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Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2020-04-15, kl. 08:30-12:00 

 
 

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

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Katarina Pelin 
Maria Franzén 
Marianne Fredriksson 
Marcus Nilsson 
Lennart Månsson (M) 
Marie Nilsson (M) 
Rune Netterlid (S) 
Magnus Runesson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ledningskoordinator 
ekonomichef 
ordförande tekniska nämnden 
1:e vice ordförande tekniska nämnden 
2:e vice ordförande tekniska nämnden 
samhällsbyggnadschef 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-04-29 
 
 

Paragraf  
§§ 62-69 

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 2020-04-15   

Paragrafer §§ 62-69   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-04-30 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-05-22 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 62   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Dialogmöte med tekniska nämndens presidium 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna  
förvaltningen av kommunens angelägenheter och dessutom ha uppsikt över såväl  
övriga nämnders verksamhet som verksamheten i kommunala bolag (10 kap 2-6 §§) 
och de kommunalförbund där kommunen är medlem.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-21, § 158, att utveckla formerna för den  
kommunala uppsiktsplikten genom införandet av regelbundna dialogträffar med  
nämndernas presidium och förvaltningscheferna.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande Lennart 
Månsson (M), tekniska nämndens 1:e vice ordförande Marie Nilsson (M), tekniska 
nämndens 2:e vice ordförande Rune Netterlid (S) och samhällsbyggnadschef Magnus 
Runesson en redogörelse. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 63   KS KF/2018:345 - 005 
 
 

Uppföljning av digitaliseringsprojekt genomförda år 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
I budgeten för år 2019 fanns 5 mnkr budgeterat för digitalisering/innovation inom 
kommunstyrelsens förfogandemedel (drift). Kommunstyrelsen beviljade vid två 
tillfällen under år 2019 sammanlagt 4 706 tkr för 10 digitaliseringsprojekt i 
nämnderna. Effekterna av digitaliseringen ska leda till lägre kostnader eller till en lägre 
kostnadsutveckling framöver. Huvudmålet med digitaliseringen är att effektivisera 
verksamheterna, men också att frigöra tid till värdeskapande processer, möjliggöra 
kvalitetsförbättringar, öka IT-mognaden samt minska sårbarheten.  
 
I budgeten för planåret 2021 har 2 mnkr lagts in som effektiviseringsbeting som ska 
realiseras med hjälp av effekterna av gjorda satsningar inom digitalisering. För år 2022 
ökas effektiviseringsbetinget till 3 mnkr och för år 2023 uppgår det till 4 mnkr. I 
samband med att kommunen erhöll del av extra generellt statsbidrag, så kallade 
välfärdsmiljarder, har kommunfullmäktige tagit ställning till att reducera 
hemtagningseffekter avseende digitalisering till 1 mnkr år 2021, 2 mnkr år 2022 och 3 
mnkr år 2023.  
 
I november 2019 följdes pågående projekt upp och information lämnades om hur 
projekten fortlöpte, tidplan för genomförandet samt hemtagningseffekterna. 
Återrapportering skedde till kommunstyrelsen 2019-12-11, § 189.  
 
Samtliga projekt har nu inkommit med slutredovisningar. Flertalet projekt är slutförda 
och av totalt beviljade projektmedel på 4 706 tkr har 4 363 tkr förbrukats. Digital 
ärendehantering av byggenheten har överskridit sin projektbudget och överskridandet 
har täckts av bygglovsverksamheten. I det fall som projekt inte avslutats under år 2019 
får verksamheten själv täcka kostnaden under år 2020.  
 
Ekonomichef Marcus Nilsson konstaterar i skrivelse 2020-04-06 att 
slutredovisningarna visar på varierad framgång i digitaliseringsprojekten. 
Förhoppningarna om vad digitaliseringsprojekten skulle åstadkomma har i flertalet fall 
varit överskattade, då möjliga hemtagningseffekter var större i ansökningsskedet än i 
slutredovisningarna. Inför framtiden är det, enligt ekonomichefen, viktigt att dra 
lärdom av vilka effekter som har uppnåtts genom de 10 digitaliseringsprojekten.   
 
Ekonomichefen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta godkänna uppföljningen av 
digitaliseringsprojekt från år 2019 och lägga den till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-04-06 från ekonomichefen 
‒ Uppföljning digitaliseringsprojekt 2019 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger med godkännande uppföljningen av digitaliseringsprojekt 

från år 2019 till handlingarna. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 64   KS KF/2020:89 - 042 
 
 

Angående årsredovisning 2019 för stiftelsen Spillepeng 

 
 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Spillepeng har överlämnat årsredovisning för år 2019 till Lomma kommun. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 2020-04-03 att kommunstyrelsen ska 
besluta fastställa Stiftelsen Spillepengs resultaträkning och balansräkning per den 31 
december 2019 samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2019. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-04-03 från ekonomichefen 
‒ Skrivelse 2020-03-20 från Stiftelsen Spillepeng 
‒ Årsredovisning för Stiftelsen Spillepeng, Räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 
‒ Revisionsberättelse 2020-03-17 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer resultaträkning och balansräkning per den 31 

december 2019 för stiftelsen Spillepeng. 
‒ Kommunstyrelsen beviljar styrelsen för Stiftelsen Spillepeng ansvarsfrihet för år 

2019.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 65   KS KF/2020:100 - 106 
 
 

Förslag till ställningstagande avseende Kraftringen Energi AB:s 
delägarskap i Sydlänk AB 

 
 

Ärendebeskrivning 
Bildande av ett gemensamt regionalt fiberförsäljningsbolag, Sydlänk AB, planeras 
mellan Kraftringen Energi AB och 9 kommunägda fiberbolag. För Kraftringens del 
innebär en medverkan i Sydlänk AB att förvärva cirka 10% av aktierna, samt att lämna 
ett aktieägartillskott med cirka 1 mnkr. Då Lomma kommun äger 2,1% av aktierna i 
Kraftringen Energi AB önskar bolaget få kommunens tillstyrkande på att förvärva aktier 
i Sydlänk AB.  
 
Styrelsen i Kraftringen Energi AB föreslår att ägarna tillstyrker styrelsens beslut 2020-
02-11 avseende förvärv av 10% av aktierna i Sydlänk AB. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson redogör för ärendet i skrivelse 2020-04-07 och föreslår 
att kommunstyrelsen ska besluta att Kraftringen Energi AB ska bli delägare i Sydlänk 
AB. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-04-07 från ekonomichefen 
‒ Kraftringen, Protokoll 2020-02-11 från styrelsemöte med Kraftringen Energi AB 
‒ Beslutsunderlag Sydlänk AB 
‒ Affärsplan för Sydlänk 
‒ Front Advokater, PM, daterat 2019-05-02 
‒ Front Advokater, PM, daterat 2019-05-15 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att Kraftringen Energi AB ska bli delägare i Sydlänk AB. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista   
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 66   KS KF/2019:245 - 315 
 
 

Förslag till nämndremiss avseende ”Parkeringsstrategi med 
parkeringsnorm för cykel och bil i Lomma kommun” 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-19, § 128, att uppdra till planeringsavdelningen 
att genomföra en översyn av nu gällande parkeringsnorm och att koppla en översiktlig 
strategi till denna. Syftet var att uppdatera parkeringsnormen med tanke på generella 
förändringar i vårt samhälle, såväl som lokala förändringar med exempelvis öppnandet 
av persontrafik på Lommabanan.  
 
Planeringsavdelningen har satt samman en avdelningsövergripande arbetsgrupp med 
kompetens från planeringsavdelningen, miljö- och byggavdelningen och tekniska 
avdelningen samt upphandlat en konsultfirma med trafikplanerarkompetens. 
Arbetsgruppen har utarbetat ett förslag till ”Parkeringsstrategi med parkeringsnorm 
för cykel och bil i Lomma kommun”. 
 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2020-04-06 att kommunstyrelsen ska besluta 
uppdra åt planeringsavdelningen att skicka ut ”Parkeringsstrategi med parkeringsnorm 
för cykel och bil i Lomma kommun”, remissversion 2020-04-07, på nämndremiss till 
miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-04-07 från planeringsavdelningen 
‒ Parkeringsstrategi med parkeringsnorm för cykel och bil i Lomma kommun, 

remissversion 2020-04-07 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till planeringsavdelningen att skicka ut 

”Parkeringsstrategi med parkeringsnorm för cykel och bil i Lomma kommun” på 
nämndremiss till miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 

 
______________________ 
 
Sändlista    
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 67   KS KF/2020:90 - 042 
 
 

Uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i SYSAV 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet utgår. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 68   KS KF/2020:99 - 042 
 
 

Uppdrag till ombud inför förestående föreningsstämma i 
Kommuninvest 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommuninvest ekonomisk förening har kallat till föreningsstämma den 16 april 2020. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson har i skrivelse 2020-04-06 lämnat förlag till instruktion 
för Lomma kommuns ombud. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-04-06 från ekonomichefen 
‒ Kommuninvest, Kallelse till föreningsstämma 2020, daterad 2020-03-26 
‒ Kompletterande utskick inför Kommuninvests föreningsstämma den 16 april 2020, 

daterat 2020-04-02 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Uppdrages åt kommunens ombud vid föreningsstämma i Kommuninvest 

ekonomisk förening att rösta och verka för att: 
 

‒ Fastställande av stadgar 
‒ Fastställande av plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer 

och beslutsordning 
‒ Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag 
‒ Avveckling av förlagslån, återbetalning av förlagslånet till samtliga långivare 

samt att medlemmarna inbetalar motsvarande belopp som insatskapital 
‒ Beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av 

resultaträkning och balansräkning  
‒ Beslut avseende föreningens dispositioner beträffande vinst enligt förslaget 

i förvaltningsberättelsen  
‒ Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören  
‒ 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 lekmannarevisorer  
‒ Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB 

samt i övriga dotterbolag  
‒ Beslut om plats för nästa föreningsstämma, uppdrag åt föreningens styrelse 

att besluta om plats för 2021 års stämma 
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‒ Beslut om årlig insatsskyldighet  
‒ Beslut om bemyndigande att genomföra nyemissioner  
‒ Val av revisor  

 
Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställande av 
arvoden till styrelsen, valberedningen i föreningen, revisorer och 
lekmannarevisorer 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 69   KS KF/2020:80 - 042 
 
 

Uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i Kraftringen AB 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kraftringen AB har kallat till årsstämma den 21 april 2020. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson har i skrivelse 2020-03-31 lämnat förslag till instruktion 
för Lomma kommuns ombud. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-31 från ekonomichefen 
‒ Kallelse till årsstämma i Kraftringen AB, daterad 2020-03-19 
‒ Kraftringen AB, Finansiella rapporter för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 
‒ Kraftringen Energi AB, Finansiella rapporter för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-

12-31 
‒ Hållbarhetsrapport 2019 
‒ Sammanställning av förslag till instruktioner för ombud vid årsstämma i 

Kraftringen AB & Kraftringen Energi AB 
‒ EY, Revisorns yttrande över den lagstadgade hållbarhetsrapporten, daterat 2020-

03-25 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till 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 2019-12-31 fastställs  

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

årsredovisningen omfattar 
‒ Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant sker i enlighet med 

förteckning i kallelsen  
 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
 


