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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Sammanträdesdatum 2021-04-14   

Paragrafer §78-§82   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-04-23 Datum när anslaget  
tas ned 
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Förvaringsplats för  
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Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 78   KS KF/2021:99 - 042 
 
 

Angående uppdrag till Lomma kommuns ombud inför förestående 
årsstämma i SYSAV 2021 

 
Ärendebeskrivning 
SYSAV har kallat till årsstämma den 23 april kl 13.30. Stämman kommer genomförs via 
Teams. Aktieägare ombeds underteckna bekräftelse avseende samtycke till att 
stämman hålls genom elektronisk uppkoppling utan rätt till fysisk närvaro, till skillnad 
vad som gäller enligt aktiebolagslagen. 
 
Ekonomichef Samuel Sköld har i skrivelse 2021-03-30 lämnat förslag till instruktioner 
för Lomma kommuns ombud. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-03-30 från ekonomichefen 
‒ Bekräftelse av samtyckte till årsstämma 
‒ Bilaga 1 SYSAV ÅR 2020 
‒ Bilaga 2 SYSAV ägardirektiv 
‒ Kallelse SYSAV årsstämma 2020 
‒ Inbjudan delägare 
‒ SYSAV hållbarhetsrapport 2020 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdra åt kommunens ombud vid årsstämman i SYSAV att 

företräda kommunens intressen på bästa sätt genom att rösta och medverka för 
att: 

 

‒ Framlagd resultat- och balansräkning för SYSAV per 2020-12-31 fastställs 
‒ Framlagd resultat- och balansräkning för koncernen per 2020-12-31 

fastställs 
‒ Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt framlagt förslag 
‒ Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020 
‒ 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 
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‒ Fastställande av ägardirektiv, daterat 2010-05-21 
‒ Samt i övriga frågor företräda kommunens intressen på bästa sätt 

 
Ägardirektivet ska antas av årsstämman för att vara giltigt. Föreliggande förslag 
är daterat 2010-05-21. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 79   KS KF/2021:95 - 042 
 
 

Angående uppdrag till Lomma kommuns ombud inför årsstämma i 
Kommuninvest 

 
Ärendebeskrivning 
Kommuninvest översänt kallelse till årsstämma den 15 april på Radisson Waterfront 
Hotel, Stockholm. Medlemmar ges möjlighet att delta på föreningsstämman digitalt. 
 
Ekonomichef Samuel Sköld har i skrivelse 2021-03-31 lämnat förslag till instruktioner 
för Lomma kommuns ombud. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-03-31 från ekonomichefen 
‒ Kallelse årsstämma inklusive årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdra åt kommunens ombud vid årsstämman i Kommuninvest 

att företräda kommunens intressen på bästa sätt genom att rösta och medverka 
för: 
 
‒ Fastställande av Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer 

och beslutsordning 
‒ Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag 
‒ Beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av 

resultaträkning och balansräkning  
‒ Beslut avseende föreningens dispositioner beträffande vinst eller förlust 

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
‒ Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören  
‒ Fastställande av arvoden till styrelsen 
‒ Fastställande av arvoden till valberedningen i föreningen 
‒ Fastställande av arvoden till revisorerna 
‒ Fastställande av arvoden till lekmannarevisorerna 
‒ Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen, 

valberedningen i föreningens företag samt lekmannarevisorerna  
‒ Val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande  
‒ Val av valberedning i föreningen, dess ordförande och vice ordförande  
‒ Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB 

samt i övriga dotterbolag  
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‒ Beslut om plats för nästa föreningsstämma, uppdrag åt föreningens styrelse 
att besluta om plats för 2022 års stämma 

‒ Medlemsinsatser – insatsbelopp för nya medlemmar 2021 
‒ Beslut om bemyndigande att genomföra nyemissioner  

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (11) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2021-04-14 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 80   KS KF/2021:102 - 042 
 
 

Angående uppdrag till Lomma kommuns ombud inför årsstämma i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har översänt årsredovisning för 2020 samt 
förhandsinformerat om kallelse till årsstämma den 12 maj 2021. Stämman kommer 
genomföras digitalt med några ombud på plats och omröstning huvudsakligen ske via 
poströstning. Formulär kommer att skickas ut tillsammans med kallelsen. 

Ekonomichef Samuel Sköld har i skrivelse 2021-03-31 lämnat förslag till instruktioner 
för Lomma kommuns ombud. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-03-31 från ekonomichefen 
‒ Årsredovisning 2020 Kommunassurans Syd 
‒ Granskningsrapport och revisionsberättelse 2020 
‒ Förhandsinformation om kommande årsstämma  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdra åt kommunens ombud vid årsstämman i 

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

 
‒ Val av ordförande och sekreterarare för stämman enligt valberedningens 

förslag 
‒ Fastställande av dagordning för stämman 
‒ Val av justeringsmän enligt valberedningens förslag 
‒ Godkännande av upprättad röstlängd 
‒ Att stämman är behörigen sammankallad 
‒ Fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse 
‒ Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd resultat- och 

balansräkning 
‒ Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2020 års 

verksamhet 
‒ Arvoden åt styrelsen, revisorer, och lekmannarevisorer med suppleanter 

fastställs enligt valberedningens förslag 
‒ Antalet styrelseledamöter fastställs enligt valberedningens förslag 
‒ Ordförande och vice ordförande väljs enligt valberedningens förslag 
‒ Val av övriga ledamöter till styrelsen sker enligt valberedningens förslag 
‒ Val av suppleanter till styrelsen sker enligt valberedningens förslag 
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‒ Ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen 
fastställs enligt valberedningens förslag 

‒ Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag 
‒ Godta Malmö stads förslag till val av valberedning 
‒ Bemyndigande av styrelsen att anta nya delägare samt beslut om 

nyemission 
‒ Samt i övriga frågor företräda kommunens intressen på bästa sätt 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 81   KS KF/2020:279 - 101 
 
 

Beslutsärende - Motion (FB) om riktlinjer för svarstid på motioner 

 
Ärende 
Fredrik Sverkersten (FB) har, 2020-12-03, inkommit med en motion om riktlinjer för 
svarstid på motioner. I motionen yrkar motionären att kommunfullmäktige ska besluta 
komplettera kommunfullmäktiges arbetsordning med riktlinjen att motioner bör 
besvaras inom sex månader. Vidare yrkar motionären att arbetsordningen bör 
kompletteras med att ej slutbehandlade motioner ska redovisas till 
kommunfullmäktige två gånger om året. 
 
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska motioner om möjligt beredas på ett 
sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 
Med handläggningstider på ett år finns det dock enligt motionären ”en risk att den 
resta frågeställningen inte längre är aktuell”. Motionären framhåller att ”genom 
uttalade riktlinjer från kommunfullmäktige att minimera handläggningstiden blir 
uppdraget till involverade parter tydligare”. 
 
Kommunledningskontoret redogör i skrivelse 2021-03-29 för att 
kommunledningskontorets kansliavdelning i samband med det att motioner 
remitteras till nämnderna för yttrande sedan ungefär ett halvår tillbaka börjat ange ett 
sista svarsdatum, vilket tar hänsyn till beredningstid och nämndens eller nämndernas 
sammanträdesdatum. Syftet med införandet, är enligt kommunledningskontoret, är 
att motioner ska beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom sex 
månader från det att motionen har väckts. 
 
Enligt § 30 i gällande arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen 
årligen till kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de 
motioner som inte har beretts färdigt. Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 
uppdragit åt kansliavdelningen att, förutom den ordinarie redovisningen till 
kommunfullmäktiges novembersammanträde, ytterligare tre gånger under året 
redovisa till kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte har slutförts. 
 
Kommunledningskontoret redogör vidare att då ambitionen i Lomma kommun redan 
är att motioner ska beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom sex 
månader från det att motionen väcktes, och kansliavdelningen redan har ändrat 
rutinerna kring remittering av motioner till nämnderna, ser kommunledningskontoret 
inget behov av att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet med 
motionärens förslag. Eftersom ej slutbehandlade motioner redan redovisas till 
kommunstyrelsen fyra gånger om året ser kommunledningskontoret inte heller något 
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behov av att dessa redovisas ytterligare en gång per år till kommunfullmäktige. 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen ska anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 20201-03-29 från kommunledningskontoret 
‒ Motion från Fredrik Sverkersten (FB) om riktlinjer för svarstid på motioner, 

inkommen 2020-12-03 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunledningskontorets 

yttrande att motionen ska anses besvarad. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 82   KS KF/2021:17 - 001 
 
 

Informationsärende - Kommundirektören informerar 

 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Katarina Pelin en 
redogörelse avseende aktuella frågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


