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Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   

Tid 2018-05-09, kl. 08:00-11:24 
 

 

Beslutande Anders Berngarn (M) 
Robert Wenglén (M) 
Christian Idström (M) 
Remco Andersson (L) 
Lisa Bäck (S) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén Waljenäs 
Marie Härstedt 
Tove Dannestam 
Elin Westerberg 
Marcus Nilsson 
Eva Elfborg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
HR-chef § 76 
utvecklingschef § 79 
verksamhetsutvecklare § 79 
ekonomichef § 79 
kanslichef § 80 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-05-16 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 76-80 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén Waljenäs 

 Ordförande   

  Anders Berngarn 
 Justerande  

 
 

  Lisa Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-05-09   

Paragrafer §§ 76-80   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-05-18 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-06-09 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 76   KS KF/2018: 
 
 

Förslag till arbetsgivarpolitisk strategi för Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till arbetsgivarpolitisk strategi för Lomma kommun. Den 
arbetsgivarpolitiska strategin föreslås ersätta Personalpolicy för Lomma kommun, och 
dokumenten Medarbetaruppdrag och Chefsuppdrag. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar HR-chef Marie Härstedt en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-16 från HR-chefen 
‒ Bilaga: Förslag till arbetsgivarpolitisk strategi för Lomma kommun, daterat  

2018-05-16 
‒ Bilaga: Förslag till handlingsplan för arbetsgivarpolitisk strategi för Lomma 

kommun, daterat 2018-05-16 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer arbetsgivarpolitisk strategi för Lomma kommun i 

enlighet med bilaga. Den arbetsgivarpolitiska strategin ersätter Personalpolicy för 
Lomma kommun, och dokumenten Medarbetaruppdrag och Chefsuppdrag. 
 

 
./.  Bilaga. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 77   KS KF/2018:58 - 042 
 
 

Förslag till uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till årsstämma den 17 maj 2018. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-02 från redovisningschefen 
‒ Dagordning för årsstämma i Kommunassurans Försäkrings AB 
‒ Årsredovisning 2017, Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Uppdrages åt kommunens ombud vid årsstämma i Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB att rösta och verka för att: 
 

‒ Framlagd förvaltnings berättelse, resultat- och balansräkning per  
2017-12-31 fastställes 

‒ Bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen 
‒ Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid 

årsredovisningen omfattar 
 
Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för: 
 

‒ Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor, lekmannarevisorer med 
suppleanter 

‒ Beslut om antalet styrelseledamöter 
‒ Val av ordförande, vice ordförande, försäkringssakkunnig, övriga ledamöter 

samt suppleanter i  styrelsen 
‒ Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i 

styrelsen 
‒ Val av revisorer och revisorssuppleant 
‒ Val av lekmannarevisorer och suppleanter 
‒ Val av valberedning 
‒ Styrelsens förslag angående nya styrdokument avseende bolagsordning, 

aktieägaravtal och ägardirektiv 
‒ Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare och besluta om 

nyemission 
‒ Beslut om aktiefördelning i samband med nya delägare 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 78   KS KF/2018:106 - 042 
 
 

Förslag till utseende av ombud och uppdrag till ombud inför 
förestående årsstämma i Sydvatten AB 

 
 

Ärendebeskrivning 
Sydvatten AB har kallat till årsstämma den 1 juni 2018. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-04 från ekonomichefen 
‒ Sydvatten AB, Kallelse till årsstämma, daterad 2018-05-02 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen utser Robert Wenglén till Lomma kommuns ombud vid 

årsstämman den 1 juni 2018. 
 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens ombud vid årsstämman att rösta och 
verka för att: 

 
‒ Framlagd resultat- och balansräkning per 2017-12-31 fastställs  
‒ 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 
‒ Bolagsordningens § 8 ändras så att antalet suppleanter uppgår till 15 
‒ Framlagda förslag till beslut till följd av Båstad kommuns delägarinträde 

fastställs 
‒ Notering sker av kommunernas och valberedningens nomineringar av 

styrelseledamöter och suppleanter 
‒ Fastställande av nuvarande ägardirektiv 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 6 (9) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-09 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 79   KS KF/2018:18 - 012 
 
 

Förslag till reviderat styrdokument för Lomma kommuns styrsystem 
samt kommunfullmäktiges visions- och målarbete 

 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem fastställdes av kommunfullmäktige  
2007-03-15. Styr-och kvalitetssystemet utvecklas kontinuerligt och har sedan det  
antogs reviderats vid sex tillfällen, bland annat under år 2016 för att anpassas till den 
nya tidsplanen för budgetprocessen. I styrdokumentet som beskriver styr-och  
kvalitetssystemet anges att det – om behov finns – ska uppdateras årligen.  
 
Överst i styr- och kvalitetssystemets målkedja återfinns en vision för Lomma 2030, följt 
av 21 stycken övergripande mål inom områdena kvalitet, hållbarhet, service och  
trygghet. Visionen och de övergripande målen är ett viktigt styrmedel för  
kommunfullmäktige när det gäller att visa färdriktningen för kommunen i sin helhet, 
och ange den gemensamma viljeinriktning som samtliga nämnder ska bidraga till.  
 
Det styrdokument som innehåller den nuvarande visionen för Lomma kommun och de 
övergripande målen antogs av kommunfullmäktige 2015-06-11, § 60. Detta  
styrdokument är giltigt fram till och med juni 2019 och ska revideras i samband med 
den nya mandatperioden. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07, § 10, att uppdra till kommundirektören att 
se över Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem och återkomma till 
kommunstyrelsen med eventuellt förslag på reviderat system. Vidare beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att stödja och samordna 
kommunfullmäktiges arbete för att utveckla en ny vision och nya övergripande mål. 
 
Kommundirektören har gett kommunledningskontorets utvecklingsavdelning i 
uppdrag att leda och samordna översynen i nära samarbete med 
ekonomiavdelningen. 
 
Utvecklingsavdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen utarbetat ett 
förslag till reviderat styrdokument för Lomma kommuns styrsystem: ”Så här styrs 
Lomma kommun – styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten 
genom mål”. 
 
Kommundirektör Jan Sohlmér och utvecklingschef Tove Dannestam föreslår i skrivelse 
2018-05-02 att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
styrdokument för Lomma kommuns styrsystem i enlighet med föreliggande förslag.  
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Vidare föreslår kommundirektören och utvecklingschefen att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige att förlänga planperioden för kommunens budget 
med ett fjärde år, så att budgeten omfattar ett budgetår och tre planår från och med 
år 2020 .   
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar utvecklingschef Tove Dannestam en 
redogörelse. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-02 från kommundirektören och utvecklingschefen 
‒ Bilaga: Förslag till styrdokument för Lomma kommuns styrsystem: ”Så här styrs 

Lomma kommun – styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten 
genom mål” 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Styrdokument för Lomma kommuns styrsystem fastställs i enlighet med 

föreliggande förslag. 
 
‒ Planperioden för kommunens budget förlängs med ett fjärde år, vilket innebär att 

budgeten omfattar ett budgetår och tre planår från och med år 2020. 
 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 80   KS KF/2018:108 - 100 
 
 

Förslag till strategi för arbetet med ledning och styrning av dataskyddet 
i Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
I Sverige finns en grundlagsskyddad rätt till skydd för den personliga integriteten, i 
samband med behandling av personuppgifter, i 2 kap 6 § andra stycket 
regeringsformen. Den 25 maj 2018 får Sverige och övriga länder i Europeiska Unionen 
(EU) en ny gemensam lagstiftning, General Data Protection Regulation (GDPR), som 
reglerar personuppgiftsbehandling och som i Sverige ersätter personuppgiftslagen 
(PUL). Riksdagen har också antagit svensk följdlagstiftning, dataskyddslagen, som 
kompletterar artiklarna i GDPR. Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa 
människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för 
privatlivet. Ett annat mycket viktigt syfte är att fastställa regler för det 
fria flödet av personuppgifter inom EU och därmed lägga grund för en ökad 
digitalisering inom EU. 
 
Utifrån en risk- och konsekvensanalys och för att säkra att kraven i GDPR och 
dataskyddslagen på personuppgiftsbehandling ska efterlevas och den registrerades 
rättigheter respekteras, har ett omfattande inventeringsarbete genomförts inom 
samtliga förvaltningar och styrdokument för förvaltningarnas praktiska arbete 
utarbetas eller revideras. Styrdokumenten består av såväl guidelines/rutiner för 
arbetet med dataskyddet som planer för tekniskt och organisatoriskt skydd. 
Utbildningsinsatser och workshops har genomförts för samtliga förvaltningar och 
samtliga nämnder kommer, senast under maj månad, att utse så kallade 
dataskyddsombud inom nämndens ansvarsområde. 
 
Varje nämnd är, enligt GDPR, personuppgiftsansvarig och ska kunna visa att 
principerna och kraven efterlevs, det vill säga att arbetet med dataskyddet sker på 
korrekt sätt.  
 
Kanslichef Eva Elfborg föreslår i skrivelse 2018-05-03 att kommunstyrelsen, utifrån sin 
samordnande och ledande funktion, fastställer en övergripande strategi för arbetet 
med ledning och styrning av dataskyddet i Lomma kommun. Förslaget till strategi 
innefattar en struktur för ansvarsfördelningen inom kommunen, ansvarsfördelningen 
på förvaltningarna och en beskrivning av hur dataskyddsprinciperna förverkligas. 
Övriga styrdokument och rutiner föreslås fastställas av kommunledningskontoret eller 
ledningsgruppen. 
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Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kanslichef Eva Elfborg en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-03 från kanslichefen 
‒ Bilaga: Förslag till strategi för arbetet med ledning och styrning av dataskyddet i 

Lomma kommun, daterat 2018-05-03 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer strategi för arbetet med ledning och styrning av 

dataskyddet i Lomma kommun i enlighet med föreliggande förslag. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


