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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   

Tid 2018-01-31, kl. 07:58-12:26 
 

 

Beslutande Anders Berngarn (M) 
Robert Wenglén (M) 
Remco Andersson (L) 
Lisa Bäck (S) 
Claes Hedlund (M) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ersätter Christian Idström (M) 
 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén Waljenäs 
Marcus Nilsson 
Elin Westerberg 
Mattias Persson 
Henrik Brink 
Tommy Samuelsson 
Bengt Lavesson 
Elisabet Andersson 
Eva Elfborg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ekonomichef § 9 
verksamhetsutvecklare §§ 10–11 
teknisk chef §§ 10–11 
Sweco Environment AB §§ 10–11 
samhällsbyggnadschef §§ 10–12 
senior advisor § 12 
budgetekonom § 14–15 
kanslichef § 16 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-02-01 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 9–16 

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 2018-01-31   

Paragrafer §§ 9–16   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-02-02 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-02-24 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 9   KS KF/2018:29 - 042 
 
 

Information om preliminärt bokslut 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Marcus Nilsson informerar om preliminärt bokslut för Lomma kommun 
år 2017. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-01-30 från ekonomiavdelningen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 10   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Närvaro- och yttranderätt 

 
Ärendebeskrivning 
Henrik Brink är VA-ingenjör vid Sweco Environment AB. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt att medge VA-expert Henrik 

Brink närvaro- och yttranderätt vid behandlingen av ärendet information om 
översyn av Lomma kommuns VA-verksamhet. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 11   KS KF/2017:336 - 349 
 
 

Information om översyn av Lomma kommuns VA-verksamhet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar verksamhetsutvecklare Elin 
Westerberg, VA-ingenjör Henrik Brink, samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson och 
teknisk chef Mattias Persson om översynen av Lomma kommuns VA-verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Förstudie: Översyn av Lomma kommuns VA-Verksamhet  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 12   KS KF/2017:185 - 214 
 
 

Avsiktsförklaring avseende del av fastigheten Lomma 33:13, i Lomma, 
Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av att nuvarande hyresavtal mellan Lomma kommun och Region Skåne 
gällande Vårdcentralen i Lomma löper ut 2019-12-31 har förhandlingar under hösten 
2017 förts mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och Regionfastigheter. Dessa 
förhandlingar har resulterat i ett förslag till avsiktsförklaring avseende uppförande och 
nyttjande av lokaler för vårdcentral i Lomma kommun. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-01-25 från samhällsbyggnadschef och senior advisor 
‒ Förslag till avsiktsförklaring, daterat 2017-12-04 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avsiktsförklaring avseende uppförande 

och nyttjande av lokaler för vårdcentral i Lomma kommun, och uppdrar till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ansvara för att avsiktsförklaringens intentioner 
tillvaratas i kommande förhandlingar med den exploatör som får uppdraget att 
exploatera "Området" inom "Lomma C norra". 
 

./. Bilaga. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 13   KS KF/2018:18 - 012 
 
 

Förslag till uppdrag avseende översyn av Lomma kommuns styr- och 
kvalitetssystem, vision och övergripande mål 

 
 

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 2016 för att anpassas till den nya 
tidplanen 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 inledningen av 
varje ny mandatperiod. 
 
I skrivelse 2018-01-24 presenterar kommundirektör Jan Sohlmér och utvecklingschef 
Tove Dannestam ett förslag till uppdrag avseende översyn av Lomma kommuns styr- 
och kvalitetssystem, vision och övergripande mål. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-01-24 från kommundirektören och utvecklingschefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att se över Lomma kommuns 

styr- och kvalitetssystem i enlighet med den inriktning som anges i ärendet och vid 
behov återkomma till kommunstyrelsen med eventuellt förslag på reviderat 
system. 
 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att stödja och samordna 
kommunfullmäktiges arbete för att utveckla en ny vision och nya övergripande 
mål. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (11) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-01-31 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

‒ Kommunstyrelsen beslutar att eventuella kostnader för genomförandet av 
uppdraget hanteras inom ramen för budgetberedningen inför budget 2019. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 14   KS KF/2017:83 - 042 
 
 

Information om nämndernas fastställande av nämndsbudget för år 
2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar budgetekonom Elisabet Andersson om 
nämndernas fastställande av nämndsbudget för år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-01-17 från ekonomichef och budgetekonom 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2017-12-06 § 170 
‒ Protokoll från socialnämnden 2017-12-05 § 72 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2017-12-12 § 100 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens 2017-12-11 § 78 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2017-12-11 § 50 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2017-11-21 § 130  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 15   KS KF/2015:78 - 002 
 
 

Bemyndigande att hantera bankmedel på kommunens bank- och 
plusgiroräkningar 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08, § 28 om vilka personer och befattningar som 
två i förening får utfärda anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar. Med 
anledning av nyanställningar och en tillfällig anställning är det aktuellt ett revidera 
beslutet. 
 
Ekonomiavdelningen föreslår i skrivelse 2018-01-11 att kommunstyrelsen beslutar, att 
från och med 2018-02-19 och tillsvidare, uppdra åt ekonomichef Marcus Nilsson, 
redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Tuulia Monto, redovisningsassistent Sara 
Lorentz, budgetekonom Elisabet Andersson, ekonom Annica Walker, samt för 
perioden 2018-02-26 – 2018-04-15 uppdra åt vikarierande ekonom Cecilia Rick, att två 
i förening hantera bankmedel på kommunens bank- och plusgiroräkningar, samt att 
lösa in checkar/ utbetalningsavier ställda till Lomma kommun. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-01-11 från ekonomichefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar, att från och med 2018-02-19 och tillsvidare, uppdra åt 

ekonomichef Marcus Nilsson, redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Tuulia 
Monto, redovisningsassistent Sara Lorentz, budgetekonom Elisabet Andersson, 
ekonom Annica Walker, samt för perioden 2018-02-26 – 2018-04-15 uppdra åt 
vikarierande ekonom Cecilia Rick, att två i förening hantera bankmedel på 
kommunens bank- och plusgiroräkningar, samt att lösa in checkar/ 
utbetalningsavier ställda till Lomma kommun. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 16   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Information om dataskyddsförordningen (GDPR) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar kanslichef Eva Elfborg om införandet av 
den nya dataskyddsordningen (GDPR). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


