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Plats  Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen   

Tid 2020-04-22, kl. 08:30-11:46 
 

 

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 
Marcus Nilsson 
Ulrika Forsgren Högman 
Garib Yusupov 
Emma Pihl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ekonomichef 
förvaltningschef kommunledningskontoret § 70 
ekonom § 70 
socialchef § 71 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-04-29 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 70-74 

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 2020-04-22   

Paragrafer §§ 70-74   

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 § 70   KS KF/2020:64 - 042 

 
 

Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-mars 
2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-mars 2020. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och 
förvaltningschef Ulrika Forsgren Högman en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet 2020, kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande kvartalsrapport för 

kommunövergripande verksamhet, januari-mars 2020. 
 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 71   KS KF/2020:64 - 042 
 
 

Kvartalsrapport för Lomma kommun 2020 
 

 

Ärendebeskrivning 
Föreligger kvartalsrapport för Lomma kommun, januari-mars 2020. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 2020-04-20 att kommunstyrelsen ska 
besluta följande: 
 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande kvartalsrapport för Lomma kommun 

2020.  
‒ Kommunstyrelsen uppdrar åt socialnämnden att återkomma med en konkret 

åtgärdsplan för att ställa om verksamheterna HVO och LSS, så att ekonomisk 
balans kan uppnås. Uppdraget ska redovisas senast till kommunstyrelsen i juni i 
samband med den ekonomiska uppföljningen för maj.  

‒ Kommunstyrelsen beslutar att uttag ur pensionskapitalförvaltningen ska 
senareläggas i avvaktan på en eventuell börsuppgång. 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson, socialchef 
Emma Pihl och ordförande Robert Wenglén (M) en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-04-20 från ekonomichefen 
‒ Kvartalsrapport för Lomma kommun, 2020-03-30 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande kvartalsrapport för Lomma kommun 

2020. 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att uttag ur pensionskapitalförvaltningen ska 

senareläggas i avvaktan på en eventuell börsuppgång. 
‒ Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens åtgärdsplan och uppdrar till 

socialnämnden att ta extern hjälp för genomlysning av ersättningsmodellen inom 
hemtjänst och särskilt boende. För detta ändamål erhåller socialnämnden 500 tkr 
från kommunstyrelsens förfogandemedel omställning socialnämnden. 

‒ Kommunstyrelsen konstaterar att socialnämnden arbetar systematiskt med 
omställning av verksamheten, men att det mot bakgrund av pågående pandemi 
saknas förutsättningar för en ekonomi i balans vid årets slut utan att det skulle få 
stora konsekvenser för den upplevda kvaliteten. 

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 72   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Uppföljning av pensionskapitalförvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse avseende Lomma kommuns pensionskapitalförvaltning. 

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

 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 73   KS KF/2020:103 - 432 
 
 

Yttrande över remiss från Naturvårdsverket avseende 
avgränsningsrapport för arbetet med miljöbedömningen för Danmarks 
havsplan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Sjöfartsstyrelsen i Danmark har tagit fram en avgränsningsrapport för arbetet med 
miljöbedömningen för Danmarks havsplan. Naturvårdsverket har skickat denna på 
remiss till bland annat kommunerna längs Öresund. Naturvårdsverket önskar främst 
svar på om avgränsningen av miljöbedömningen är korrekt.  
 
Miljöstrategisk samordnare Helena Björn har i skrivelse 2020-04-14 lämnat förslag till 
yttrande. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-04-14 från planeringsavdelningen 
‒ Ministry of Enivorment and Food of Denmark, Enivormental Protection Agency, 

Consultation of concerned authorities and other stakeholders in accordance with 
Article 6 in the SEA protocol regarding the Danish Maritime Spatial Plan 

‒ Naturvårdsverket, Skrivelse avseende samråd om avgränsning av strategisk 
miljöbedömning för Danmarks havsplan 

‒ Miljövurdering af Danmarks Havsplan, Avgränsningsrapport, Mars 2020 
‒ Strategic Environmental Assessment of Denmark’s first Maritme Spatial Plan, 

scoping, March 2020  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
  
Utöver det som redan listats behöver miljöbedömningen innehålla analyser av 
påverkan på migrerande fladdermöss. Om havsplanen kommer att innehålla sanduttag 
i Öresund så behöver även konsekvenserna på ålgräs finnas med, inte enbart utifrån 
ett perspektiv av grumling och suspension av partiklar som nu nämns. Då behöver man 
även ha med konsekvenserna för sandbalansen i Öresund. 
 
Det är konstigt att man utesluter konsekvenserna på det marina friluftslivet, detta bör 
finnas med, liksom fritidsfisket. Fritidsfisket idag utgör en större ekonomisk resurs än 
yrkesfisket i Öresund. Man verkar även ha missförstått begreppet ekosystemtjänster 
och listar tjänster som en sanddyn kan bidra med. Det är ju generellt viktigt att 
tjänster som ekosystemen bidrar med är synliggjorda och att det finns en generell 
bedömning av hur ekosystemens funktionalitet påverkas av planen. Här är inte 
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avgränsningsrapporten tillräckligt tydlig. Det är också otydligt hur man säkerställer en 
korrekt bedömning av de kumulativa effekterna på ekosystemnivå. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 74   KS KF/2020:114 - 042 
 
 

Uppdrag till ombud inför årsstämma i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till årsstämma den 7 maj 2020. Med 
anledning av pandemin Covid-19 har styrelsen för bolaget beslutat att erbjuda 
möjlighet till poströstning samt insamling av fullmakter då årsstämman kommer att 
livestreamas. Kommunens ombud kan avge röst på plats, via poströstningsformulär, 
via fullmakt utställd till ombud från annan kommun eller avstå sin rösträtt. Bolaget ska 
underrättas vilket alternativ som kommunens rösträtt ska utövas på. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson har i skrivelse 2020-04-20 lämnat förslag till instruktion 
för Lomma kommuns ombud. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-04-20 från ekonomichefen 
‒ Kallelse till årsstämma 2020 i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, inklusive 

bilagor 
‒ Årsredovisning 2019, 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: 
 

‒ val av ordförande och sekreterare för stämman enligt valberedningens förslag 
‒ fastställande av dagordning för stämman 
‒ val av justeringsmän enligt valberedningens förslag 
‒ godkännande av upprättad röstlängd  
‒ att stämman ska förklara att stämman har blivit behörigen sammankallad 
‒ att årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport framlagts för stämman 
‒ fastställande av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning 
‒ att utdelning inte ska genomföras på grund av pandemin Covid-19 och i ny räkning 

balansera 39 377 614 kr 
‒ att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 

2019 års verksamhet 
‒ att arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter fastställs 

enligt valberedningens förslag (ingen ändring) 
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‒ att antalet styrelseledamöter fastställs enligt valberedningens förslag (ingen 
ändring) 

‒ att ordförande och vice ordförande väljs enligt valberedningens förslag (omval) 
‒ att försäkringssakkunnig väljs enligt valberedningens förslag (omval) 
‒ att val av övriga ledamöter till styrelsen sker enligt valberedningens förslag 

(omval) 
‒ att val av suppleanter till styrelsen sker enligt valberedningens förslag (omval) 
‒ att ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen fastställs 

enligt valberedningens förslag (ingen ändring) 
‒ att val av revisorer och revisorssuppleant sker enligt valberedningens förslag 

(omval) 
‒ att godta Malmö stads förslag till val av valberedning 
‒ att bemyndiga styrelsen att antaga nya delägare samt beslut om nyemission 
‒ att anta nytt ägardirektiv  

 

 

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
 


