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Beslutande organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2018-05-16   

Paragrafer §65-§77   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-06-01 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-06-23 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 3 (21) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2018-05-16 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

 
KS § 65   KS KF/2018:7 - 002 
 
 

Meddelanden och delegationsbeslut 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 
nr 10/18 Tecknande av borgen, Lomma Servicebostäder AB 
 KS/KF 2018:98.045 
nr 11/18 Tecknande av borgen, Lomma Servicebostäder AB 
 KS/KF 2018:98.045 
nr 12/18 Uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i Lomma 

Servicebostäder AB 
 KS/KF 2018:92.042 
 
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen 
nr 49-57/18 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och 
               styrelser och beslut om överlämnande för handläggning 
 
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen 
nr 9/18 Tecknande av leasingavtal avseende IT-utrustning 
 KS/KF 2015:128.060 
 
Delegationsbeslut fattade av HR-chefen 
nr 4-5/18 Kommunal tjänstepension 
 KS/KF 2018:8.002 
nr 6-11/18 Överläggning inför lönerevision 2018 
 KS/KF 2018:8.002 
 
Delegationsbeslut fattade av chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen 
nr 6/18 Reviderad vidaredelegationsordning samhällsbyggnadsförvaltningen, 

enligt kommunstyrelsens delegation 
 KS/KF 2015:410.002 
nr 7/18 Markanvisningsavtal, Lomma 11:298 
 KS/KF 2017:276.259 
     
Protokoll från sammanträde 2018-04-18, 2018-04-25 och 2018-05-02 med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Protokoll från sammanträde 2018-05-02 med planledningsgruppen. 
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Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
Protokoll från sammanträde 2018-04-19 med kommunfullmäktige. 
 
Skrivelse från Trafikverket, 2018-04-24, avseende uppehåll i planläggningsprocessen 
gällande vägplan för ombyggnad/omdragning av väg 913, Bjärred – Flädie, delen söder 
om Flädie i Lomma kommun, Skåne län. 
 
Skrivelse från länsstyrelsen Skåne, 2018-05-03, avseende beslut efter uppföljning av 
Lomma kommuns arbete enligt lag om kommuners och landstings åtgärder vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 
 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-08 från kansliavdelningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 66   KS KF/2016:350 - 259 
 
 

Beslut om start-PM för exploatering av Borgeby 15:22 m.fl. och Borgeby 
15:108 m.fl. (nordöstra Borgeby och Majas förskola) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till start-PM för exploatering av Borgeby 15:22 m.fl. och Borgeby 
15:108 m.fl. (nordöstra Borgeby och Majas förskola). 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02, § 73. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-04-25 från tf. planeringschefen och planarkitekten 
‒ Område för start PM Borgeby 15:22 m.fl. och Borgeby 15:108 m.fl.  
‒ Start-PM för exploatering av Borgeby 15:22 m.fl. och Borgeby 15:108 m.fl. i 

Borgeby, Lomma kommun (nordöstra Borgeby och Majas förskola), daterat 2018-
03-20 

‒ Planeringsförutsättningar Borgeby 15:22 m.fl. och Borgeby 15:108 m.fl., daterade 
2018-03-20 

‒ Exploateringskalkyl (förkalkyl), daterad 2018-04-25 
‒ Bjärred och Borgeby inför detaljplan inom Flädie 23:4 m.fl., Arkeologisk utredning 

steg 1, 2017, Arkeologerna, Statens Historiska Museer, Rapport 2018:23 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02 § 73   
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner start-PM för Borgeby 15:22 m.fl. och Borgeby 15:108 

m.fl. (nordöstra Borgeby och Majas förskola). 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till planeringsavdelningen att ta markägarkontakter 

inom exploateringsområdet och teckna nödvändiga avtal, samt att därefter söka 
planuppdrag hos kommunstyrelsen för Borgeby 15:22 m.fl. 

 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 67   KS KF/2018:114 - 214 
 
 

Beslut om planuppdrag avseende detaljplan för Borgeby 15:108 m.fl. i 
Borgeby, Lomma kommun (Majas förskola) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till planuppdrag avseende detaljplan för Borgeby 15:108 m.fl. i 
Borgeby, Lomma kommun (Majas förskola). 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02, § 74. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-04-25 från tf. planeringschefen och planarkitekten 
‒ Karta över ungefärligt planområde Borgeby 15:108 m.fl. 
‒ Start-PM för exploatering av Borgeby 15:22 m.fl. och Borgeby 15:108 m.fl. i 

Borgeby, Lomma kommun (nordöstra Borgeby och Majas förskola), daterat 2018-
03-20 

‒ Planeringsförutsättningar Borgeby 15:22 m.fl. och Borgeby 15:108 m.fl., daterade 
2018-03-20 

‒ Exploateringskalkyl (förkalkyl), daterad 2018-04-25 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02 § 74 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till planeringsavdelningen att upprätta förslag till 

detaljplan för Borgeby 15:108 m.fl. i Borgeby, Lomma kommun (Majas förskola). 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 68   KS KF/2017:332 - 009 
 
 

Fastställande av arbetsgivarpolitisk strategi för Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till arbetsgivarpolitisk strategi för Lomma kommun. Den 
arbetsgivarpolitiska strategin föreslås ersätta Personalpolicy för Lomma kommun, och 
dokumenten Medarbetaruppdrag och Chefsuppdrag. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 76. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-16 från HR-chefen 
‒ Bilaga: Förslag till arbetsgivarpolitisk strategi för Lomma kommun, daterat  
‒ 2018-05-16 
‒ Bilaga: Förslag till handlingsplan för arbetsgivarpolitisk strategi för Lomma 

kommun, daterat 2018-05-16 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09 § 76 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer arbetsgivarpolitisk strategi för Lomma kommun i 

enlighet med bilaga. Den arbetsgivarpolitiska strategin ersätter Personalpolicy för 
Lomma kommun, och dokumenten Medarbetaruppdrag och Chefsuppdrag. 
 

./.  Bilaga. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (21) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2018-05-16 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 69   KS KF/2018:18 - 012  
 
 

Förslag till reviderat styrdokument för Lomma kommuns styrsystem 
samt kommunfullmäktiges visions- och målarbete 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem fastställdes av kommunfullmäktige  
2007-03-15. Styr-och kvalitetssystemet utvecklas kontinuerligt och har sedan det  
antogs reviderats vid sex tillfällen. I styrdokumentet som beskriver styr-och  
kvalitetssystemet anges att det – om behov finns – ska uppdateras årligen.  
 
Överst i styr- och kvalitetssystemets målkedja återfinns en vision för Lomma 2030, följt 
av 21 stycken övergripande mål inom områdena kvalitet, hållbarhet, service och  
trygghet. Visionen och de övergripande målen är ett viktigt styrmedel för  
kommunfullmäktige när det gäller att visa färdriktningen för kommunen i sin helhet, 
och ange den gemensamma viljeinriktning som samtliga nämnder ska bidraga till.  
 
Det styrdokument som innehåller den nuvarande visionen för Lomma kommun och de 
övergripande målen antogs av kommunfullmäktige 2015-06-11, § 60. Detta  
styrdokument är giltigt till och med juni 2019 och ska revideras i samband med den 
nya mandatperioden. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07, § 10, att uppdra till kommundirektören att 
se över Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem och återkomma till 
kommunstyrelsen med eventuellt förslag på reviderat system. Vidare beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att stödja och samordna 
kommunfullmäktiges arbete för att utveckla en ny vision och nya övergripande mål. 
 
Kommundirektören har gett kommunledningskontorets utvecklingsavdelning i 
uppdrag att leda och samordna översynen i nära samarbete med 
ekonomiavdelningen. 
 
Utvecklingsavdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen utarbetat ett 
förslag till reviderat styrdokument för Lomma kommuns styrsystem: ”Så här styrs 
Lomma kommun – styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten 
genom mål”. 
 
Kommundirektören och utvecklingschefen föreslår i skrivelse 2018-05-02 att 
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa styrdokument 
för Lomma kommuns styrsystem i enlighet med föreliggande förslag.  
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Vidare föreslår kommundirektören och utvecklingschefen att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige att förlänga planperioden för kommunens budget 
med ett fjärde år, så att budgeten omfattar ett budgetår och tre planår från och med 
år 2020 . 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 79. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-02 från kommundirektören och utvecklingschefen 
‒ Bilaga: Förslag till styrdokument för Lomma kommuns styrsystem: ”Så här styrs 

Lomma kommun – styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten 
genom mål” 

‒ Gällande ”Styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun” 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09 § 79 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Styrdokument för Lomma kommuns styrsystem fastställs efter revidering i enlighet 

med av kommunstyrelsen givna direktiv. 
 
./. Bilaga. 
 

‒ Planperioden för kommunens budget förlängs med ett fjärde år, vilket innebär att 
budgeten omfattar ett budgetår och tre planår från och med år 2020. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 70   KS KF/2018:108 - 100 
 
 

Fastställande av strategi för arbetet med ledning och styrning av 
dataskyddet i Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
I Sverige finns en grundlagsskyddad rätt till skydd för den personliga integriteten, i 
samband med behandling av personuppgifter, i 2 kap 6 § andra stycket 
regeringsformen. Den 25 maj 2018 får Sverige och övriga länder i Europeiska Unionen 
(EU) en ny gemensam lagstiftning, General Data Protection Regulation (GDPR), som 
reglerar personuppgiftsbehandling och som i Sverige ersätter personuppgiftslagen 
(PUL). Riksdagen har också antagit svensk följdlagstiftning, dataskyddslagen, som 
kompletterar artiklarna i GDPR. Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa 
människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för 
privatlivet. Ett annat mycket viktigt syfte är att fastställa regler för det 
fria flödet av personuppgifter inom EU och därmed lägga grund för en ökad 
digitalisering inom EU. 
 
Utifrån en risk- och konsekvensanalys, och för att säkra att kraven i GDPR och 
dataskyddslagen på personuppgiftsbehandling ska efterlevas och den registrerades 
rättigheter respekteras, har ett omfattande inventeringsarbete genomförts inom 
samtliga förvaltningar och styrdokument för förvaltningarnas praktiska arbete 
utarbetas eller revideras. Styrdokumenten består av såväl guidelines/rutiner för 
arbetet med dataskyddet som planer för tekniskt och organisatoriskt skydd. 
Utbildningsinsatser och workshops har genomförts för samtliga förvaltningar och 
samtliga nämnder kommer, senast under maj månad, att utse så kallade 
dataskyddsombud inom nämndens ansvarsområde. 
 
Varje nämnd är, enligt GDPR, personuppgiftsansvarig och ska kunna visa att 
principerna och kraven efterlevs, det vill säga att arbetet med dataskyddet sker på 
korrekt sätt.  
 
Kanslichef Eva Elfborg föreslår i skrivelse 2018-05-03 att kommunstyrelsen, utifrån sin 
samordnande och ledande funktion, fastställer en övergripande strategi för arbetet 
med ledning och styrning av dataskyddet i Lomma kommun. Förslaget till strategi 
innefattar en struktur för ansvarsfördelningen inom kommunen, ansvarsfördelningen 
på förvaltningarna och en beskrivning av hur dataskyddsprinciperna förverkligas. 
Övriga styrdokument och rutiner föreslås fastställas av kommunledningskontoret eller 
ledningsgruppen. 
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Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 80. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-03 från kanslichefen 
‒ Bilaga: Förslag till strategi för arbetet med ledning och styrning av dataskyddet i 

Lomma kommun, daterat 2018-05-03 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09 § 80 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer strategi för arbetet med ledning och styrning av 

dataskyddet i Lomma kommun i enlighet med bilaga. 
 

./.  Bilaga. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 71   KS KF/2018:61 - 420 
 
 

Yttrande över "Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne" 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Region Skånes förslag till 
”Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne”. Förslaget till handlingsplan fokuserar 
på användning, produktion och distribution av fossilfria drivmedel, utveckling av 
kunskap och miljömässig och social hållbarhet. Handlingsplanen utgör en del av 
”Miljöstrategiskt program för Region Skåne” och ”Strategi för ett hållbart 
transportsystem i Skåne 2050”. Syftet med handlingsplanen är att beskriva insatser 
som Region Skåne och andra aktörer kan genomföra för att: 
 
‒ Stödja omställningen mot ett klimatneutralt och fossilbränslefritt transportsystem 

i Skåne 
‒ Skåne ska fånga nya möjligheter till företagande i denna omställning 
‒ Tydliggöra sambandet mellan användning av drivmedel och människors hälsa 
 
Planeringsavdelningen har i skrivelse 2018-04-23 inkommit med ett förslag till 
yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2018-05-02, § 25. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-04-23 från planeringsavdelningen 
‒ Följebrev från Region Skåne, daterat 2017-11-06  
‒ Region Skåne, ”Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne”, Remissversion 

daterad 2017-11-06  
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2018-05-02 § 25 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Rapporten sammanställer på ett bra och sammanfattande sätt förutsättningar, 
styrmedel och nuvarande situation gällande drivmedelsförbrukningen i Skåne. 
Numrering på insatser saknas, detta hade underlättat det administrativa arbetet och 
uppföljningen. 
 
‒ I stycket Elektrifiering (sida 12) presenteras utsläppsdata ifrån hybrid- och 

elfordon. Denna statistik bygger på artikelsammansammanställningar som är 
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baserad på data som ofta är 8 år eller äldre. Då det har skett en stor utveckling 
inom området bör även mer aktuell statistik användas. 

‒ I stycket Elektrifiering (sida 12) anges att hybrid- och elfordon ger upphov till något 
större utsläpp vid tillverkningen. Enligt data i artikeln som refereras är 
utsläppsökningen i fordonstillverkningen större än "något". 

‒ I stycket Framtidsutblick (sida 20) anges det att marknad för bland annat biogas 
kommer att finnas då det krävs för fordon som är svåra att elektrifiera (ex. tunga 
fordon) och för fordon som säljs idag. Biogas bör tillsammans med el vara ett av 
framtidutvecklingsområdena för att minska fossilbränsleanvändningen även för 
personbilar. 

‒ Angivna insatser anses relevanta och det är bra att drivande instans anges. 
‒ Gällande insatser för Gemensamt lärande och påverkan anges exempelvis att 

stödja beteendepåverkan genom att informera om ägandekostnad. Enligt 
beskrivningen avser denna beteendepåverkan att styra över mot elbilar. Då 
målsättningen är att minska fossilbränslen bör det även vara ett syfte att styra 
över mot kollektivtrafik och cykel/gång. Det bör även läggas till spridning om 
information gällande växthusgasutsläpp samt hälsoaspekter. 

‒ För flera av förslagen anges kortfattat att fossilfria satsningar ska stödjas. Det bör 
utvecklas hur detta stöd ska ges. 

 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 72   KS KF/2018:86 - 403 
 
 

Yttrande över förslag till "Grönprogram för Lunds kommun" 
 
 
Ärendebeskrivning 
Lunds kommun har utarbetat ett förslag till nytt ”Grönprogram för Lunds kommun”, 
samt ett förslag till handlingsplan för grönprogrammet. 
 
Lomma kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
 
Planeringsavdelningen har i skrivelse 2018-04-24 lämnat förslag till yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2018-05-02, § 27. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-04-24 från planeringsavdelningen 
‒ Samrådsinbjudan, Förslag till nytt Grönprogram för Lunds kommun, daterad 2018-

03-22 
‒ Grönprogram för Lunds kommun, Samrådshandling daterad 2018-02-02 
‒ Handlingsplan, Grönprogram för Lunds kommun, Samrådshandling daterad 2018-

02-22 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2018-05-02 § 27 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Generella synpunkter 
Upplägget känns modernt och programmet är lätt att förstå och följa. Eftersom pro-
grammet ska utgöra underlag i planeringen så behöver det poängteras att de 
mellankommunala gröna och blå intressena är behandlade i mycket liten utsträckning. 
Det är viktigt att de ekologiska sambanden i landskapet knyts samman mellan våra 
kommuner, något som är svårt att göra med den information som presenteras i denna 
remissversion.  
 
Specifika synpunkter 
Karta 19 visar siktlinjer/utblickar men det är inte angivet vad syftet är, ska de 
utvecklas, bevaras? En av linjerna sträcker sig västerut in i Lomma kommun men det är 
svårt att tolka innebörden, vill man bevara området öppet? Detta kan i så fall stå i 
motsatsförhållande till värdet av småbiotoper i odlingslandskapet som nämns bland 
annat på sid.11: ”Lunds kommun måste hantera de många intressena på landsbygden 
och ge förutsättningar för näringsliv, livsmedelsproduktion och verksamheter 
samtidigt som naturens värden värnas och produktion av ekosystemtjänster säkras.” 
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och sid.33 ”Det finns dock goda möjligheter att förbättra förutsättningarna för den 
biologiska mångfalden i odlingslandskapet genom att återskapa och nyskapa habitat, 
anlägga våtmarker och odlingsfria skyddszoner. Förutom att höja kvalitet och kvantitet 
på befintliga biotoper är det också viktigt att förbättra spridningsmöjligheter mellan 
olika värdekärnor” och även en del av åtgärderna i handlingsplanen, exempelvis: 
”Plantera häckar, alléer och pilevallar” (under målet ”Ett varierat jordbrukslandskap”) 
samt ”Anlägga häckar och beträdor med stigar på kommunalt ägd jordbruksmark för 
rekreativa och ekologiska funktioner” (under målet Landskapets grönstruktur).  
 
Karta 21 anger ”Riktningar i landskapet” men det saknas legend. Det är oklart om olika 
pi-lar syftar till gröna stråk och barriärer och vad syftet med markeringen är. Finns 
stråket nu? Är det välutvecklat redan? På sid. 52 anges det att jordbruksmarken 
begränsar tillgängligheten: ”Lunds geografiska läge mitt i jordbrukslandskapet gör att 
det finns en liten till-gång till allemansrättslig mark i utkanterna av staden. Istället för 
skog som på många andra håll i Sverige, finns här åkrar som invånarna inte kan nyttja 
på samma sätt som skogsmark. Detta gör att Lunds kommun särskilt måste värna om 
den allmänna parkmarken i staden och se till att den håller en sådan hög kvalité, att 
invånarna upplever att de har en tillfredställande tillgång på parker och grönytor”. Vi 
ifrågasätter att bristen på till-gänglig allemansrättslig mark ute i landskapet ska lösas 
genom att värna om mer parker i staden. Det hade varit bra om det i karta 21 
påvisades brister eller potentiella utvecklings-möjligheter för ekologiska 
spridningsvägar samt grönstråk. En av dessa brister är ekologiska och gröna stråk 
västerut från Lunds kommun in i Lomma kommun. På något sätt behöver man 
bestämma sig för vilket allmänt intresse som programmet ska värna. Var är det tänkt 
att man vill stärka de ekologiska eller allemansrättsliga sambanden? Och hur knyter vi 
bäst ihop dessa över kommungränserna? På samma sätt som man kan planera 
bebyggelse på annans mark så kan man som kommun också planera för grönstruktur 
och andra allmänna intressen. Poängen med det kan vara att det blir tydligt var man 
har sambanden i landskapet och man ska inte heller utesluta att detta är intressant 
och relevant för många markägare även om kommunen inte har rådighet att gå in och 
göra åtgärder kring detta.  
 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 73   KS KF/2018:70 - 219 
 
 

Beslut om planbesked avseende detaljplan för del av Alnarp 1:1 
(Mellangård), i Lomma, Lomma kommun  
 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp har inkommit med en ansökan om att 
planlägga del av Alnarp 1:1 (Mellangård) för forskningsändamål och annan 
forskningsanknuten verksamhet. 
 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2018-04-16 att kommunstyrelsen ska besluta 
att ge positivt planbesked för ansökan om att planlägga del av Alnarp 1:1. Planarbetet 
beräknas kunna vara klart så att ett antagande kan ske i slutet av år 2021. 

 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2018-05-02, § 28. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-04-16 från planeringsavdelningen 
‒ Ansökan om planbesked, Alnarp 1:1, inkommen 2018-03-15 
‒ Planeringsförutsättningar – översiktlig genomgång, daterad 2018-04-16 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2018-05-02 § 28 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked avseende ansökan om 

planbesked för del av Alnarp 1:1 (Mellangård), i Lomma, Lomma kommun.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 74   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. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16, § 83. 
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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” 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 § 83 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer reviderade ”Riktlinjer för användning av sociala 

medier” i enlighet med bilaga. 
 

./. Bilaga. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 75   KS KF/2018:106 - 042 
 
 

Utseende av ombud och uppdrag till ombud inför förestående 
årsstämma i Sydvatten AB 

 
 

Ärendebeskrivning 
Sydvatten AB har kallat till årsstämma den 1 juni 2018. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09, § 78. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-04 från ekonomichefen 
‒ Sydvatten AB, Kallelse till årsstämma, daterad 2018-05-02 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-09 § 78 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen utser Robert Wenglén till Lomma kommuns ombud vid 

årsstämman den 1 juni 2018. 
 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens ombud vid årsstämman att rösta och 

verka för att: 
 

‒ Framlagd resultat- och balansräkning per 2017-12-31 fastställs  
‒ Bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen  
‒ Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid 

årsredovisningen omfattar 
‒ Arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och 

dess suppleanter fastställs 
‒ Bolagsordningens § 8 ändras så att antalet suppleanter uppgår till 15 
‒ Framlagda förslag till beslut till följd av Båstad kommuns delägarinträde 

fastställs 
‒ Notering sker av kommunernas och valberedningens nomineringar av 

styrelseledamöter och suppleanter 
‒ Fastställande av nuvarande ägardirektiv 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 76   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. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16, § 84. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-07 från miljöstrategisk samordnare 
‒ Kävlingeåns vattenråd, kallelse till årsstämma 2018 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 § 84 
 
Kommunstyrelsen beslutar 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 § 77   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. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16, § 85. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-07 från miljöstrategisk samordnare 
‒ Höje å vattenråd, kallelse till årsstämma 2018 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 § 85 
 
Kommunstyrelsen beslutar 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  
 


