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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-16 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   

Tid 2018-05-16, kl. 08:00-12:30 
 

 

Beslutande Anders Berngarn (M) 
Robert Wenglén (M) 
Christian Idström (M) 
Remco Andersson (L) 
Lisa Bäck (S) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén Waljenäs 
Tommy Samuelsson 
Helena Sääf 
Anders Åkesson 
Bertil Persson 
Martin Persson 
Marie Härstedt 
Ragnar Andrée 
Nina Jägroth 
Jessika Heskebeck 
Mathias Persson Benndoff 
 
 

 
 

 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
samhällsbyggnadschef § 81 
mark- och exploateringschef § 81 
säkerhetschef § 82 
räddningschef § 82 
förvaltningschef § 86 
HR-chef § 86 
Lärarnas riksförbund § 86 
Kommunal § 86 
Lärarförbundet § 86 
Sveriges skolledarförbund § 86 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-05-30 
 
 

 
 

Paragraf  
§81-§86 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén Waljenäs 

 Ordförande   

  Anders Berngarn 
 Justerande  

 
 

  Lisa Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-05-16   

Paragrafer §81-§86   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-06-01 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-06-23 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 81   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Information om pågående projekt 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar samhällsbyggnadschef Tommy 
Samuelsson och mark- och exploateringschef Helena Sääf en redovisning avseende 
pågående projekt. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 82    
 
 

Uppföljning av räddningstjänsten 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar räddningschef Bertil Persson och 
säkerhetschef Anders Åkesson en redovisning avseende räddningstjänstens 
verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 83   KS KF/2018:153 - 100 
 
 

Revidering av riktlinjer för användning av sociala medier 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fastställde 2011- 10-26, § 215, riktlinjer för kommunens användning 
av sociala medier. Riktlinjerna beskriver mål för användningen, ansvarsfördelningen 
mellan kommunstyrelsen och nämnderna, krav på uppdrag, krav på att följa lagar och 
författningar, krav på att användningen ska ske på ett etiskt och korrekt sätt, samt 
krav på att användningen ska genomsyras av tillgänglighet och trovärdighet. 
 
Med anledning av att dataskyddsförordningen ställer högre krav än tidigare 
lagstiftning på information till den enskilde, erfordras revidering av gällande riktlinjer 
avseende vilken information ansvarig nämnd ska foga in i sina respektive sociala 
medier.  
 
Kanslichefen har i skrivelse 2018-05-11 inkommit med förslag till revidering av 
riktlinjer för användning av sociala medier. 
 
Enligt förslaget ska nämnden/förvaltningen i det sociala mediet informera om: 

 
‒ Att det är myndigheten som ansvarar för det sociala mediet 
‒ Vad som är ändamålet och vad myndigheten avser med användningen av mediet 
‒ Vad nämndens avsikt med kommentarfunktionen är 
‒ I vilken utsträckning inlägg blir tillgängliga för andra användare 
‒ Att inlägg blir allmänna handlingar 
‒ Att publicering av kommentarer innebär att den som kommenterar publicerar sina 

personuppgifter 
‒ Att personuppgifterna kommer att behandlas som längst 1 år 
‒ Vilka uppgifter som inte får publiceras 
‒ Att myndigheten bevakar inlägg i mediet och måste ta bort sådant som strider mot 

lag eller är stötande och 
‒ Att användare uppmanas att anmäla kränkande kommentarer till 

dataskyddsombudet  
‒ Utöver ytterligare  ett förtydligande om personuppgifter föreslås inga andra 

ändringar av gällande riktlinjer. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-11 från kanslichefen 
‒ Bilaga: Förslag till reviderade riktlinjer för användning av social medier 
‒ Gällande ”Riktlinjer för användning för användning av sociala medier” 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer reviderade ”Riktlinjer för användning av sociala 

medier” i enlighet med föreliggande förslag. 
 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 84   KS KF/2018:104 - 042 
 
 

Uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i Kävlingeåns 
vattenråd 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kävlingeåns vattenråd har kallat till årsstämma den 24 maj 2018. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-07 från miljöstrategisk samordnare 
‒ Kävlingeåns vattenråd, kallelse till årsstämma 2018 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens ombud vid årsstämman i Kävlingeåns 

vattenråd att rösta och verka för att: 
 

‒ Ge styrelsen ansvarsfrihet 
‒ Fastställa förbundets balansräkning och medelsdisposition 
‒ Välja föreslagna ledamöter, ordförande, vice ordförande, revisorer med 

suppleanter och valberedning 
‒ Anta arbetsplan och kostnadsbudget enligt förslag 
‒ Godkänna det av styrelsen gjorda förslaget till utdebitering hos 

medlemmarna 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 85   KS KF/2018:96 - 042 
 
 

Utseende av ombud och uppdrag till ombud inför förestående 
årsstämma i Höje å vattenråd 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Höje å vattenråd har kallat till årsstämma den 29 maj 2018. 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2018-05-07 från miljöstrategisk samordnare 
Höje å vattenråd, kallelse till årsstämma 2018 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen utser Remco Andersson till Lomma kommuns ombud vid 

årsstämman den 29 maj 2018. 
 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens ombud vid årsstämman att rösta och 
verka för att: 

 
‒ Ge styrelsen ansvarsfrihet 
‒ Fastställa rådets resultat- och balansräkning samt medelsdisposition 
‒ Välja föreslagna ledamöter med ersättare, ordförande, vice ordförande, 

revisorer med ersättare och valberedning 
‒ Godkänna det av styrelsen gjorda förslaget till arbetsplan och budget för det 

kommande verksamhetsåret 
‒ Godkänna det av styrelsen gjorda förslaget till utdebitering hos berörda 

medlemmar för vattenförvaltning, recepientkontroll samt för Höje å 
åtgärdsprogram 2019 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 86   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Information om arbetssituationen för personal på skolor och förskolor 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar Ragnar Andrée, Lärarnas riksförbund, 
Jessika Heskebeck, Lärarförbundet, Nina Jägroth, Kommunal, och Mathias Persson 
Benndoff, Sveriges skolledarförbund, om arbetssituationen för personal på skolor och 
förskolor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


