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Plats  Hagavägen 2A, Bjärred samt digitalt via Teams   
Tid 2021-02-03, kl. 08:30-10:34 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Sofia Forsgren Böhmer (M) 
Sandra Pilemalm (L) 
Per Bengtsson (S) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot §§ 19, 21-24 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Katarina Pelin 
Maria Zingmark 
Samuel Sköld 
Kristian Fridqvist 
Ulrika Forsgren Högman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ekonomichef § 19-22 
redovisningschef § 19 
förvaltningschef KLK § 21 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2021-02-10 
 
 

 
 

Paragraf  
§19-§24 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Zingmark 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande  

 
 

  Per Bengtsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2021-02-03   

Paragrafer §19-§24   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-02-12 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-03-06 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 19   KS KF/2021:26 - 042 
 
 

Information om preliminärt bokslut Lomma kommun 2020 

 
Ärendebeskrivning  
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Samuel Sköld en redogörelse 
avseende preliminär bokslut 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 4 (11) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 20   KS KF/2021:10 - 042 
 
 

Yttrande över årsredovisning för samordningsförbundet Finsam 
Kävlinge-Lomma för år 2019 

 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har överlämnat sin årsredovisning för 
år 2019 till Lomma Kommun. Årsredovisningen är granskad av Deloitte som påtalat 
vissa bristande rutiner samt att det egna kapitalet överstiger rekommenderade nivåer. 
Årsredovisningen är tillstyrkt av Deloitte. 
 
Förbundet redovisade för 2019 ett positivt resultat på 996,3 tkr, jämfört med 675,9 
mnkr 2018. Det egna kapitalet uppgår till 4,5 mkr vilket motsvarar en soliditet om 83 
procent. Storleken på det egna kapitalet överstiger fortsatt de riktlinjer som är 
upprättat av nationella rådet för ett Finsam förbund. 
 
Anledningen till överskottet är omstruktureringar och byte av personer i olika 
nyckelpositioner hos samverkande parter vilket påverkat verksamheten och att 
insatser inte har startat eller avslutats i förtid vilket har påverkat resultatet. Det 
budgeterade resultatet var satt till – 2,5 mnkr. 
 
Revisionsrapporten från Deloitte har bilagts årsredovisningen. Revisorerna påtalar i 
rapporten brister gällande betalning av skatter och avgifter under inledningen av 
2019, vilket berott på bristande rutiner. Vidare rekommenderas bland annat att 
storleken på det egna kapitalet minskas och aktiviteter och finansiering balanseras. 
 
Ekonomichef Samuel Sköld föreslår i skrivelse 2021-01-12 att kommunfullmäktige ska 
besluta att Lomma kommun godkänner, för sin del, årsredovisning för 
samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 2019 och beviljar styrelsen i 
samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-01-12 från ekonomichefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Att godkänna årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 

för år 2019 och beviljar styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 
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Jäv 
Med anledning av jäv har Sofia Forsgren Böhmer (M) inte deltagit i ärendets 
handläggning. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 21   KS KF/2020:54 - 007 
 
 

Information angående uppföljning intern kontroll 2020 

 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommunledningskontorets förvaltningschef 
Ulrika Forsgren Högman en redogörelse avseende uppföljning intern kontroll 2020, 
varefter arbetsutskottet diskuterar detsamma. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 22   KS KF/2021:5 - 406 
 
 

Angående förslag till revidering av taxa för prövning, tillsyn och kontroll 
enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och 
livsmedelslagstiftningen 

 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har sett över nu gällande taxa för prövning, tillsyn och 
kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen. I 
beslut 2020-12-08, § 158, föreslår nämnden att kommunfullmäktige ska besluta anta 
nämndens förslag till ändring av taxan. 
 
Kommuner har för närvarande rätt enligt miljöbalken (1998:808), strålskyddslag 
(2018:396), strålskyddsförordning (2018:506), livsmedelslag (2006:804), 
livsmedelsförordning (2006:813), samt förordning (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, att ta ut avgifter för 
prövning, tillsyn och kontroll. Avgifterna enligt miljöbalken, strålskyddslagen, 
livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter sammanfördes år 
2016 i en taxa av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har senast reviderat taxan 
2019-12-05, § 102. 
 
Miljöenheten redogör i skrivelse 2020-11-16 för förlaget till reviderad taxa för 
prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och 
livsmedelslagstiftningen. Med anledning av den nya avfallsförordning som trädde i 
kraft den 1 augusti 2020 föreslår miljöenheten att laghänvisningarna i taxan 
uppdateras. Vidare föreslår miljöenheten att reglerna gällande blandning av avfall 
revideras, så att de överensstämmer med vad som föreskrivs i den nya 
avfallsförordningen. De föreslagna ändringarna innebär att miljö- och 
byggnadsnämnden kan besluta om dispens från reglerna i enskilda ärenden samt att 
en timavgift tas ut i ärendet. Därutöver föreslår miljöenheten att 2 § i de inledande 
bestämmelserna i taxan uppdateras med timtaxan för år 2021, att ordet ”landstings” 
ersätts med ordet ”regioners” och att det årtal som utgör utgångspunkt för 
indexuppräkning uppdateras till år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-01-28 från kommunledningskontoret 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-08 § 158 
‒ Skrivelse 2020-11-16 från miljöenheten, inklusive bilaga 
‒ Gällande taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 

strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen, fastställd 2019-12-05 § 102 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 

strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen, taxebilaga 1 och 2, fastställs 
i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

‒ Den reviderade taxan träder i kraft 2021-05-01, varvid nu gällande taxa upphör att 
gälla. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 23   KS KF/2021:23 - 106 
 
 

Angående godkännande av avtal om anslutning till Kommunförbundet 
Sydarkiveras tjänst gemensamt dataskyddsombud 

 
Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 har till syfte att 
skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU, så att det 
fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Enligt dataskyddsförordningen är 
det obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga att utnämna ett dataskyddsombud. 
För myndigheter är det ett krav att ha dataskyddsombud. I enlighet med 
dataskyddsförordningen är kommunstyrelsen och varje politisk nämnd 
personuppgiftsansvarig inom sitt område och ska utse ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges personal eller utföra 
uppgifterna på grundval av ett tjänsteavtal. 
 
Inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen utsåg kommunstyrelsen och övriga 
politiska nämnder dataskyddsombud för sina respektive ansvarsområden.  
Kommunledningskontoret redogör i skrivelse 2021-01-25 att en annan lösning är att 
ingå avtal om dataskyddsombud med Kommunförbundet Sydarkivera som kommunen 
redan är förbundsmedlem i och har avtal med gällande tjänsten digitalt arkiv. Enligt 
kommunledningskontoret erbjuder Sydarkivera tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud för de förbundsmedlemmar som tecknar avtal om anslutande 
tjänst. Samtliga personuppgiftsansvariga inom den förbundsmedlem som ansluter sig 
omfattas av tjänsten. För att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kunna bedriva 
verksamheten som anslutande tjänst har Sydarkivera, enligt 
kommunledningskontoret, skapat ett team med olika kompetenser som tillsammans 
utför dataskyddsombudets uppgifter. Teamet ha, enligt kommunledningskontoret, 
kompetens inom juridik, IT, informationssäkerhet och arkiv.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-01-25 från kommunledningskontoret 
‒ Sydarkivera, Förslag till avtal om anslutande tjänst gällande gemensamt 

dataskyddsombud, daterat 2020-12-22 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande avtal om anslutning till 

Kommunförbundet Sydarkiveras tjänst gemensamt dataskyddsombud. 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att underteckna avtalet om 

anslutning till tjänsten gemensamt dataskyddsombud. 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att avgiften för innevarande år om 125 tkr ska belasta 

kommunstyrelsen, kansliavdelning. 
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‒ Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för år 2022 och framåt ska hanteras i 
kommande budgetprocess. 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att utse Therese Jigsved, förbundsjurist 
på Kommunförbundet Sydarkivera, till dataskyddsombud. 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar till respektive förvaltning att utse 
dataskyddsamordnare som kan leda förvaltningens dataskyddsarbete och fungera 
som kontaktpersoner för dataskyddsarbetet. 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontorets kansliavdelning att i 
samråd med det gemensamma dataskyddsombudet se över gällande 
policydokument och riktlinjer för behandling av personuppgifter. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 24   KS KF/2021:17 - 001 
 
 

Kommundirektören informerar 

 
Ärendebeskrivning  
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Katarina Pelin en 
redogörelse avseende aktuella frågor.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista:  
 


