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 Sammanträdesdatum 
 2022-04-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 
 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  

Plats: Lomma kommun, Önnerup 

Tid: 2022-04-20, klockan 08:30-11:00 

Beslutande: 
Robert Wenglén (M), Ordförande  
Jerry Ahlström (M), Vice ordförande 
Per Bengtsson (S), Ledamot 
Jonas Benke (L), ersätter Sandra Pilemalm (L) 
 
Övriga deltagare:  
Maria Zingmark, kommunsekreterare 
Samuel Sköld, tf kommundirektör/ekonomichef 
Eva-Lena Sanderberg, förvaltningschef kommunledningsförvaltningen 
Helene Blom, tf samhällsbyggnadschef, §§ 89-90 
Helena Björn, miljöstrategisk samordnare § 89 
Helena Sääf, mark- och exploateringschef, § 90 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera: Per Bengtsson  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-04-27 

Paragraf: §89-§99 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Maria Zingmark 

Ordförande Robert Wenglén  

Justerande Per Bengtsson   
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-04-20 

Paragrafer: §89-§99 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-04-28 

Datum när anslaget tas ned: 2022-05-20 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Maria Zingmark 

Anslaget har signerats digitalt 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 3 av 14 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS AU § 89 KS KF/2020:95 

Information om Miljömål för Lomma kommun 2022-2028 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar miljöstrategisk samordnare Helena Björn en redogörelse. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS AU § 90 KS KF/2022:4 

Information om möjligt fastighetsförvärv 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf en redogörelse. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS AU § 91 KS KF/2020:227 

Fastställande av reviderat styrsystem för att leda, utveckla och följa upp 
verksamheten genom mål- och resultatstyrning 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-18, § 132, att uppdra till kommundirektören att återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag på reviderad mål- och budgetprocess. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade därefter 2020-12-02, § 196, att uppdra till kommundirektören att se över 
styrsystemet och att under tiden som nytt styrsystem tas fram arbeta utifrån de planerade nya 
styrformerna/nya arbetssättet. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-04-13 för förslaget till reviderat styrsystem 
för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom mål- och resultatstyrning.  

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-04-13 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-09 § 57 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-02 § 196 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2020-11-18 § 132 
- Gällande styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom mål, fastställt 

av kommunfullmäktige 2018-06-07 § 40 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet 

givna direktiv, kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta fastställa 
reviderad styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom mål- och 
resultatstyrning i enlighet med föreliggande förslag. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS AU § 92 KS KF/2021:21 

Ingående av nytt samverkansavtal med Burlövs kommun, Kävlinge kommun och 
Staffanstorps kommun om tillhandahållande av tjänster avseende 
överförmyndarverksamheten 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-16, § 23, att uppdra till förvaltningen att i samarbete med 
Burlövs kommun, Kävlinge kommun och Staffanstorps kommun ta fram ett nytt samverkansavtal om 
tillhandahållande av tjänster avseende överförmyndarverksamheten som ska börja gälla 2023-01-01. 

Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med de övriga samverkanskommunerna tagit fram 
ett förslag till nytt avtal. Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-04-13 för ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-04-13 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-02-16 § 23 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-01-27 § 7 
- Nu gällande samverkansavtal om tillhandahållande av tjänster avseende 

överförmyndarhandläggning 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige besluta att Lomma kommun ska ingår samverkansavtal med Burlövs 
kommun, Kävlinge kommun och Staffanstorps kommun om tillhandahållande av tjänster 
avseende överförmyndarverksamheten i enlighet med föreliggande förslag till avtal. Det nya 
avtalet börjar gälla 2023-01-01, under förutsättning att samtliga samverkanskommuner 
beslutar att godkänna avtalet. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att kommundirektören bemyndigas att underteckna 
samverkansavtalet. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS AU § 93 KS KF/2022:60 

Beslut om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Ärendebeskrivning 
Fråga om ändring av Kommunassurans Syds bolagsordning kommer att behandlas vid bolagets 
årsstämma den 12 maj 2022. Godkännande från kommunfullmäktige i respektive ägarkommunerna 
behövs för att bolagsordningen ska kunna ändras.  

Ekonomichef Samuel Sköld redogör i skrivelse 2022-03-30 för ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-03-30 från ekonomiavdelningen 
- Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning  
- Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markering av 

ändringar samt med kommentarer 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige besluta att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB (org nr 516406-0294). 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS AU § 94 KS KF/2022:60 

Uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

Ärendebeskrivning 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har översänt årsredovisning för 2021 samt förhandsinformerat 
om förslag till dagordning till årsstämma den 12 maj 2022. Utifrån granskning av årsredovisningen 
och förslag till dagordning till årsstämman, föreslår ekonomichefen i skrivelse 2022-04-11 att 
kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i instruktion att bevilja styrelsen och 
verkställande direktören ansvarsfrihet samt i övrigt rösta för förslagen till stämman. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-04-11 från ekonomiavdelningen 
- Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd 
- Granskningsrapport och revisionsberättelse 2021 
- Förslag till dagordning, årsstämma den 12 maj 2022 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt 

kommunens ombud vid årsstämman i i Kommunassurans Syd Försäkrings AB att företräda 
kommunens intressen på bästa sätt genom att rösta och medverka för: 

‐ Fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse 
‐ Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd resultat- och balansräkning 
‐ Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet 
‐ Arvoden åt styrelsen, revisorer, och lekmannarevisorer med suppleanter fastställs 

enligt valberedningens förslag 
‐ Antalet styrelseledamöter fastställs enligt valberedningens förslag 
‐ Val av ordförande och vice ordförande enligt valberedningens förslag 
‐ Val av försäkringssakkunnig 
‐ Val av övriga ledamöter till styrelsen enligt valberedningens förslag 
‐ Val av suppleanter till styrelsen enligt valberedningens förslag 
‐ Ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen fastställs enligt 

valberedningens förslag 
‐ Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag 
‐ Val av lekmannarevisorer och suppleanter enligt valberedningens förslag 
‐ Val av valberedning 
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‐ Bemyndigande av styrelsen att anta nya delägare samt beslut om nyemission 
‐ Beslut om ny bolagsordning 
‐ Samt i övriga frågor företräda kommunens intressen på bästa sätt 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS AU § 95 KS KF/2022:74 

Uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma vid SYSAV 2022 

Ärendebeskrivning 
SYSAV har kallat till årsstämma den 22 april kl 13.30. Utifrån granskning av årsredovisningen, 
kallelsen och material till årsstämman, föreslår ekonomichefen Samuel Sköld i skrivelse 2022-03-28 
att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i instruktion att rösta för förslagen i 
kallelsen och i övrigt företräda kommunens intressen på bästa sätt. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-03-18 från ekonomiavdelningen 
- SYSAV årsredovisning 2021 
- Protokoll KF Skurup 
- Protokoll KF Trelleborg 
- Ägardirektiv Sysav 
- Kallelse SYSAV årsstämma 2022-04-22 
- Inbjudan delägare Sysav 
- SYSAV hållbarhetsredovisning 2021 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt 

kommunens ombud vid årsstämman i SYSAV att företräda kommunens intressen på bästa 
sätt genom att rösta och medverka för: 

‐ Framlagd resultat- och balansräkning för SYSAV per 2021-12-31 fastställs 
‐ Framlagd resultat- och balansräkning för koncernen per 2021-12-31 fastställs 
‐ Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt framlagt förslag 
‐ Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 
‐ Fastställande av arvode åt styrelsen, auktoriserade revisorn och 

lekmannarevisorerna 
‐ Antalet styrelseledamöter fastställs i enlighet med förslaget i kallelsen 
‐ Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter och 

suppleanter 
‐ Beslut i fråga om suppleants inträde i enlighet med förteckning i kallelsen 
‐ Val av auktoriserad revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisorer med suppleanter i 

enlighet med förteckning i kallelsen 
‐ Fastställande av ägardirektiv, enligt bilaga 
‐ Samt i övriga frågor företräda kommunens intressen på bästa sätt 

 _________________________________  
Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen  
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Protokollet har justerats digitalt 

 

KS AU § 96 KS KF/2019:58 

Utvärdering av utfasningen av Lomma aktuellt 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-27, § 45, att fasa ut den kommunala informationstidskriften 
Lomma Aktuellt. Kommunstyrelsen beslutade vidare att andra sätt att kommunicera – dels via 
digitala kanaler, dels via andra former – skulle utvecklas parallellt. Slutligen beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till förvaltningen att efter två år utvärdera utfasningen av Lomma 
aktuellt. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-04-04 för ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-04-04 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2019-02-27 § 45 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 

ska kompletteras med en ekonomisk redogörelse. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen 
har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS AU § 97 KS KF/2022:50 

Reviderade bidragsregler för verksamhetsbidrag till studieförbunden i Lomma 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-02-28, § 6, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade bidragsregler för studieförbunden i Lomma kommun i 
enlighet med nämndens förlag. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-04-04 för ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-04-04 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2022-02-28 § 6 
- Nu gällande bidragsregler för studieförbunden i Lomma kommun, fastställda av 

kommunfullmäktige 1999-10-21 § 142 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige besluta fastställa reviderade bidragsregler för verksamhetsbidrag till 
studieförbunden i Lomma kommun i enlighet med föreliggande förslag. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Protokollet har justerats digitalt 

 

KS AU § 98 KS KF/2021:307 

Fastställande av handlingsprogram för Lomma kommun enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor 

Ärendebeskrivning 
Samtliga kommuner i Sverige ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ha ett 
handlingsprogram. Efter samråd med berörda myndigheter har ett förslag på handlingsprogram 
tagits fram av Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp.  

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-04-14 för ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-04-14 från kommunledningsförvaltningen 
- Analys av risker som kan föranleda räddningsinsatser enligt lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor i Lomma kommun 2022 
- Nu gällande handlingsprogram för Lomma kommun enligt lagen om skydd mot olyckor, 

fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-11 § 57 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige besluta att fastställa handlingsprogram för Lomma kommun enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att bemyndiga kommunstyrelsen att framgent fastställa 
handlingsprogram för Lomma kommun enligt lagen om skydd mot olyckor. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS AU § 99 KS KF/2022:4 

Kommundirektören informerar 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar tf kommundirektör Samuel Sköld en redogörelse 
avseende aktuella frågor. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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