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Plats
Tid

Hagavägen 2A, Bjärred och digitalt viaTeams
2021-02-17, kl. 19:00-19:52

Beslutande

Robert Wenglén (M)
Jerry Ahlström (M
Per Bengtsson (S)
Sofia Forsgren Böhmer (M)
Eva Banheden Lindblad (M)
Aron Regnéll (M)
Richard Jerneborg (M)
Sandra Pilemalm (L)
Lisa Bäck (S)
Rune Netterlid (S)
Jimmy Ringström (SD)
Kristina Thored (FB)
Lars-Göran Svensson (C)
Fredrik Axelsson (M)
Ingrid Ascard (MP)
Lennart Nilsson (S)

ordförande
vice-ordförande
2:e vice-ordförande §§ 11-13, 15-17
ledamot §§ 11, 13, 15-17
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot §§ 11, 13-17
ledamot
ledamot
ledamot
ersätter Martha Henriksson Witt (C)
ersätter Sofia Forsgren Böhmer (M) §§ 12, 24
ersätter Lisa Bäck (S) § 12
ersätter Per Bengtsson (S) § 14

Övriga deltagare

Fredrik Axelsson (M)
Susanne Borgelius (M)
Lennart Månsson (M)
Carin Hansson (M)
Emma Köster (M)
Jonas Benke (L)
Anna-Karin Davidsson (KD)
Lennart Nilsson (S)
Pia Johnson (S)
Ingrid Ascard (MP)
Oscar Sedira (SD)
Jenny Lundegård (FB)
Katarina Pelin
Maria Zingmark

Utses att justera

Per Bengtsson

ersättare §§ 11, 13, 15-17
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare §§ 11, 13, 15-17
ersättare §§ 11, 13-17
ersättare §§ 11, 13-17
ersättare
ersättare
ersättare
kommundirektör
kommunsekreterare

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Lomma kommunhus, 2021-02-19
Sekreterare
Maria Zingmark
Ordförande
Justerande

Robert Wenglén
Per Bengtsson
Utdragsbestyrkande

Paragraf
§11-§17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-17

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Kommunstyrelsen
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§11-§17

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2021-02-19
Kommunhuset i Lomma

Datum när anslaget
tas ned

Underskrift
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Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen och delegat på kansliavdelningen
nr 3-4/21
Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser
och beslut om
överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattade av kommundirektören
nr 1/21
Beslut om beviljande av bidrag till Skånes Arkivförbund för
verksamheten år 2021
KS/KF 2017:312:048
Delegationsbeslut fattade av HR-chefen
nr 8/21
Beslut om timlön till Feriearbetare
KS/KF 2021:20.002
nr 9/21
Överläggning inför löneöversyn 2020
KS/KF 2021:20.002
nr 10/21
Överläggning inför lönerevision 2020, Ledarna
KS/KF 2021:20.002
nr 11/21
Överläggning inför lönerevision 2020, Vision
KS/KF 2021:20.002
Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschefen
nr 1/21
Beslut avseende avtal om överenskommelse avseende
fastighetsreglering, Önnerup 1:17
KS/KF 2020:215.241
nr 2/21
Beslut avseende arrendeavtal berörande fastigheterna Flädie 6:5, 6:27
och 6:44
KS/KF 2020:220.261
Protokoll från sammanträde 2021-01-13, 2021-01-20 och 2021-02-03 med
kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från sammanträde 2021-02-03 med planledningsgruppen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 4 (16)

2021-02-17

Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokollsutdrag från BUN § 1/2021-01-26 avseende beslut om fastställande av
reviderad budget gör barn- och utbildningsnämnden, KS/KF 2020:56.041
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse från kansliavdelningen
Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande
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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.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03, § 20.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 § 20
‒ Skrivelse 2021-01-12 från ekonomichefen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Att godkänna årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma
för år 2019 och beviljar styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning:
Per Bengtsson (S) lämnar en protokollsanteckning att revisorernas kritik är mycket
allvarlig med kritik på förvaltningsberättelsens struktur, att skatt och avgifter inte
betalts i tid och bristande verkställighet av besluten. Förbundet Finsam-Kävlinge måste
arbeta med högt fokus på att komma tillrätta med problemen.
Jäv
Med anledning av jäv har Sofia Forsgren Böhmer (M), Susanne Borgelius (M), Lisa Bäck
(S), Lennart Nilsson (S) och Pia Johnson (S) inte deltagit i ärendets handläggning.
______________________
Sändlista:
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Förslag till revidering av taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt
miljöbalken, strålskyddslagstifningen 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.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03, § 22.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 § 22
‒ 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
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår 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:
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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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.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03, § 23.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 § 23
‒ Skrivelse 2021-01-25 från kommunledningskontoret
‒ Sydarkivera, Förslag till avtal om anslutande tjänst gällande gemensamt
dataskyddsombud, daterat 2020-12-22
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande avtal om anslutning till
Kommunförbundet Sydarkiveras tjänst gemensamt dataskyddsombud.
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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.
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.

Jäv
Med anledning av jäv har Sofia Forsgren Böhmer (M) och Per Bengtsson (S) inte
deltagit i ärendets handläggning.
______________________
Sändlista:
Sydarkivera
Kommundirektören
Nämnderna
Kommunledningskontoret
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-17

KS § 15

KS KF/2020:54 - 007

s. 11 (16)

Uppföljning intern kontroll 2020 - Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern
kontroll.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2015-10-11 § 82 fastställt reglemente för
intern kontroll och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2015-09-23 § 151 beslutat
om anvisningar till reglemente för intern kontroll. Reglemente och anvisningar är
senast reviderat 2018-09-26.
Enligt anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska ha en uppföljning
av förgående års kontroller i februari månad och anta internkontrollplan för
innevarande år senast i mars månad. Uppföljningsrapporten redovisar de resultat som
årets kontroller gett samt de åtgärder som ska vidtas vid avvikelse. Utav fem kontroller
hittades avvikelser inom fyra. Dessa områden har fått åtgärder tilldelade sig och
kommer vara med i riskbedömningen av 2021 års plan för intern kontroll.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10, § 25.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 § 25
‒ Skrivelse 2021-01-22 från kommunledningskontoret
‒ Uppföljning intern kontroll 2020 – Kommunstyrelsen
Överläggning
Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att uppdra åt
kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen om ca 4 månader med
en redogörelse avseende resultatet av informationsinsatserna kopplat till punkt 3.3.1 i
rapporten.
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar bifall till Sandras tilläggsrykande.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen lägger rapporten ”Uppföljning Intern kontroll 2020 –
Kommunstyrelsen” till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att återkomma till
kommunstyrelsen om ca 4 månader med en redogörelse avseende resultatet av
informationsinsatserna kopplat till punkt 3.3.1 i rapporten.

______________________
Sändlista:
Kommunledningskontoret
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Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheten Vinstorp 33:27
Ärendebeskrivning
Vinstorp 33:27 är bebyggd med flerbostadshus och är, som enda fastighet i Lomma
kommun, upplåten med tomträtt. Tomträttsinnehavare är Stiftelsen Alnarps
Studentbostäder. Tomträttsavtalet tecknades 1972 och den årliga tomträttsavgälden
utgör idag femtusen (5 000) kronor. Avgälden har varit oförändrad sedan
tomträttsavtalet tecknades.
Mark- och exploateringsenheten redogör i skrivelse 2021-02-01 att tomträttsavgälden
syftar till att ge fastighetsägaren (kommunen) en skälig avkastning (ränta) på den
upplåtna markens värde (i avröjt skick). Avgäldsreglering får, i enlighet med
tomträttsavtalet och gällande lagstiftning, ske vart tionde år. Innevarande
avgäldsperiod löper till 2022-03-31. Vid avgäldsreglering krävs att parterna
överenskommer om ny avgäld senast ett år innan innevarande avgäldsperiods utgång,
dvs. i detta fall senast 2021-03-31. Om parterna inte kommer överens kan
fastighetsägaren, under näst sista året av den innevarande perioden, väcka talan om
prövning av avgälden.
Mark- och exploateringsenheten redogör vidare för att vid omprövningen ska rätten
bestämma avgälden för den kommande perioden på grundval av det värde marken
äger vid tiden för omprövningen. Detta markvärde benämns avgäldsunderlag. Den
årliga avgälden beräknas genom en ränta på avgäldsunderlaget. Bestämningen av
räntan har i rättsfall tagit sin utgångspunkt i den långsiktiga realräntan på den
allmänna kapitalmarknaden (dvs. skillnaden mellan den nominella räntan och
inflationen), tidsperspektivet har därvid varit minst 30 år och i flera fall har
avgäldsräntan bestämts med hänsyn till den s.k. triangeleffekten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den årliga avgälden för kommande
avgäldsperiod (år 2022-2032) ska omregleras och bestämmas enligt nedan.
Avgäldsunderlag
Byggrätt, kvm BTA:
Nytt avgäldsunderlag, kr/kvm BTA:
Nytt avgäldsunderlag, totalt:

3 475 kvm
2 500 kr
8 687 500 kr

Avgäldsränta
Avgäldsräntan föreslås uppgå till 3 %.

Utdragsbestyrkande
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Avgäld
Den årliga avgälden som ska betalas av tomträttsinnehavaren till fastighetsägaren
(kommunen) beräknas enligt följande:
Avgäld = avgäldsunderlaget * avgäldsräntan
Den årliga avgälden för Vinstorp 33:27 föreslås (avrundat) uppgå till 260 000 kr från
och med 2022-04-01.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10, § 27.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 § 27
‒ Skrivelse 2021-02-01 från mark- och exploateringsenheten
‒ PM Tomträtter – fördjupning och jämförelsematerial
‒ Gällande tomträttsavtal mellan Lomma kommun och Stiftelsen Alnarps
studentbostäder, tecknat 1972-04-01
Överläggning
Per Bengtsson (S) yrkar att tomträttsavgälden nyttjar en så kallad sidolöpare för att
avgälden ska höjas succesivt de första åren under kommande avgäldsperiod.
Aron Regnell (M), Jerry Ahlström (M), Sofia Forsgren Böhmer (M) och Richard
Jerneborg (M) yrkar avslag på Per Bengtssons tilläggsyrkande.
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens ska besluta i enlighet
med arbetsutskottets förslag till beslut.
Lisa Bäck (S), Rune Netterlid (S) och Kristina Thored (FB) yrkar bifall till Per Bengtssons
tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer först proposition på frågan om bifall
respektive avslag på sitt eget yrkande, varefter kommunstyrelsens arbetsutskott
bifaller det samma.
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Per
Bengtssons tilläggsyrkande, varefter ordföranden finner av kommunstyrelsen avslår
det samma.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Tomträttsavgälden för Vinstorp 33:27 för nästkommande avgäldsperiod ska
bestämmas till 260 000 kr/år.
‒ Nytt avtal med den i ärendet beslutade avgälden ska tecknas med
tomträttsinnehavaren.
‒ Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef bemyndigas att underteckna
nytt avtal med den i ärendet beslutade avgälden.
Utdragsbestyrkande
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Talan ska väckas senast 2021-03-31 hos Mark- och miljödomstolen i Växjö
angående omprövning av avgälden om överenskommelse om ny avgäld inte
träffats mellan parterna dessförinnan.

Reservation
Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig skriftligt.
./.
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Bilaga
______________________
Sändlista:
Samhällsbyggnadschefen
Mark- och exploateringsenheten
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Angående avveckling av ABMA
Ärendebeskrivning
Lomma kommun är delägare i Aktiebolaget Malmöregionens Avlopp (ABMA)
tillsammans med Burlövs kommun och Staffanstorps kommun. ABMA bygger och
driver anläggningar för avledande av avloppsvatten från samhällena Arlöv, Åkarp,
Hjärup och Lomma till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Anläggningarna omfattar
fyra pumpstationer, knappt tolv kilometer avloppsledningar i dimension 300 – 800 mm
samt två mätbrunnar med utrustning för att mäta avloppsvattenflödet från Lomma
och från Hjärup.
Både Lomma kommun och Burlövs kommun har överlåtit sina VA-verksamheter till VA
Syd. ABMA:s ägare gav därför vid bolagsstämman 2019 styrelsen i uppdrag att ta fram
ett förslag till avveckling av ABMA. En plan för avveckling av ABMA har tagits fram
under 2019-2020. Förslaget ska tas upp på extra bolagsstämma i ABMA under 2021 för
ställningstagande. Förevarande ärende syftar således till att föreslå att Lomma
kommun, såsom aktieägare, vid kommande extra bolagstämma i ABMA ställer sig
bakom förslaget till avveckling av ABMA.
Kommunledningskontoret redogör i skrivelse 2021-02-01 för ABMA:s förslag till
avveckling samt konsekvenserna för Lomma kommun.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10, § 28.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 § 28
‒ Skrivelse 2021-02-01 från kommunledningskontoret
‒ Plan för avveckling av ABMA (Förslag 2020-12-22)
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun godkänner förslaget till
avveckling av ABMA.
‒ Kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att för kommunens del ansvara
för kommande åtgärder med anledning av avvecklingen.
‒ Kommunfullmäktige beslutar att en slutlig ekonomisk reglering av ABMAs
avveckling, baserat på 2020 års bokslut, sker genom inbetalning till ABMA.
Inbetalningen bokförs som fordran på leverantör och regleras mot VA Syd när
avvecklingen är genomförd.
______________________
Sändlista: Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

