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KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-22 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen   
Tid 2019-05-22, kl. 19:00-20:29 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Lisa Bäck (S) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Eva Banheden Lindblad (M) 
Richard Jerneborg (M) 
Martha Henriksson Witt (C) 
Sandra Pilemalm (L) 
Per Bengtsson (S) 
Jimmy Ringström (SD) 
Kristian Thored (FB) 
Fredrik Axelsson (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Susanne Borgelius (M) 
Pia Johnson (S) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande §§ 98-106, 108-115 
ledamot §§ 98-106, 108-115 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Aron Regnéll (M) 
ersätter Rune Netterlid (S) 
ersätter Sofia Forsgren-Böhmer (M) § 107 
ersätter Lisa Bäck (S) § 107 
 

Övriga deltagare Susanne Borgelius (M) 
Lennart Månsson (M) 
Carin Hansson (M) 
Jonas Benke (L) 
Anna-Karin Davidsson (KD) 
Pia Johnson (S) 
Ingrid Ascard (MP) 
Kristian Lindsjö (FB) 
Jan Sohlmér 
Maria Franzén 
Tove Dannestam 
Adam Bahr 
Madeleine Tham 
 

ersättare §§ 98-106, 108-115 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare §§ 98-106, 108-115 
ersättare 
ersättare 
kommundirektör 
kommunsekreterare 
utvecklingschef §§ 98-100 
miljöstrateg §§ 98-100 
verksamhetsutvecklare §§ 98-100 

Utses att justera Lisa Bäck §§ 98-106, 108-115 / Pia Johnson § 107  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-05-29 
 
 

Paragraf  
§§ 98-115 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande  

 
 

  Lisa Bäck §§ 98-106, 108-115 / Pia Johnson § 107 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beslutande organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-05-22   

Paragrafer §§ 98-115   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-05-31 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-06-22 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS § 98   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Närvarorätt 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att medge praoelev Arvid Strandberg 

närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 99   KS KF/2019:29 - 002 
 
 

Meddelanden och delegationsbeslut 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 
nr 7/19 Yttrande över Stora Råby 33:15 m.fl. i Lund 
 KS/KF 2019:201.214 
nr 8/19 Uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i Lomma 

Servicebostäder AB 
 KS/KF 2019:207.042 
nr 9/19 Beviljande av föreningsbidrag till Lomma event för år 2019 
 KS/KF 2019:158.048 
nr 10/19 Remissyttrande gällande ”Strategi för skydd och förvaltning av marina 

miljöer och arter i Västerhavet” 
 KS/KF 2019:113.420 
nr 11/19 Uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB 
 KS/KF 2019:191.042 
nr 11/19 Uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i Öresunds 

vattenvårdsförbund 
 KS/KF 2019:232.042 
 
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen 
nr 62-73/19 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser 

och beslut om överlämnande för handläggning 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen 
nr 9/19 Borgen inom ramen för av KF fastställda belopp 
 KS/KF 2018:98.045 
nr 10/19 Borgen inom ramen för av KF fastställda belopp 
 KS/KF 2019:110.106 
 
Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschefen 
nr 5/19 Undertecknat köpeavtal gällande Vinstorp 31:5 
 KS/KF 2018:85.250 
nr 2/19 Undertecknat köpeavtal gällande del av fastigheten Lomma 31:5 
 KS/KF 2019:230.060 
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Föreligger förteckning över meddelanden: 
 

Protokoll från sammanträde 2019-04-24 med kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Protokoll från sammanträde 2019-05-08 med planledningsgruppen 
 
Protokoll från sammanträde 2019-04-25 med kommunfullmäktige 
 
Protokoll från sammanträde 2019-04-04 med kommunala funktionshindersrådet 

 
Information från Kommunförbundet Skåne angående förslag om ny 
finansieringsmodell för beräkning av allmän medlemsavgift för Kommunförbundet 
Skåne 
 
Minnesanteckningar från sammanträde 2019-04-25 med trafiksäkerhetsrådet 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-05-17 från kansliavdelningen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena och delegationsbesluten. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 100   KS KF/2019:247 - 012 
 
 

Diskussion om förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen 2020-2023 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar utvecklingschef Tove Dannestam och 
miljöstrateg Adam Bahr en redogörelse avseende förslaget till nämndsplan för 
kommunstyrelsen 2020-2023, varefter kommunstyrelsen diskuterar förslaget till 
nämndsplan. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen 2020-2023 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 101   KS KF/2018:114 - 214 
 
 

Beslut om samråd avseende detaljplan för Borgeby 15:108 m.fl. i 
Borgeby (Majas förskola) 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen uppdrog 2018-05-16, § 67, till planeringsavdelningen att upprätta 
ett förslag till detaljplan för Borgeby 15:108 m.fl. i Borgeby, Lomma kommun (Majas 
förskola). 
 
Detaljplanens syfte är att inom planområdet pröva lämpligheten för skola och teknisk 
anläggning. Planen syftar även till att bevara befintligt naturområde, samt omvandla 
del av Fyrhusvägen till lokalgata och möjliggöra för en säker trafikmiljö. Planförslaget 
innefattar kvartersmark för skola och teknisk anläggning samt allmän platsmark för 
natur, lokalgata och bullerskydd.   

 
Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Borgeby 15:108 m.fl. 
i Borgeby, Lomma kommun (Majas förskola). 
 
Planeringschef/stadsarkitekt Lovisa Liljenberg och planarkitekt Sofie Norin föreslår i 
skrivelse 2019-05-09 att kommunstyrelsen ska besluta att förslaget till detaljplan 
godkänns för att sändas ut på samråd. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-15, § 96. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-15 § 96 
‒ Skrivelse 2019-05-09 från planeringsavdelningen 
‒ Plankarta, Detaljplan för Borgeby 15:108 m.fl. i Borgeby, Lomma kommun (Majas 

förskola), Samrådshandling upprättad 2019-05-09 
‒ Plan- och genomförandebeskrivning, Detaljplan för Borgeby 15:108 m.fl. i 

Borgeby, Lomma kommun (Majas förskola), daterad 2019-05-09 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslag för Borgeby 15:108 m.fl. i 

Borgeby, upprättad 2019-05-09, godkänns för att sändas ut på samråd.  
‒ Kommunstyrelsen delar tjänstemännens bedömning att föreliggande planförslag 

inte medför betydande miljöpåverkan. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 102   KS KF/2013:74 - 214 
 
 

Beslut om granskning avseende detaljplan för del av Borgeby 23:7 och 
del av Borgeby 23:6, Lomma kommun (Borgeby Slott) 
 
 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns Översiktsplan 2010 anger kommunens önskemål om att slottet med 
tillhörande byggnader och park åter kan bli det kulturella centrum det en gång var. 
Fyllt av aktiviteter och upplevelser som tar sin utgångspunkt i respekt för slottet och 
dess historia, där skånsk kultur och historia kan upplevas i en inspirerande atmosfär. 
Översiktsplanen anger vidare att områdesbestämmelser eller detaljplan bör upprättas 
för slottet. 
 
Kommunstyrelsen gav 2011-09-14, § 182, miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att 
ta fram förslag till detaljplan för Borgeby slott med närområde. 
 
I slutet av 2012 sålde kommunen, Borgeby 23:6 till Borgeby Slott AB, fastigheten hade 
då varit i kommunal ägo i fyra år. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-25, § 68, att godkänna att förslag till detaljplan 
för Borgeby 23:7 och del av Borgeby 23:6, Lomma kommun (Borgeby Slott) skickades 
ut på samråd.  
 
Efter samrådet har ett arbete genomförts för att utröna föroreningssituationen på 
fastigheten. 

 
Efter samråd och utredning av föroreningssituationen föreslår planeringschef/stads-
arkitekt Lovisa Liljenberg och planarkitekt John Wadbro i skrivelse 2019-05-08 bland 
annat att följande ändringar ska göras i detaljplanen: 
 

• Syftet föreslås omformuleras från: 

- ”pröva möjligheten att inom del av Borgeby 23:6 och Borgeby 23:7 uppnå följande syften: 
Skydda och bevara historiska kulturvärden i slottsmiljön samt säkerställa kvalitet i framtida 
gestaltning av byggnader och slottsmiljö. Förhindra användning som strider mot intentionen för 
slottet som besöksmål, och användning som kan försvåra allmänhetens tillgång till platsen.”  

- till: ”Bekräfta slottets nuvarande användning som besöksmål med högt kulturhistoriskt värde.” 

• Planområdet minskas i norr så att det enbart marginellt omfattar strandskyddet område. 

Reglering av byggrätt sker genom maximal byggnadsarea i stället för genom ”punktprickning”, 
vilket innebär att området som ej får förses med byggnad utgår. 

• Komplettering beträffande förekomst av markföroreningar. 
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Planeringschefen/stadsarkitekten och planarkitekten föreslår att kommunstyrelsen ska 
besluta godkänna samrådsredogörelsen, upprättad 2019-05-09, samt att detaljplane-
förslag för del av Borgeby 23:7 och del av Borgeby 23:6, Lomma kommun, upprättat 
2019-05-09, godkänns för granskning. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-15, § 97. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-15 § 97 
‒ Skrivelse 2019-05-09 från planeringsavdelningen 
‒ Plankarta, Detaljplan för del av Borgeby 23:7 och del av Borgeby 23:6, Lomma 

kommun, upprättad 2019-05-09 
‒ Plan- och genomförandebeskrivning, Detaljplan för del av Borgeby 23:7 och del av 

Borgeby 23:6, Lomma kommun (Borgeby slott), daterad 2019-05-09 
‒ Samrådsredogörelse, Detaljplan för del av Borgeby 23:7 och del av Borgeby 23:6, 

Lomma kommun (Borgeby slott), daterad 2019-05-09 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen, upprättad 2019-

05-09, samt att detaljplaneförslag för del av Borgeby 23:7 och del av Borgeby 23:6, 
Lomma kommun, upprättat 2019-05-09, godkänns för granskning. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 103   KS KF/2019:199 - 009 
 
 

Beträffande Lomma kommuns årliga pensionärslunch 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan många år tillbaka har Lomma kommun årligen inviterat pensionerade 
medarbetare till en lunch. Det har bjudits på julmat och tal från kommunstyrelsens 
ordförande. Jullunchen har hållits på Dansrotundan i Lomma och maten har beställts 
från lokal matleverantör. Tillställningen har gästats av mellan 250-300 personer. 
Välkommen har den varit som arbetat i Lomma kommun vid pensionstidpunkten. 
 
Kommundirektör Jan Sohlmér och HR-chef Marie Härstedt lämnar i skrivelse 2019-05-
08 följande yttrande: 

 
I god tid innan inbjudningarna skickats, har ett komplext arbete med att identifiera vem som 
formellt sett är välkommen, påbörjats. KPA har fram till och med 2017 tillhandahållit listor på alla 
medarbetare som arbetat i Lomma kommun och som nu är pensionerade. Erhållen lista om cirka 1 
000 personer har därefter manuellt rensats på personer som till exempel inte arbetade i Lomma 
kommun vid pensionstidpunkten. Ytterligare manuellt arbete har krävts för att rensa listorna från 
dem som tagit temporärt uttag men fortfarande arbetar. Tilläggas bör att personer som valt att 
placera sin pension på annat sätt än i KPA aldrig kan identifieras. Sammanlagt bjuds ca 750 
personer in. 
 
Kostnaderna för lokal och förtäring har i genomsnitt uppgått till ca 100 000 kronor och 
sammanlagt har HR-avdelningen lagt ca 90 timmar på framför allt registerhantering och 
administration men också planering och genomförande. 
 
Förutsättningarna för genomförandet av jullunchen förändrades under 2018. Dels levererar KPA 
inte längre registerutdrag på pensionerade medarbetare till Lomma kommun och dels har en ny 
lagstiftning, GDPR, trätt i kraft. Lagstiftningen hindrar kommunen att spara personregister år från 
år vilket varit en förutsättning för att identifiera vilka personer som formellt sett är välkomna. 
Dessutom konstateras att en stor del av registerhanteringen kan genomföras på grund av specifik 
medarbetares personkännedom något som skulle få konsekvenser om personen slutade. Den 
manuella hanteringen innebär också en risk då det förutom att det är tidskrävande även ökar 
risken för fel. Sammantaget innebär detta att denna aktivitet inte längre kan genomföras.  
 
Framtiden 
Att vara en effektiv och kostnadsmedveten organisation innebär att kommunen regelbundet 
behöver se över mål och syfte med olika verksamheter och aktiviteter. I en tid med hög 
personalomsättning, stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och 
generationsväxling, behöver fokus ligga på att behålla nuvarande och attrahera morgondagens 
medarbetare. Den resurs som frigörs när pensionärslunchen inte längre kan genomföras skulle 
istället kunna användas för att stärka detta arbete. Här redovisas några möjliga alternativ: 
 
Låta fler ungdomar få feriearbete i kommunen  
Sedan flera år erbjuder Lomma kommun utifrån budgeterade medel minst 110 ungdomar 
feriearbete varje sommar. 2017 och 2018 medförde ett statsbidrag att ytterligare 25 personer fick 
sommarjobb. Under tre veckor får man möjlighet att arbeta inom någon av alla kommunens 
verksamheter. 2019 har intresset varit rekordstort och över 400 personer har sökt. Även 
verksamheterna visar stort intresse för att ta emot våra unga medborgare och det är relativt lätt 
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att hitta lämpliga arbetsuppgifter och arbetsplatser. Att få ett feriearbete för med sig mycket 
positivt t.ex. arbetslivserfarenhet, ansvarstagande, insyn och kännedom om kommunen. Troligen 
finns flera framtida medarbetare bland målgruppen. 
 
Kommunens ledning möter medarbetare  
En av kommunens vägledande principer avseende kommunikation är att ”en väl fungerande 
kommunikation är en förutsättning för en framgångsrik extern kommunikation”. En god intern 
dialog skapar mening, bidrar till utvecklande arbetsklimat och skapar delaktighet och 
ansvarskänsla. Som ett led i att stärka den interna kommunikationen mellan kommunens ledning, 
t ex i form av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och HR-chef, och medarbetare i 
kommunen välkomnas till dialogträffar utifrån olika teman. 
 
Dialogträffar med olika medborgargrupper  
Utifrån det övergripande målet att vara en kommunikativ kommun som genom dialog och 
öppenhet möter kommunens invånare planeras dialogträffar utifrån olika medborgargruppers 
intresse och behov t.ex. för kommunens pensionärer. 

 
Kommundirektören och HR-chefen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta följande: 
 
‒ Att upphöra med årlig jullunch för pensionerade medarbetare; samt  
‒ Att uppdra åt kommundirektören att planera för dialogträffar mellan 

kommunledningen och kommunens medarbetare, med start hösten 2019. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08, § 89. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08 § 89 
‒ Skrivelse 2019-05-08 från kommundirektören och HR-chefen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att upphöra med årlig jullunch för pensionerade 

medarbetare. 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att planera för dialogträffar 

mellan kommunledningen och kommunens medarbetare, med start hösten 2019. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 104   KS KF/2019:226 - 026 
 
 
 

Uppföljning av arbetet med aktiva åtgärder för likabehandling 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt diskrimineringslagen kap 3 (§ 5-7) ska Lomma kommun bedriva ett 
förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och verka för lika 
rättigheter och möjligheter, vilket betyder att arbetsgivarens arbete med aktiva 
åtgärder ska omfatta arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, 
rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling, samt möjligheter att 
förena förvärvsarbete med föräldraskap. Arbetsgivaren ska även ha riktlinjer och 
rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och 
sådana repressalier. Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner 
som är fastställda.  
 
Arbetet med aktiva åtgärder i Lomma kommun sker, efter en fastställd rutin, genom 
undersökning på verksamhets-, förvaltnings- och kommunövergripandenivå. Utifrån 
undersökningen genomförs analys av resultaten, och med utgångspunkt från dessa 
vidtas åtgärder som planeras och följs upp. Resultaten aggregeras från verksamhets-
nivå till förvaltningsnivå och sammanställs slutligen i en kommunövergripande 
dokumentation. Arbetet sker i samverkan med arbetstagarorganisationer genom 
Lomma kommuns samverkansorganisation.  
 
Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas på ett antal olika områden och utifrån 
samtliga sju diskrimineringsgrunder. I ”Årlig uppföljning av likabehandling” redovisas 
det övergripande arbetet med aktiva åtgärder. I de fall förvaltningarna har identifierat 
brister har åtgärdsplaner upprättas. Planen har behandlats i kommuncentral 
samverkansgrupp 2019-04-23. 
 
HR-chef Marie Härstedt föreslår i skrivelse 2019-05-08 att kommunstyrelsen ska 
besluta fastställa årlig uppföljning av likabehandling inklusive kommunövergripande 
åtgärdsplan för 2019. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08, § 90. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08 § 90  
‒ Skrivelse 2019-05-08 från HR-chefen 
‒ Bilaga: Årlig uppföljning av likabehandling - kommunövergripande åtgärdsplan 

2019 
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Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av arbetet med aktiva åtgärder för 

likabehandling.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 105   KS KF/2019:226 - 026 
 
 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på 
en god arbetsmiljö. I Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1) beskrivs hur detta ska bedrivas. 
 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete innebär att arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten.  
 
Arbetsgivaren ska årligen göra en uppföljning av SAM. Syftet är att säkerställa att 
kraven i aktuell lagstiftning och föreskrifter efterlevs. Om det vid uppföljningen 
framkommer brister ska dessa åtgärdas. 
 
Föreligger uppföljningsrapport avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet i Lomma 
kommun, inklusive kommunövergripande handlingsplan för år 2019. Planen har 
behandlats i kommuncentral samverkansgrupp 2019-04-23. 
 
HR-chef Marie Härstedt föreslår i skrivelse 2019-05-15 att kommunstyrelsen ska 
besluta fastställa uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, inklusive 
kommunövergripande handlingsplan för 2019. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-15, § 99. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-15 § 99 
‒ Skrivelse 2019-05-15 från HR-chefen 
‒ Bilaga: Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Lomma kommun 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande uppföljningsrapport avseende det 

systematiska arbetsmiljöarbete, inklusive kommunövergripande handlingsplan för 
år 2019. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 106   KS KF/2019:160 - 007 
 
 

Yttrande över granskningsrapporten ”Granskning avseende effektivitet 
och produktivitet” 
 
 
Ärendebeskrivning 
Revisionen har, med stöd av EY, granskat nämndernas arbete med effektiviseringar 
och besparingar. Iakttagelse och bedömningar redovisas i granskningsrapporten 
”Granskning avseende effektivitet och produktivitet”. 
 
Revisionens bedömning är att effektiviseringsarbetet delvis genomförs på ett 
ändamålsenligt sätt och att de flesta nämnder beräknas uppnå ålagda besparingskrav. 
Vidare bedöms strukturen för uppföljningsarbetet som bra, då det finns en tydlig 
systematik där planerade och beslutade åtgärder följs upp på nämndsnivå i samband 
med delårsrapportering och årsredovisning. Revisionen efterlyser dokumenterade risk- 
och konsekvensanalyser av de åtgärder som beslutats och uppgift om åtgärder är 
besparingar eller effektiviseringar, eller huruvida redovisad besparing är 
nettoberäknad. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson redovisar i skrivelse 2019-05-15 förslag till yttrande över 
granskningsrapporten effektivitet och produktivitet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22, § 101. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-22 § 101 
‒ Skrivelse 2019-05-22 från ekonomichefen 
‒ Granskningsrapporten ”Granskning avseende effektivitet och produktivitet” 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med bilaga. 

 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 107   KS KF/2019:222 - 042 
 
 

Yttrande över årsredovisning Finsam Kävlinge – Lomma 2018 
 
 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge – Lomma har överlämnat sin årsredovisning 
för år 2018 till Lomma kommun. Revisionsrapporten från Deloitte har bilagts 
årsredovisningen.  
 
Förbundet redovisade för 2018 ett positivt resultat på 675,9 tkr, vilket medfört att det 
egna kapitalet därmed uppgår totalt till 3 472,9 tkr. Deloitte påtalar i sin revisions-
rapport att storleken på de sparade medlen överstiger vad som rekommenderas i 
Nationella Rådets riktlinjer, 660 tkr. Det budgeterade resultatet för 2018 uppgick till 
1,9 mnkr, men uppnåddes inte för att flertalet projekt som styrelsen beslutat om inte 
fullt genomförts bland annat på grund av sjukdomar. Revisorerna påtalar också att 
betalning av skatter och avgifter samt inlämning av deklarationer vid flera tillfällen inte 
skett i rätt tid beroende på bristande rutiner. Efter ovan nämnda påpekanden och 
konstateranden tillstyrker revisorerna att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 2019-05-20 att kommunfullmäktige 
ska besluta att Lomma kommun godkänner, för sin del, årsredovisning för 
samordningsförbundet Finsam Kävlinge – Lomma för år 2018 och beviljar styrelsen i 
samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22, § 102. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 102 
‒ Skrivelse 2019-05-20 från ekonomichefen 
‒ Årsredovisning Finsam Kävlinge – Lomma 2018 
‒ Revisionsberättelse för år 2018, Samordningsförbundet Finsam Kävlinge – Lomma 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun godkänner, för sin del, 

årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge – Lomma för år 2018, 
och beviljar styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018. 
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Jäv 
Med anledning av jäv har Lisa Bäck (S) och Sofia Forsgren-Böhmer (M) inte deltagit i 
ärendets handläggning. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
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KS § 108   KS KF/2019:204 - 042 
 
 

Uppdrag till ombud inför årsstämma i Sydvatten AB 
 

Ärendebeskrivning 
Sydvatten AB har kallat till årsstämma den 27 maj 2019. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22, § 103. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 103 
‒ Skrivelse 2019-05-20 från ekonomichefen 
‒ Sydvatten, Kallelse, inkommen 2019-04-29 
‒ Sydvatten Aktiebolag, årsstämma, föredragningslista 
‒ Sydvatten, Ombud årsstämma i Sydvatten AB, daterad 2019-04-26 
‒ Sydvatten, Ersättningsreglemente för förtroendevalda i Sydvatten AB 
‒ Konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 
‒ Sydvatten, Delägarnas borgensåtagande 
‒ Bolagsordning för Sydvatten Aktiebolag 
‒ Sydvatten, Ägardirektiv för Sydvatten AB 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens ombud vid årsstämma i Sydvatten AB 

att rösta och verka för att: 
 
‒ Framlagd resultat- och balansräkning per 2018-12-31 fastställes,  
‒ 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, 
‒ Notering sker av kommunernas och valberedningens nomineringar av 

styrelseledamöter och suppleanter, 
‒ Thomas Hallberg, EY väljs som huvudansvarig revisor till årsstämman 2023 

(avser räkenskapsåren 2019-2022), 
‒ Åke Christiansson och Cecilia Lindell väljs som lekmannarevisorer till 

årsstämman 2023 
‒ Bo Adamsson och Franziska Larsson väljs till lekmannarevisorssuppleanter 

till årsstämma 2023 
‒ Att godkänna ägardirektiv för bolaget med tillägget ”Delägarkommunerna 

uppställer inget särskilt angivet avkastningskrav för bolagets verksamhet. 
Det står istället varje ägarkommun fritt att i förekommande fall tillgodose 
motsvarande ekonomiska behov inom ramen för sitt eget avgiftsuttag.” 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 109   KS KF/2019:156 - 340 
 
 

Yttrande över Plan för Burlövs vatten 2018-2027 
 
 
Ärendebeskrivning 
Burlövs kommun har tagit fram ett samlat dokument för att konkretisera befintlig 
kunskap och presentera förslag på åtgärder och lösningar på de vattenrelaterade 
utmaningar som Burlövs kommun står inför.  Ambitionen med vattenplanen är att ge 
en heltäckande bild av vilka strategier, åtgärder och markbehov som behövs för 
hanteringen av vattnet för att minska övergödnings- och 
översvämningsproblematiken.  En stor del av arbetet med vattenplanen har legat i att 
systematiskt titta på de åtgärder som kan vidtas för att verkställa strategierna. 
Övergripande för strategierna är att vatten ska fördröjas i dagvattendammar och 
våtmarker för att renas och minska flödesbelastningen för de mottagande områdena. 
 
Lomma kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Plan för Burlövs vatten 2018-
2027. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2019-05-08, § 20. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2019-05-08 § 20 
‒ Skrivelse 2019-04-25 från planeringsavdelningen 
‒ Skrivelse från Burlövs kommun, daterad 2019-03-21 
‒ Plan för Burlövs vatten, Remissutgåva daterad 2019-03-25 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande:  
 
Det är enbart positivt för Lomma kommun att Burlöv tagit fram denna plan. På sikt kan 
den bidra till att minska negativ påverkan och belastning av förorenande vatten till 
Lommabukten.  
 
Några små synpunkter finns trots det. Planen hade vunnit på att tydliggöra 
ansvarsfördelning, vilken aktör äger frågan och i vilket skede? Varken kommunen eller 
VA SYD äger alla delar av frågorna och lagstiftningen kan också ibland vara otillräcklig 
för att nå de åtgärder man vill genomföra. Det är bra att problematisera detta, t ex 
genom vilken markåtkomst man har och om det i så fall krävs andra metoder än 
fysiska för att nå hela vägen (t ex information eller utökad dialog).   
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Det skulle också vara bra om man i sammanfattande form kunde ange vilket behov 
(fördröjningsbehov eller reningsbehov) man har, nu och i ett förändrat klimat, och i 
vilken utsträckning den föreslagna åtgärden möter detta. 
 
En del av de fakta som framförs i planens kunskapsunderlag borde kompletteras med 
källor. En del påståenden är inte korrekta och om man har källhänvisningar kan 
läsaren själv kontrollera trovärdighet och tyngd i de fakta som framförs.  
 
Slutligen är det lämpligt att det också finns en hänvisning till www.vattenatlas.se. 
Planens förslag är också lämpliga att lägga in i detta verktyg. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 110   KS KF/2019:132 - 530 
 
 

Yttrande över slutbetänkandet ”Kamerabevakning i kollektivtrafiken – 
ett enklare förfarande” (SOU 2019:8) 
 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade 2017-12-13 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att 
analysera ett utökat undantag från tillståndsplikten för kamerabevakning av allmänna 
transportmedel och stationer. Idag krävs, enligt kamerabevakningslagen, tillstånd för 
att bevaka dessa fordon och platser. Ett undantag finns och det gäller kamera-
bevakning i tunnelbanevagnar och tunnelbanestationer. För kamerabevakning på 
dessa platser behöver inte tillstånd sökas.  
 
Inom ramen för utredningen har en kartläggning genomförts där en rad aktörer inom 
transportsektorn har kontaktats. Kartläggningen visar att tillståndsförfarandet medför 
flera problem i fråga om bevakning i kollektivtrafiken samt en gränsdragnings-
problematik gentemot tunnelbaneundantaget. Bland aktörerna inom kollektivtrafiken 
upplevs behovet av bevakning som stort och kamerabevakning används som ett 
verktyg för att öka tryggheten hos resenärer och personal. Utredningen ser dessutom 
kollektivtrafiken som ett potentiellt mål för terroristattacker vilket enligt dem 
motiverar en utökad övervakning.  
 
Slutsatsen som utredningen drar är att ett utökat undantag från tillståndsplikten bör 
införas. Utredningen föreslår därför att det befintliga tunnelbaneundantaget ersätts av 
ett nytt utökat undantag från tillståndsplikten. Det nya undantaget är tänkt att 
omfatta bevakning av fler fordon i kollektivtrafik och platser än tunnelbanevagnar och 
tunnelbanestationer. Syftet med bevakningen utökas dessutom till att omfatta även 
bevakning i ordningshållande syfte.  
 
Lomma kommun, har tillsammans med ett stort antal andra remissinstanser, beretts 
möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet från kamerabevakningsutredningen 
”Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande” (SOU 2019:8). 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2019-05-08, § 21. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2019-05-08 § 21 
‒ Skrivelse 2019-04-04 från planeringsavdelningen 
‒ Regeringskansliet, Justitiedepartementet, Remiss daterad 2019-03-07 
‒ Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande, Slutbetänkande av 

kamerabevakningsutredningen, SOU 2019:8 
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Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 

 
Lomma kommun har inget att erinra vad det gäller slutbetänkandet 
”Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande” (SOU 2019:8). 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 111   KS KF/2018:46 - 432 
 
 

Yttrande över granskningsförslag till havsplan för Östersjön 
 
 
Ärendebeskrivning 
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram nya versioner i form av gransknings-
förslag till statlig havsplanering av hela Sveriges kust. Framtagandet är ett led i det EU-
direktiv om havsplanering som har implementerats i svensk lagstiftning. Planerna ska 
uppdateras vart 8:e år och nuvarande utställningssamråd följer efter samrådet som 
genomfördes förra året. Havsplanerna ska träda i kraft år 2021. Detta gäller även alla 
andra EU-länder med havsområden.  
 
Kusten har delats in i tre områden, varav Östersjön är ett. Öresund ingår i detta. 
Länsstyrelsen i Skåne har tidigare haft i uppdrag att ta fram ett fördjupat underlag 
med förslag till planering för Öresund då det i vissa delar har en mer komplicerad 
struktur, gränsdragning och underliggande regelverk än övriga havsvattenområden i 
Sverige. En viktig skillnad är att statens planområde sträcker sig längre in mot land 
eftersom den så kallade baslinjen i Öresund i grova drag följer strandlinjen och statens 
planeringsområde börjar en sjömil ut från denna baslinje. För Lomma kommuns del 
innebär det att statens planering i stora områden kommer att överlappa den 
kustvattenplan som redan finns i Översiktsplan 2010. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2019-05-08, § 22. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planeringsavdelningen 2019-05-08 § 22 
‒ Skrivelse 2019-04-26 från planeringsavdelningen 
‒ Havs och vattenmyndigheten, Förslag till havsplaner för Sverige – 
‒  Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, Granskningshandling daterad 2019-

03-14 
‒ Havs och vattenmyndigheten, Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till 

havsplaner för Sverige – Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, 
Granskningshandling 

‒ Havs och vattenmyndigheten, Samrådsredogörelse, Förslag till havsplaner för 
Sverige – Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet och konsekvensbedömningar 

‒ Havs och vattenmyndigheten, Hållbarhetsbeskrivning av förslag till havsplaner för 
Sverige – Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet 

‒ Havs och vattenmyndigheten, PM, Natur i havsplaneringen, En fördjupning av 
utgångspunkter och underlag för naturvärden i svenska havsplaner 

‒ Havs och vattenmyndigheten, Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag till 
havsplan Östersjön  
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Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 

 
Kommunens havsområde omfattas av Ö289 tillsammans med området in till 
baslinjen (strandkant vi normalvattenstånd i detta fall). De statliga restriktioner 
som föreslås inom Ö289 omfattar Gn + Attraktiva livsmiljöer + Yrkesfiske, n 
beskrivs som att särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden på grund av rev- och 
mjukbottenmiljö och lek-, däggdjurs- och fågelområde med särskilt hög 
miljöpåverkan. Lomma kommun har sedan 2010 en heltäckande kommunal 
havsplan i sin översiktsplan och den föreslagna statliga planen överensstämmer 
inte tillfredsställande med denna. Såsom skrivningarna är gjorda nu i den statliga 
planeringen kan både vindkraft, täkter och annan industriell verksamhet rymmas i 
Lommabukten i strid mot kommunens planering. Kommunens planering är gjord 
på gedigen ekosystembaserad planeringsgrund och ålgräsängarna i bukten hör till 
de allra finaste i landet, om inte i världen. Med tanke på de senaste åren 
utveckling av ålgräsängar i Sverige borde HaV ta större hänsyn till dessa värden.  

 
Kommunens yttrande i samrådsskedet var att en användning som N (”Område för 
natur, livskraftiga ekosystem och goda förutsättningar för arters och naturtypers 
utbredning, långsiktiga överlevnad och förmåga till återhämtning är särskilt viktigt 
i naturområdena”) hade bättre stämt med kommunens egen plan. Svaret från HaV 
på detta var att det inte stämde med avgränsningarna som gjorts för beteckningen 
N. Man måste då undra varför staten väljer avgränsningar som inte rymmer de 
avvägningar som gjorts i den kommunala planeringen? Hela ryggraden i 
havsplaneringsdirektivet är den lokala förankringen. Budskapet som sänds nu är 
istället att det är ingen idé att kommunerna bryr sig om att planera det vatten då 
staten ändå inte bryr sig om att ta hänsyn till detta vilket får anses som 
anmärkningsvärt och i strid även med förarbetena till förordningen. Vi vill trycka 
på att när det slutliga förslaget till havsplan ska överlämnas till regeringen bör 
skillnaden mellan den kommunala och den statliga planen redovisas tydligt. Även 
anledningen till att skillnaden kvarstår behöver i så fall tydligt framgå. 
 
Vi vill påminna om att det som står i havsplaneförordningen 9 § att Havs- och 
vattenmyndigheten ska ge de kommuner och landsting som kan beröras av ett 
förslag till havsplan tillfälle att medverka i förslagsarbetet så att hänsyn kan tas till 
lokala och regionala förutsättningar och behov. Även i 3 § 2 c), att ”redogöra för 
andra allmänna intressen av väsentlig betydelse, den nuvarande användningen av 
havsområdet och de planeringsförutsättningar i övrigt som planen tar hänsyn till” 
samt 10 § om att planen ska ha en ekosystemansats. Kommunens i dag befintliga 
plan få nog anses vara en planeringsförutsättning att ta hänsyn till.  
 
Det finns en otydlighet kring intresseavvägningen inom område för användningen 
”Generell användning” samt ”Attraktiva livsmiljöer”. I beskrivningen av syftet med, 
och främsta uppgift för havsplanerna, står att det är att göra avvägningar mellan 
allmänna intressen. Så har inte skett för användningen ”attraktiva livsmiljöer” och 
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resonemanget att samexistens ska ske är inte självklart. Därför är det viktigt att 
peka ut vilket allmänt intresse som ska få företräde när så behövs.  

 
Delar av området som är utpekat som Gn + sjöfart + yrkesfiske ligger inom ett nytt 
naturreservat (Flädie rev, laga kraft januari 2019). 
 
Förslaget skiljer sig från Länsstyrelsen i Skånes fördjupade underlag med förslag till 
avvägningar såtillvida att detta förslag nu inte tar ställning mot vindkraft på 
Sjollen. Detta område ligger i Malmö kommun, men kommer att påverka Lomma 
kommun. För Lomma kommuns del innebär det att i princip hela utblicken över 
Öresund kommer att blockeras av en vindkraftspark. Det lämpar sig knappast med 
lokalisering av vindkraftverk mitt i Öresund där sjöfarten är som intensivast och 
dessutom på en plats som är av yttersta vikt som ekologiskt område. Därför borde 
ett ställningstagande mot ytterligare havsbaserad vindkraft i Öresund finnas i 
förslaget. 
 
Det är mycket olyckligt att möjlig sandutvinning vid Falsterbohalvön pekats ut. I 
dagsläget pågår ett intensivt arbete med att, tillsammans med Danmark, skydda 
Öresunds känsliga miljöer. Sandresursen är en sådan. Stark kritik har samtidigt 
riktats mot Danmark från svenskt håll för deras sandutvinning i Öresund. Hela 
sandbalansen riskeras vilket kan få konsekvenser för ytterligare erosion i systemet 
såväl som stora konsekvenser för ekosystemen. Eftersom utpekandet inte heller är 
konsekvensbedömt och inte definierat för hur det kan användas så är detta 
utpekande mycket olämpligt. Ska resursutpekandet finnas kvar i kartan kan det 
enbart vara kvar som en utpekad ackumulationsplats för sand. Annars görs 
planeringen i fel ordning. 

 
Samrådsredogörelsen lämnar mycket övrigt att önska genom att vara summarisk 
och inte ta upp eller besvara alla synpunkter. Även om en sammanfattande 
redogörelse ska lämnas till regeringen så betyder det inte att redogörelsen 
gentemot de man samråder med ska vara sammanfattande, man bör alltid kunna 
hitta svaret. Några av de viktigaste synpunkterna saknas det också svar på för 
Lommas del och vi utgår därför från att om dessa diskrepanser kvarstår så kommer 
det samt anledningen att tydligt redovisas både till regeringen och även i ett svar 
till Lomma kommun. 

 
______________________ 
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