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

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ersätter Lisa Bäck (S) 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén 
Marcus Nilsson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ekonomichef §§ 75-76 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-05-08 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 75-76, 78-80 
(Paragraf § 77 
justerades 2019-04-30)  

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén 
 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 2019-04-24   

Paragrafer §§ 75-76, 78-80   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-05-10 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-06-01 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 75   KS KF/2019:169 - 042 
 
 

Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-mars 
2019 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-mars 2019. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-04-12 från kommundirektören och ekonomen 
‒ Månadsrapport (kvartal) för kommunövergripande verksamhet (jan-mar) 2019 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande månadsrapport för 

kommunövergripande verksamhet, januari-mars 2019. 
‒ Kommunstyrelsen omdisponerar 400 tkr från fysisk planering, översiktsplan, till 

kommundirektörens egna anslag. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 76   KS KF/2019:169 - 042 
 
 

Kvartalsrapport för Lomma kommun 2019 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger kvartalsrapport för Lomma kommun 2019. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kvartalsrapport 2019-03-31 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande kvartalsrapport för Lomma kommun 

2019. 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att återkomma med en konkret 

åtgärdsplan för att ställa om verksamheterna HVO och IFO, så att ekonomisk 
balans kan uppnås. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med 
delårsrapporten. 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomichefen att utreda och föreslå åtgärder till 
budgetberedningen med anledning av att ett antal investeringsprojekt inom 
tekniska nämnden riskerar att inte kunna genomföras inom beslutad totalutgift.               

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 78   KS KF/2019:163 - 042 
 
 
 

Uppdrag till ombud inför årsstämma i Kraftringen AB 

 
 
Ärendebeskrivning 
Kraftringen AB har kallat till årsstämma den 21 maj 2019. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-04-15 från ekonomichefen 
‒ Kallelse till årsstämma i Kraftringen AB den 21 maj 2019, inkommen 2019-04-15 
‒ Finansiell rapport för Kraftringen AB 2018 
‒ Finansiell rapport för Kraftringen Energi AB (publ) 2018 
‒ Hållbarhetsrapport 2018  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
Uppdrages åt kommunens ombud vid årsstämma i Kraftringen AB att rösta och verka 
för att: 
 
‒ Framlagd resultat- och balansräkning och, i förekommande fall, koncernresultat- 

och koncernbalansräkning per 2018-12-31 fastställs 
‒ Bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen 
‒ Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid 

årsredovisningen omfattar 
‒ Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter 

enligt framlagt förslag 
‒ Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant sker i enlighet med förteckning i 

kallelsen 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 79   KS KF/2019:153 - 042 
 
 

Uppdrag till ombud inför årsstämma i SYSAV 

 
 

Ärendebeskrivning 
SYSAV har kallat till årsstämma den 26 april 2019. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-04-15 från ekonomichefen 
‒ Kallelse till årsstämma i SYSAV, daterad 2019-03-22  
‒ Års- och hållbarhetsredovisning 2018 
‒ Förslag till beslut om vinstutdelning avseende räkenskapsåret 2018 
‒ Nominering från valdelegationen i SYSAV inför årsstämman i SYSAV 2019 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
Uppdrages åt kommunens ombud vid årsstämma i SYSAV att rösta och verka för att: 
  
‒ Framlagd resultaträkning och balansräkning för SYSAV per 2018-12-31 fastställs 
‒ Framlagd resultaträkning och balansräkning för koncernen per 2018-12-31 

fastställs 
‒ Vinstmedlen disponeras enligt framlagt förslag 
‒ Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2018 
‒ 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 
‒ Anders Berngarn väljs till ordförande i Sydvästra Skåne Avfallsaktiebolag under 

huvuddelen av mandatperioden 
 

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för val av vice ordförande, 
övriga styrelseledamöter och suppleanter, samt fastställande av arvoden till styrelsen, 
auktoriserade revisorn och lekmannarevisorerna. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 80   KS KF/2019:158 - 048 
 
 

Beträffande ansökan från Lomma Event om föreningsbidrag för år 2019 

 
 
Ärendebeskrivning 
Lomma Event har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag om 175 000 kr för 
verksamhetsåret 2019. 
 
I skrivelse 2019-04-05 lämnar utvecklingschef Tove Dannestam följande yttrande: 
 

Lomma Event är en ideell förening med ambitionen att skapa intressanta evenemang och 
mötesplatser i Lomma kommun. Verksamheten är av stort värde för boende, andra föreningar och 
företag i kommunen. Föreningens aktiviteter lockar även besökare till kommunen vilket gynnar en 
utveckling av besöksnäringen.  
 
Under 2019 arrangerar Lomma Event två större projekt, som beskrivs utförligt i Lomma Events 
ansökan: 
 
- Lommafesten (folkfest med konserter, barnaktiviteter, flyguppvisning och marknadsstånd) 
- Julrundan i Lomma (julmarknad med tomte, julkrubba och julklappsåtervinning för 

välgörenhet)  
 
Lommafesten är ett av de största arrangemangen i kommunen och utspelar sig under flera dagar i 
maj. Syftet är enligt Lomma Event att visa vad Lomma kommun kan erbjuda av kultur, miljö, fritid 
och föreningsliv och stärka bilden av Lomma som en aktiv och attraktiv kommun. Arrangemanget 
lockar många besökare och omtalas positivt både av besökare och i media.  
 
Lommafesten är ett viktigt forum inte minst för Lomma kommun som organisation. Kommunen 
ser arrangemanget som ett viktigt tillfälle att möta kommunmedborgare och presentera 
verksamheten och har de senaste åren haft representanter på plats för att möta medborgare och 
besökare.  
 
Lomma Event erbjuder ett ambitiöst och brett spektra av upplevelser, både vad gäller artistutbud 
och aktiviteter och strävar efter en ständig utveckling. I år vill föreningen inkludera även de norra 
kommundelarna genom att införa en busslinje till och från Bjärred under helgen. Allt arbete görs 
ideellt och aktiviteterna bekostas med hjälp av sponsorer. 
 
Lomma kommun bör därför stödja verksamheten i form av ett föreningsbidrag. Lomma Event 
ansöker i år om ett utökat bidrag på grund av ett utökat evenemang genom åren, högre 
driftskostnader och ett ökat antal aktiviteter som ska engagera fler kommuninvånare.  
 
Under 2019 rekommenderas att från kommunledningskontoret ge ett föreningsbidrag till Lomma 
Event.  
 
Bidraget bör betalas ut vid ett tillfälle. Tidigare år har föreningsbidrag till Lomma Event à 50 000 kr 
belastat utvecklingsavdelningens budget och denna summa finns även 2019 avsatt för detta 
ändamål. Med beaktan av att bidraget varit oförändrat sedan många år tillbaka och med tanke på 
att kostnaderna och aktiviteterna för föreningen ökat under de senaste åren, rekommenderar 
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utvecklingsavdelningen att bidraget höjs till 100 000 kr under 2019. Summan täcks inom befintlig 
ekonomisk ram för avdelningen. 

 
Utvecklingschefen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att Lomma  
Event för 2019 beviljas föreningsbidrag à 100 000 kr.    
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-04-05 från utvecklingschefen 
‒ Ansökan/anhållan från Lomma Event, inkommen 2019-03-27 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma Event beviljas föreningsbidrag à 100 000 kr för år 2019. 
‒ Kommunstyrelsen påtalar vikten av att evenemang även arrangeras i den norra 

kommundelen. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
 


