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KS AU § 85   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Dialogmöte med kultur- och fritidsnämndens presidium 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna  
förvaltningen av kommunens angelägenheter och dessutom ha uppsikt över såväl 
övriga nämnders verksamhet som verksamheten i kommunala bolag (10 kap 2-6 §§) 
och de kommunalförbund där kommunen är medlem.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-21, § 158, att utveckla formerna för den 
kommunala uppsiktsplikten genom införandet av regelbundna dialogträffar med 
nämndernas presidium och förvaltningscheferna.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Carin Hansson (M), kultur- och fritidsnämndens 1:e vice ordförande Oscar Magnusson 
(M), kultur- och fritidsnämndens 2:a vice ordförande Sebastian Merlöv (S) och 
förvaltningschef Martin Persson en redogörelse och besvarade bland annat följande 
frågor: 
 
‒ Hur jobbar ni för att utöka samarbetet med andra nämnder/förvaltningar samt 

andra kommuner? 
‒ Vad är er planering för sommaren för att möta rådande läge? 
‒ Vilka omprioriteringar har ni gjort/kommer att göra under året för att möta 

problematiken med corona och till exempel det ökade ungdomsstöket? 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 86   KS KF/2020:50 - 007 
 
 

Förslag till yttrande avseende granskningsrapporten "Granskning av 
investeringsprocessen" 

 
 

Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av revisorerna i Lomma kommun granskat ändamålsenligheten i 
kommunstyrelsens övergripande styrning av investeringsprocessen. Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i stora delar har en 
ändamålsenlig övergripande styrning av investeringsprocessen och att strukturen för 
kommunens investeringsprocess är tillfredställande.  
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att stärka 
den övergripande styrningen av investeringsprocessen genom att tydliggöra vad 
nämndernas lokalbehovsplaner ska innefatta, tydliggöra 
investeringsplaneringsgruppens uppdrag samt fastställa när avvikelser ska rapporteras 
i enskilda projekt. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson har i skrivelse 2020-05-04 överlämnat förslag till yttrande 
över revisorernas granskningsrapport. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-05-04 från ekonomiavdelningen 
‒ Granskning av investeringsprocessen, daterad 2020-02-24 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen att besluta att yttra sig i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut.  
 
Ordförande yrkar vidare att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen att besluta följande: 
 
‒ Uppdra till förvaltningen att innan årsskiftet utarbeta en instruktion till 

nämnderna inför framtagandet av de lokalbehovsplaner som ska ligga till grund för 
kommunens strategiska lokalförsörjningsplan. 

‒ Uppdra till förvaltningen att ta fram en instruktion för investeringsplanerings-
gruppen samt tydliggöra investeringsplaneringsgruppens syfte. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen överlämnar yttrande över revisorernas granskningsrapport i 

enlighet med bilaga. 
 
./. Bilaga. 
 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att innan årsskiftet utarbeta en 
instruktion till nämnderna inför framtagandet av de lokalbehovsplaner som ska 
ligga till grund för kommunens strategiska lokalförsörjningsplan. 
 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram en instruktion för 
investeringsplanerings-gruppen samt tydliggöra investeringsplaneringsgruppens 
syfte. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 87   KS KF/2020:7 - 214 
 
 

Detaljplan för Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun - beslut om 
granskning (Bjärreds centrum) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen uppdrog 2020-01-29, § 4, till planeringsavdelningen att upprätta 
förslag till detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun. Därefter 
beslutade kommunstyrelsen 2020-02-26, § 16, att godkänna att planförslaget 
skickades ut på samråd. Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under 
perioden 2020-03-09 - 2020-04-03. 
 
Syftet är att göra en ny detaljplan för området. Skillnaden mellan den nya detaljplanen 
och gällande detaljplan är att korsprickad mark ersätter punktprickad mark så att 
lägenhetsförråd kan byggas fristående öster om de radhus som är tänkta att byggas på 
platsen. Detaljplanen möjliggör byggandet av två radhusbyggnader med tillhörande 
komplementbyggnader samt utbyggnad av allmän platsmark i form av gata och 
cykelväg. 
 
Sedan samrådet har planbeskrivningen förtydligats så att det tydligare framgår att den 
nya detaljplanen ersätter den nu gällande. En beskrivning av genomförande-avtalet 
som har tecknats mellan kommun och exploatör har också lagts till i 
genomförandebeskrivningen. På plankartan har ett utfartsförbud lagts till mot Norra 
Västkustvägen. Den administrativa bestämmelsen om att markförorening ska 
avhjälpas innan bygglov/startbesked har tagits bort då denna har blivit avhjälpt. 
 
Planprocessen sker med standardförfarande (5 kap 7§ PBL). Eftersom inte hela 
samrådskretsen har godkänt planförslaget under samrådet har förfarandet inte kunnat 
begränsas, utan måste nu genomgå granskning. (5 kap 18 § PBL). 
 
Planeringschef Lovisa Liljenberg och planarkitekt Peter Hultin föreslår i skrivelse 2020-
05-07 att kommunstyrelsen ska besluta godkänna samrådsredogörelsen, upprättad 
2020-05-07, samt att godkänna detaljplaneförslag för del av Bjärred 20:2 m.fl., 
upprättat 2020-05-07, för granskning. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-05 07 från planeringsavdelningen 
‒ Samrådsredogörelse, Detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma 

kommun (Bjärreds centrum), upprättat 2020-05-07 
‒ Plankarta, Detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun 

(Bjärreds centrum), upprättad 2020-05-07 
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‒ Planbeskrivning, Detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun 
(Bjärreds centrum), upprättad 2020-05-07 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar godkänna samrådsredogörelsen, upprättad 2020-05-

07, samt att godkänna detaljplaneförslag för del av Bjärred 20:2 m.fl., upprättat 
2020-05-07, för granskning. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 88   KS KF/2020:70 - 003 
 
 

Yttrande över förslag till ny renhållningsordning för Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till en ny renhållningsordning för Lomma 
kommun. Föreslagna handlingar avser ersätta gällande renhållningsordning för 
avfallshantering. 
 
Renhållningsordningens syfte är att ange inriktningen för kommunens 
avfallsverksamhet. Varje kommun är skyldig att upprätta en renhållningsordning.  
 
Arbetet har gjorts tillsammans med det kommunala bolaget Sysav och elva 
ägarkommuner: Lomma, Kävlinge, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, 
Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. 
 
Tekniska nämndens förslag till ny renhållningsordning har skickats ut på internremiss 
till samtliga nämnder. 
 
Miljöstrategisk samordnare Helena Björn och miljöstrateg Adam Bahr har i skrivelse 
2020-05-04 överlämnat förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-05-04 från planeringsavdelningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-02-24 § 8 
‒ Remiss avseende förslag till ny renhållningsordning för Lomma kommun 
‒ Förslag till renhållningsordning för Lomma kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen överlämnar följande yttrande: 
 

‐ Lomma kommuns planer anger oftast ett mål vart vi ska nå, en åtgärd som 
bidrar till att nå det och en indikator (/nyckeltal) för att mäta arbetets utslag. I 
förslaget verkar ”indikatorvärden” som är underordnat ”indikator” ofta utgöra 
delmål eller måluppfyllnad. Vi föreslår att begreppet ”indikatorvärde” byts till 
”delmål” eller liknande och placeras över ”indikator”. 
 

Som exempel kan nämnas nedan angivet indikatorvärde som är 
formulerat som ett delmål (ex. ”Insamlad mängd restavfall från 
kommuninvånarna ska utgöra max 100 kg/person och år senast år 
2030”) 
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• Indikator: Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 
• Indikatorvärde: Max 100 kg/person och år senast år 2030 

 
‐ s.20-21. Det bör förtydligas att förbränning till energi inte är inkluderat i spill. 

Är spill bara deponi? Ett tydliggörande hade varit att ha två pilar ut ur 
kretsloppet en med spill och en med energi. Energin som bildas kommer inte 
att fortsätta snurra runt i kretsloppet. 
 

‐ s.21. Byt ut ”måste” i första meningen av målbeskrivningarna till ”ska”. 
 

‐ s.21. ”Endast det som inte går att materialåtervinna till nya produkter ska 
återvinnas som energi, annars ökar spillet från kretsloppet.” Denna 
formulering borde vara en del av beskrivningen till mål 2, om både 
materialåtervinning och energi ingår i kretsloppet. 

 
‐ s.25. Detta skulle kunna döpas om till åtgärder. Det vore bra om de delades in 

under olika mål med tillhörande indikatorer. Det är viktigt att de som ansvarar 
för att genomföra arbetet (nämnderna) förstår dessa åtaganden. 

 
‐ s. 68. Det anges att planen inte innefattar åtgärder. Detta innebär att 

nämnden ansvarar för ett mättal (det som kallas indikator). Vad innebär det? 
Ska enbart nämnden ansvara för att status rapporteras? Ska nämnden själv då 
bedöma åtgärder och ev. tillkommande kostnader? I så fall måste detta 
tydliggöras. Nämnderna måste tydligt förstå vad det är de ansvarar för. Det 
beskrivs att åtgärder hanteras i de tvååriga handlingsplanerna, det bör dock 
läggas till att ansvarig nämnd ansvarar för uppfyllnad av indikatorvärdet (det 
som vi tycker bör ändras till delmål, se ovan) och genomförande av åtaganden. 

 
‐ s. 68. Två år är kort tid för att hantera och färdigställa åtgärder i efterföljande 

handlingsplaner. Tillkommande kostnader för åtgärder måste dessutom 
budgeteras året innan de ska genomföras. 

 
‐ Bilaga 1. Det viktigaste i hela huvuddokumentet är mål, åtaganden (s.25), 

indikatorer och indikatorvärden. För att underlätta hanteringen bör dessa 
viktiga formuleringar numreras och förtydligas. Förslagsvis läggs även 
åtaganden in i tabellen i bilaga 1 under respektive mål och samtliga 
ställningstaganden i bilagan numreras. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 89   KS KF/2016:363 - 410 
 
 

Yttrande till länsstyrelsen avseende överklagat beslut gällande 
bildandet av naturreservat Kustdammarna, Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Lomma kommun har den 13 februari 2020 beslutat anta 
naturreservatet Kustdammarna. Beslutet har överklagats av markägaren 
Byggnadsfirma Claesson & Anderzén HB. Ombuden anför bland annat att 
naturreservatet äventyrar byggrätterna i detaljplanen utanför området. Länsstyrelsen i 
Skåne län har begärt in kompletteringar av ärendet samt givit kommunen möjlighet att 
bemöta överklagandet. 
 
Miljöstrategisk samordnare har i skrivelse 2020-05-05 lämnat förslag på yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13, § 89. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13 § 89 
‒ Överklagandehandlingar inkluderande bland annat antagandehandlingar från 

Lomma kommun. 
‒ Skrivelse från Planeringsavdelningen med bilaga 1 och 2. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelse besluta följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
För att tydliggöra Lomma kommuns (LK) syn på de miljöbalksjuridiska 
förutsättningarna sammanfattas de här. 
 
Området som avses omfattas idag till största delen av strandskydd. 
Strandskyddslagstiftningen har i många avseenden tydliggjorts och i viss mån skärpts 
under de år som gått sedan de nu gällande detaljplanerna tillkommit. Tydliggörande 
har kanske framför allt skett kring vad som kan anses vara skäl för undantag respektive 
skäl för dispens. Det innebär att det är svårt att idag se någon möjlig utveckling av 
dammiljöerna som skiljer sig från naturreservatets syften för området.  
 
En grundläggande förutsättning för naturreservatsbildning enligt miljöbalkens 7 kap är 
att områdesskyddet inte strider mot befintliga detaljplaner. En annan är att 
naturreservat inte har rättsverkan utanför områdets gräns. Dessa förutsättningar 
tillsammans utgör grunden till varför kommunen anser att naturreservatet kan komma 
till stånd utan att påverka enskilda intressen negativt. 
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Lomma kommun svarar nedan i detalj på vad ombuden till Byggnadsfirma Claesson & 
Anderzén HB (CA) anför i sitt överklagande (ombudens text). 
  
2.1.3 Naturreservatet kommer huvudsakligen att vara beläget på Fastigheterna, Bilaga 
3.  
  
Svar LK: Avgränsningen i kartan som visas av ombuden i Bilaga 3 skiljer sig från den 
avgränsning som Lomma kommun beslutat om.  Avgränsningen har modifierats i 
samråd med CA innan beslut om antagande, se mejldialog i bilaga 1 denna skrivelse, 
samt kartan som hör till Lomma kommuns beslut. Här har ett väl tilltaget område 
undantagits naturreservatsbildning för att eventuellt kunna rymma en brygga till 
hotellets verksamhet. Denna brygga kan enbart komma till stånd om 
strandskyddsdispens ges vilket inte innebär någon skillnad utifrån om utanförliggande 
område är naturreservat eller ej. 
 
2.2.2 På s. 4 i skötselplanen hävdas på två ställen att detaljplanen skulle vara 
utgången. Detta är en felaktig uppgift då en detaljplan gäller till dess att den upphävs 
eller ändras. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt i 
enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under 
genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning av kommunen för den 
skada som uppkommer för fastighetsägaren. 
 
Svar LK: Detta är helt korrekt och dessa meningar i skötselplanen har ändrats. Det 
framgår nu att det är detaljplanens genomförandetid som är utgången, ändringen kan 
ses som redaktionell. Vad som anförs i skötselplanen kan dock inte påverka området 
utanför naturreservatet. 
 
2.2.3 Trots att en detaljplans genomförandetid har löpt ut ska kommunen vid beslut 
att bilda ett naturreservat beakta i vad mån naturreservatet kan få inte avsedda 
konsekvenser för de intilliggande fastigheterna. Detta för att förhindra att 
naturreservatet kommer i konflikt med den för de intilliggande fastigheterna gällande 
detaljplanen. 
 
Svar LK: Detta är utrett och samråd om detta har skett med fastighetsägaren såväl som 
andra sakägare. Ingen detaljplan gäller för utpekat område och det står inte i konflikt 
med gällande detaljplaner utanför området Kommunen har även gått CA till mötes i 
varje önskemål under processen. Se vidare minnesanteckningar från möten och 
mejlkonversation som sammanställts i Bilaga 1. 
 
2.2.4 I skötselpanen anförs på s. 9 att anläggande av ”höga strukturer” i närheten av 
dammarna, dvs. på CA:s fastigheter, kan påverka fågellivet negativt. Detta ska ses mot 
bakgrund av att det på s. 5 framhålls att för att Kustdammarnas betydelse för 
fågelfaunan ska bestå är det viktigt att det inte uppförs några högre byggnader eller 
andra konstruktioner i dammarnas närhet. 
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Svar LK: Detta är ett faktum och inget som i sin skrivning har annan rättsverkan än som 
en ekologisk förutsättning. Skötselplanen kan inte hindra något utanför området. Trots 
det har ordet ”byggnader” strukits ur skötselplanen då det är onödig information, 
ändringen kan ses som redaktionell.  
 
2.2.5 I detaljplanen för Strandfuret anges inte någon begränsning i höjd för hotell- och 
konferensanläggningen utan enbart en maximal tillåten bruttoarea. I beslutet att bilda 
naturreservatet har kommuen därför underlåtit att beakta vilka konsekvenser som den 
inte närmare preciserade inskränkningen rörande ”höga strukturer” kan få för den 
hotell- och konferensanläggning som detaljplanen medger. 
 
Svar LK: Skötselplanen kan inte hindra något utanför området. Trots det har ordet 
”byggnader eller andra” strukits ur skötselplanen då det är onödig information, 
ändringen kan ses som redaktionell.  
 
2.2.6 Det har dessutom under lång tid varit ett starkt önskemål från kommunens sida 
att CA uppför denna hotell- och konferensanläggning för att stärka kommunens 
attraktionskraft för turism- och näringsliv. CA har för sin del sett att det föreligger en 
möjlighet att förena en sådan anläggning med olika aktiviteter i främst i 
Fyrkantsdammen. 
 
Svar LK: Största delen av dammarna omfattas idag av strandskydd med samma syften 
som naturreservatet. Det finns däremot en stor fördel för såväl markägare som 
kommun och allmänhet om området sköts enligt en skötselplan för att kunna utveckla 
såväl de allemansrättsliga värdena som de biologiska värdena på platsen. Detta är 
också en kommande stor attraktionskraft för hotell- och konferensanläggningen. 
 
2.2.7 CA hävdar därför att inrättandet av naturreservatet inte förenligt med de syften 
som ligger till grund för detaljplanen och att kommunen har underlåtit att beakta och 
avväga de motstående intressen som föreligger. 
 
Svar LK: Kommunen har beaktat dessa aspekter och även i dialog med CA hanterat de 
önskemål som uppkommit. 
 
2.2.8 Vattenståndet i Fyrkantsdammen regleras av en äldre pumpanläggning som ägs 
av CA. Pumpen omnämns på s. 3 och s. 14 i skötselplanen. Denna pump har kommunen 
underlåtit att beakta i avsnittet prioritering och ansvarsfördelning på s. 16. 
Pumpanläggningen kan inom en inte alltför avlägsen framtiden behöva bytas ut. 
Kommunen har inte tagit ställning till vem som ska ansvara för detta. 
2.2.9 På s. 2 i skötselplanen anges att pumpen håller vattenytan i dammen ”någon” 
meter under naturlig nivå. Därefter på s. 14 framhåller kommunen att pumpen håller 
vattenytan 0,8 m under havsnivå. Kommunen anvisar således inte någon exakt 
plushöjd vid normalvattenstånd, trots att kommuen påpekar att om denna reglering 
inte bibehålls finns det risk för att Södra Västkustvägen och Badvägen undermineras 
och slutligen kollapsar vid högre vattenstånd. 
2.2.10 På s. 15 i skötselplanen konstaterar kommunen att ett utlopp av färskvatten och 
ett dagvattenutlopp går ut i sydöstra hörnet av Fyrkantsdammen. Där finns en 
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oljeavskiljare som kommunen ansvarar för. Från campingen går det en trycksatt 
dagvattenledning in i Trekantsdammen och vid södra stranden av Fyrkantsdammen 
mynnar en enskild dagvattenledning ut som ägs av CA. 
2.2.11 CA hävdar att det föreligger behov av en övergripande utredning rörande 
dagvattenfrågan. Den närmare utformningen av dagvattenhanteringen kommer att få 
stor betydelse för fortsatt exploatering av CA:s fastigheter inom det område som 
omfattas av detaljplanen. Om Fyrkantsdammen kommer att ingå i ett naturreservat är 
det mycket tveksamt om det kommer att vara möjligt att leda ut dagvatten i 
Fyrkantsdammen om det inte först vidtas kompletterande reningsåtgärder. Dessutom 
uppkommer frågan om den befintliga pumpen har tillräcklig kapacitet eller inte att ta 
hand om dagvattnet från intillliggande fastigheter. 
2.2.12 Dessa förhållanden har kommunen underlåtit att utreda inför beslutet att 
bilda naturreservatet. 
 
Svar LK: Kommunen har utrett de frågor i 2.2.8 t om 2.2.12 som kan ha betydelse för 
naturreservatet eller vice versa. Övriga frågor får hänskjutas till ordinarie process om 
övertagande av pump samt utsläpp av vatten till recipient. Naturreservatet hindrar 
frågorna som rör områdets funktion som dagvattenanläggning då tydliga undantag 
gällande detta är inskrivna i föreskrifterna. Kommunen har lång erfarenhet av 
naturreservat som även har funktion av dagvattenanläggning och detta fungerar 
friktionsfritt. Återigen bör poängteras att dammarna idag är strandskyddade och 
förändrade utsläpp i dessa miljöer skulle snarare kunna påverkas av strandskyddets 
regelverk och kräver i så fall dispens. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma i Kävlingeåns 
vattenråd 

 
 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Kävlingeåns vattenråd har kallat till stämma den 20 maj 2020. 
 
Miljöstrategisk samordnare Helena Björn har i skrivelse 2020-05-05 lämnat förslag till 
instruktion för Lomma kommuns ombud. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-05-05 från planeringsavdelningen 
‒ Kävlingeåns vattenråd, Kallelse till årsstämma 2020 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens ombud vid årsstämma i Kävlingeåns 

vattenråd att rösta och verka för att: 
 
• Ge styrelsen ansvarsfrihet. 
• Fastställa förbundets resultat- och balansräkning samt 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: 
Kommunstyrelsen 
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Uppdrag åt ombud inför förestående stämma i Höje å vattenråd 

 
 

Ärendebeskrivning 
Höje å vattenråd har kallat till årsstämma den 26 maj 2020. 
 
Miljöstrategisk samordnare Helena Björn har i skrivelse 2020-05-05 lämnat förslag till 
instruktion för Lomma kommuns ombud.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-05-05 från planeringsavdelningen 
‒ Höje å vattenråd, Kallelse till årsstämma 2020, daterad 2020-04-23 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ 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 samt representanter i Öresunds 
vattenvårdsförbund. 

• 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 2020. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma i SYSAV 

 
Ärendebeskrivning 
SYSAV har kallat till årsstämma den 28 maj 2020. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson har i skrivelse 2020-05-06 lämnat förslag till instruktion 
för Lomma kommuns ombud. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-05-06 från ekonomiavdelningen 
‒ SYSAV, Reviderad kallelse till årsstämma, daterad 2020-04-14 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens ombud vid årsstämman att rösta och 

verka för att: 
 

• Framlagd resultaträkning och balansräkning för SYSAV per 2019-12-31 
fastställs 

• Framlagd resultaträkning och balansräkning för koncernen per 2019-12-31 
fastställs 

• Vinstmedlen disponeras enligt framlagt förslag 
• Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019 
• Fastställande av arvoden åt styrelsen, auktoriserade revisorn och 

lekmannarevisorerna 
• Antalet styrelseledamöter fastställs i enlighet med förslag i kallelsen 
• Suppleants inträde sker i enlighet med förteckning i kallelsen 
• Val av auktoriserad revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisorer med 

suppleanter sker i enlighet med förteckning i kallelsen 
• Fastställande av ägardirektiv, daterat 2010-05-21 

 
Ombudet får vid stämman efter egen bedömning ta ställning till val av ordförande, 
vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter på stämman. 
 
Ägardirektiv ska antas av årsstämman för att vara giltigt. Föreliggande förslag är 
daterat 2010-05-21 och utifrån innehållet bör ägarna se över ägardirektiven inför 
nästa års stämma. 

______________________ 
Sändlista:  
Kommunstyrelsen 
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Hemställan från socialförvaltningen angående ytterligare 
ianspråktagande av medel avsatta för omställningsarbetet inom 
socialförvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen föreslår, genom skrivelse 2020-05-08 från socialchef Emma Phil, 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska godkänna förvaltningens anhållan om 540 tkr 
i ytterligare medel för omställning. 
 
Kommunfullmäktige har i budget 2020 avsatt 5,0 mnkr inom kommunstyrelsens 
förfogandemedel i anslaget "Omställning socialnämnden" för omställningsåtgärder i 
syfte att öka kvaliteten och uppnå en budget i balans. Hittills har socialnämnden 
tilldelats 2.270 tkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-26, § 14, att överlåta till kommunstyrelsens 
arbetsutskott att efter hemställan från socialchefen besluta om tilldelning av 
resterande medel till socialförvaltningen utifrån de insatser som krävs i 
omställningsarbetet. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson och budgetekonom Elisabet Andersson konstaterar i 
skrivelse 2020-05-12 att de förslag som framförs ligger i linje med beslutade 
intentioner och att finansiering kan göras från kvarstående medel inom 
kommunstyrelsens förfogande för detta ändamål. 
 
Ekonomichefen och budgetekonomen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 
ska besluta följande: 
 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner socialnämndens anhållan om medel 

för omställning.  
‒ Finansiering sker genom att 540 tkr omdisponeras från kommunstyrelsens 

förfogande "Omställning socialnämnden" till socialnämndens budget 2020. 
 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-05-12 från ekonomiavdelningen 
‒ Skrivelse 2020-05-08 från socialchefen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner socialnämndens anhållan om medel 

för omställning.  
‒ Finansiering sker genom att 540 tkr omdisponeras från kommunstyrelsens 

förfogande "Omställning socialnämnden" till socialnämndens budget 2020. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Socialnämnden 
Ekonomi  
 


