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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2020-02-05 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2020-02-05, kl. 08:30-00:00 

 
 

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 
Martin Fransson 
Marcus Nilsson 
Anders Åkesson 
Håkan Persson 
Elin Westerberg 
Lovisa Liljenberg 
Helena Sääf 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ledningskoordinator 
kanslichef 
ekonomichef §§ 13-16 
säkerhetschef § 12 
kommunpolis § 12 
verksamhetsutvecklare § 14 
stadsarkitekt/planeringschef § 16 
mark- och exploateringschef § 16 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-02-12 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 12-16 

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 2020-02-05   

Paragrafer §§ 12-16   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-02-14 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-03-07 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 12   KS KF/2020:01 - 001 
 
 

Information från säkerhetschefen och Polisen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar säkerhetschef Anders Åkesson en 
redogörelse avseende Lomma kommuns resultat i Öppna Jämförelser 2019 vad det 
gäller trygghet och säkerhet. 
 
Därefter lämnar kommunpolis Håkan Persson en redogörelse avseende brottsstatistik, 
utmaningar och aktuella händelser i Lomma kommun. 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 4 (8) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2020-02-05 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 13   KS KF/2020:01 - 001 
 
 

Information om preliminärt bokslut 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse avseende preliminär bokslut 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 14   KS KF/2020:01 - 001 
 
 

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen år 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern 
kontroll. 
 
Kommunfullmäktige har 2015-10-11, § 82, fastställt reglemente för intern kontroll och 
kommunstyrelsen har 2015-09-23, § 151, beslutat om anvisningar till reglemente för 
intern kontroll. Reglementet och anvisningarna reviderades senast 2018-09-26. 
 
Enligt anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta 
internkontrollplan för innevarande år senast i mars månad. Av reglementet framgår 
också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 
 
‒ En organisation ska upprättas för den interna kontrollen 
‒ Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår 
 
Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska 
säkerställa att följande uppnås: 
 
‒ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
‒ Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 
‒ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 
‒ Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 
 
Planen baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som 
bedömdes särskilt viktiga att granska. Resultatet av uppföljningen ska, med 
utgångspunkt i antagen plan, rapporteras till nämnden senast i februari månad. 
Uppföljningsrapporten ska redovisa de resultat som årets kontroller gett samt de 
åtgärder som ska vidtas vid avvikelse. 
 
I skrivelse 2020-01-20 redovisar verksamhetsutvecklaren uppföljningen av intern 
kontroll för kommunstyrelsen år 2019. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar verksamhetsutvecklare Elin Westerberg en 
redogörelse.  
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-20 från verksamhetsutvecklaren 
‒ Bilaga: Uppföljning intern kontroll 2019, Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger rapporten ”Uppföljning Intern kontroll 2019 – 

Kommunstyrelsen” till handlingarna. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 15   KS KF/2020:01 - 001 
 
 

Diskussion om det extra generella statsbidraget 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse avseende det extra generella statsbidraget 2020, varefter arbetsutskottet 
diskuterar Lomma kommuns del av de så kallade "välfärdsmiljonerna". 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 16   KS KF/2020:01 - 001 
 
 

Information om förslag till strategiskt markförvärv 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa 
Liljenberg och mark- och exploateringschef Helena Sääf en redogörelse avseende 
förslag till strategiskt markförvärv. 

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

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


