerar och genomför 4 workshops 
samt sammanställer idéer och förslag. Därefter kommer implementering in i 
den ordinarie planeringsprocessen som inte räknas som en merkostnad. Kost-
naden beräknas bli ca 235 tkr. Arbetet kräver någon form av arkitektkunskap. 
De åtgärder som föreslås i gestaltningsprogrammet specificeras i samband med 
att planen är klar och finns således inte med i denna beräkning. 

 
Då detta arbete inte inryms i kommunstyrelsens ordinarie budget föreslås kom-
munstyrelsen besluta att omdisponera 235 tkr ur kommunstyrelsens förfogan-
demedel i 2014 års budget för framtagande av en gestaltningsplan för Lomma-
stråket. 

 
Yttrande 
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande: 

Om kommunstyrelsen avser tillstyrka ansökan finns möjlighet till finansiering 
från anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett, som uppgår 
till 2.557 tkr. 

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-01-16 från utvecklingschefen och projektledaren 
– Yttrande 2014-01-27 från budgetekonomen 
 
Utskottets handläggning 
Utvecklingschef Maria Heinesson Grynge och projektledare Jan Jonasson lämnar 
en redogörelse. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Ansökan om 235 tkr för framtagande av en gestaltningsplan för Lommastråket 
beviljas. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur 
anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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KSAU § 19 Dnr KS/KF 2014:33.430 
 
 

Ansökan om medel för framtagande av illustrations- och funk-
tionsplan för Lommastråket 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-23, §19, att ge kommundirektören i uppdrag 
att fortsätta arbetet med att utveckla Lommastråket i enlighet med presenterat för-
slag från kommundirektör och utvecklingschef. Förslaget innebär bl.a. att under 
arbetets gång presentera mer detaljerade beräkningar och förslag till beslut. 
 
Utvecklingschefen och projektledaren meddelar att under 2013 har en starkare in-
tern samordning skett i frågan vilket ökar möjligheterna för ett effektivt samarbete 
med de externa parterna och säkerställer att vi arbetar mot samma vision. De läm-
nar följande förslag på nästa steg i processen: 
 

Sammanbindning av Varvstorget – Hamntorget – Centrumtorget  

Lommastråket börjar växa fram. Vägen från Tullhustorget vidare längs Kajga-
tan runt Varvstorget och över Oscars bro är till stora delar klara. Söderifrån 
färdigställs Centrumtorget med omgivande gator under våren 2014. Den del 
som sedan sammanbinder dessa två delar och skapar Lommastråket (från Cent-
rumtorget längs Busstorget till Hamntorget och vidare över Oscars bro) är nu i 
planeringsstadiet. Samtidigt tas också ny plan för Stationsområdet fram. Påga-
tåg och ny dragning av busslinjer påverkar rörelsen i centrum av Lomma. För 
att få den helhet som krävs för att Lommastråket ska bli tydligt och få den 
önskvärda rollen behöver en plan för området tas fram. 
 
Planen bör beskriva: 

• rörelser i området för olika trafikslag t.ex. fotgängare och cyklister 
• synbarheten mellan de olika delarna i stråket för att undvika barriärer  
• lämpliga byggnader och ytor för olika typer av verksamheter boende, park, 

lekytor, handel och service  
• utformning av området för att binda ihop den södra delen och den norra 

delen samt vara navet i Lomma centrum  
• hur området gestaltas för att smälta in i den övriga miljön längs Lomma-

stråket och i Lomma med både en nyare del och en mer traditionell del. 
 
En idéskiss med illustrations- och funktionsplan behöver arbetas fram. Den ska 
sedan tjäna som ytterligare underlag i pågående detaljplanering av området.  
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KSAU § 19 (forts.) 
 
 

Arbetet beräknas pågå under en 2 månaders period. Extern kompetens anlitas 
som tillsammans med berörda funktioner arbetar fram planen. Kostnaden be-
räknas bli cirka 170 tkr. 

 
Då detta arbete inte inryms i kommunstyrelsens ordinarie budget föreslås kom-
munstyrelsen besluta att omdisponera 170 tkr ur kommunstyrelsens förfogan-
demedel i 2014 års budget för genomförande av illustrations- och funktions-
plan för Lommastråket. 

 
Yttrande 
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande: 

Om kommunstyrelsen avser tillstyrka ansökan finns möjlighet till finansiering 
från anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett, som uppgår 
till 2.557 tkr. 

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-01-16 från utvecklingschefen och projektledaren 
– Yttrande 2014-10-27 från budgetekonomen 

 
Utskottets handläggning 
Utvecklingschef Maria Heinesson Grynge och projektledare Jan Jonasson lämnar 
en redogörelse. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Ansökan om 170 tkr för framtagande av illustrations- och funktionsplan för 
Lommastråket beviljas. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsva-
rande belopp ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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KSAU § 20 Dnr KS/KF 2014:21.042 
 
 

Framställan från Kommunförbundet Skånes styrelse om en-
gångsbidrag till stiftelsen Skånes Djurpark 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunförbundet Skånes styrelse vädjar till Skånes kommuner om att kommu-
nerna ska bevilja stiftelsen Skånes Djurpark ett engångsbidrag, motsvarande 1 
krona per kommuninvånare. 
 
Yttrande 
Kanslichefen har lämnat följande yttrande: 

Det kan konstateras att bidragsgivning till stiftelsen Skånes Djurpark inte torde 
rymmas inom den kommunala kompetensen. 
 
Kommuners befogenheter att driva verksamheter eller bidra till sådana regleras 
i kommunallagens 2 kap. Av bestämmelsen i kommunallagen 2 kap. 1 § fram-
går att kommunens allmänna kompetens begränsas av att den själv får ha hand 
om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse som har anknytning till 
kommunens område eller dess medlemmar och som inte, enligt lag, enbart ska 
hanteras av någon annan. 
 
Viss befogenhet att stödja turistnäringen finns enligt lag (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter 4 kap 1§. Detta kräver emellertid att anläggningen är 
belägen inom kommunen eller att den i annat fall kan säga vara en viktig del av 
besöksnäringen och bidra till turister i Lomma kommun. Dessutom talar stats-
stödsreglerna inom EU-rätten mot att bidragsgivning till djurparken skulle vara 
kompetensenlig. 
  
Undertecknad föreslår därför kommunstyrelsen besluta att avstå från att lämna 
bidrag till stiftelsen Skånes Djurpark. 

 
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande: 

Om kommunstyrelsen avser tillstyrka ansökan finns möjlighet till finansiering 
från anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett, som uppgår 
till 2.557 tkr. 

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-01-15 från Kommunförbundet Skåne 
– Skrivelse från stiftelsen Skånes Djurpark 
– Yttrande 2014-01-24 från budgetekonomen 
– Yttrande 2014-01-29 från kanslichefen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Lomma kommun avstår, med hänvisning till kanslichefens yttrande, från att 
lämna bidrag till stiftelsen Skånes Djurpark. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 15 (17) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-02-05  
 

KSAU § 21 Dnr KS/KF 2014:47.003 
 
 

Uppföljning av regler för överföring av budgetavvikelser i drift-
redovisningen, regler för hantering av anslaget till kommunfull-
mäktiges förfogande avseende tillväxtpost och regler för budgete-
ring, redovisning och uppföljning av investeringar 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för 2014 med uppföljning 
av regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen, regler för han-
tering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost och 
regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar i februari. 
 
Kommunfullmäktige har 2003-06-05 fastställt regler för överföring av budgetav-
vikelser i driftredovisningen. Kommunfullmäktige har 2002-10-24 fastställt regler 
för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxt-
post. Kommunfullmäktige har 2010-11-25 fastställt regler för budgetering, redo-
visning och uppföljning. Alla dessa regler har reviderats senast 2013-04-25. 
 
Ekonomiavdelningen har gjort en årlig översyn av reglerna och därvid funnit att 
det inte att det föreligger behov av att revidera eller justera ovanstående regler. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-01-29 från budgetekonomen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Utskottet konstaterar att det inte föreligger behov av att revidera regler för över-
föring av budgetavvikelser i driftredovisningen, regler för hantering av anslaget 
till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost och regler för budgete-
ring, redovisning och uppföljning av investeringar. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-02-05  
 

KSAU § 22 Dnr KS/KF 2014:32.003 
 
 

Uppföljning av IT-policy för Lomma kommun, IT-
infrastrukturplan för Lomma kommun och Strategi för e-
samhället 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för 2014 med uppföljning 
av IT-policy för Lomma kommun, IT-infrastrukturplan för Lomma kommun och 
Strategi för e-samhället i januari. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt IT-policy för Lomma kommun 2003-06-05. Poli-
cyn har reviderats senast 2009-06-11. Kommunstyrelsen har fastställt IT-
infrastrukturplan för Lomma kommun 2007-10-03. Planen har reviderats 2009-05-
27. Kommunstyrelsen har 2011-12-14 beslutat att Lomma kommun för sin del antar 
Strategi för eSamhället. 
 
IT- och servicechefen konstaterar efter genomgång och granskning av dokumen-
ten att det finns inget som i dagsläget föranleder någon revidering. Han rekom-
menderar att dokumenten bibehålls i nuvarande form fram till nästa års översyn. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-01-21 från IT- och servicechefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Utskottet konstaterar att det inte föreligger behov av att revidera IT-policy för 
Lomma kommun, IT-infrastrukturplan för Lomma kommun och Strategi för e-
samhället. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-02-05  
 

KSAU § 23 Dnr KS/KF 2014:41.012 
 
 

Fastställande av reviderade Anvisningar för Lomma kommuns 
IT-verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
IT- och serviceavdelningen har tagit fram förslag till nya anvisningar för Lomma 
kommuns IT-verksamhet. Enligt IT- och servicechefen visar de nya anvisningarna 
mer tydligt på hur IT styrs i Lomma kommun, d.v.s. vilket ansvar samt vilka roller 
och styrformer som bör finnas och vilka ramverk som måste följas av verksamhe-
terna. Syftet med anvisningarna är att säkerställa att IT stödjer och effektiviserar 
Lomma kommuns verksamheter. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-01-21 från IT- och servicechefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Kommunstyrelsen fastställer reviderade Anvisningar för Lomma kommuns IT-
verksamhet enligt IT- och servicechefens förslag, reviderade enligt av utskottet 
givna direktiv. Anvisningarna ska gälla fr.o.m. 2014-03-01, varvid gällande An-
visningar för IT-verksamheten i Lomma kommun upphör att gälla.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


