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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   

Tid 2018-04-11, kl. 08:00-12:42 
 

 

Beslutande Anders Berngarn (M) 
Robert Wenglén (M) 
Christian Idström (M) 
Remco Andersson (L) 
Lisa Bäck (S) 
 

ordförande §§ 58-62 
vice-ordförande §§ 58-62, ordförande § 63 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén Waljenäs 
Tommy Samuelsson 
Göran Samuelsson 
Alf Michelsen (M) 
Tove Dannestam 
Elin Westerberg 
Madeleine Tham 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
samhällsbyggnadschef § 58 
fastighetschef § 58 
ordförande trafiksäkerhetsrådet § 59 
utvecklingschef § 60 
verksamhetsutvecklare § 60 
verksamhetsutvecklare § 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-04-18 
 
 

Paragraf  
§§ 58-63 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén Waljenäs 

 Ordförande   

  Anders Berngarn §§ 58-62 
 Ordförande   

  Robert Wenglén § 63 
 Justerande  

 
 

  Lisa Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-04-11   

Paragrafer §§ 58-63   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-04-20 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-05-12 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 58   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Avrapportering avseende mark och lokaler 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in samhällsbyggnadschef Tommy 
Samuelsson och fastighetschef Göran Samuelsson för en avrapportering avseende 
mark och lokaler. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson 
och fastighetschef Göran Samuelsson en redogörelse. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 59   KS KF/2018:73 - 103 
 
 

Uppföljning av trafiksäkerhetsrådet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar Alf Michelsen (M), ordförande i 
trafiksäkerhetsrådet, en redogörelse för trafiksäkerhetsrådets arbete och aktuella 
trafiksäkerhetsåtgärder. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 60   KS KF/2018:18 - 012 
 
 

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 år 2016 för att anpassas till den 
nya tidsplanen 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 samband med 
den nya mandatperioden. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07, § 10, att uppdra till kommundirektören att 
se över Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, och återkomma till 
kommunstyrelsen med eventuellt förslag på reviderat system. Vidare beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att stödja och samordna 
kommunfullmäktiges arbete för att utveckla en ny vision och nya övergripande mål.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar utvecklingschef Tove Dannestam en 
redogörelse för den pågående översynen av Lomma kommuns styr- och 
kvalitetssystem, vision och övergripande mål. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Gällande ”Styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun” 
‒ Diskussionsunderlag avseende översyn av Lomma kommuns styr- och 

kvalitetssystem, vision och övergripande mål 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 61   KS KF/2018:90 - 009 
 
 

Uppföljning av Miljöpolicy för Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2004-09-23, § 82, "Miljöpolicy för Lomma kommun". 
Miljöpolicyn har därefter reviderats 2012-10-25, § 76, och 2015-02-05, § 26. 
 
Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts plan för uppföljning av verksamheter och 
policydokument ska kommunens miljöpolicy följas upp en gång om året. 
 
Efter genomgång av dokumentet konstaterar miljöstrategisk samordnare Helena Björn 
i skrivelse 2018-04-05 att det inte finns behov av att revidera miljöpolicyn. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-04-05 från den miljöstrategiska samordnaren 
‒ Gällande "Miljöpolicy för Lomma kommun" 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte föreslår någon revidering av 

"Miljöpolicy för Lomma kommun". 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 62   KS KF/2018:77 - 042 
 
 

Uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i Kraftringen AB 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kraftringen AB har kallat till årsstämma den 24 april 2018. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-04-04 från ekonomichefen 
‒ Kallelse till årsstämma i Kraftringen AB, daterad 2018-03-23 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Uppdrages åt 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 2017-12-31 fastställs.  
 
Bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen.  
 
Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid 
årsredovisningen omfattar. 
 
Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter 
enligt framlagt förslag. 
 
Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant sker i enlighet med förteckning i 
kallelsen. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 63   KS KF/2018:76 - 042 
 
 

Uppdrag till ombud inför förestående årsstämma i SYSAV 
 

Ärendebeskrivning 
Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) har kallat till årsstämma den 20 april 2018. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-04-04 från ekonomichefen 
‒ Kallelse till årsstämma i SYSAV, daterad 2018-03-22 
‒ Års- och hållbarhetsredovisning för SYSAV 2017 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Uppdrages åt kommunens ombud vid årsstämma i SYSAV att rösta och verka för 

att: 
 

Framlagd resultaträkning och balansräkning för SYSAV per 2017-12-31 fastställs. 
 

Framlagd resultaträkning och balansräkning för koncernen per 2017-12-31 
fastställs. 

 
Vinstmedlen disponeras enligt framlagt förslag. 

 
Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2017. 

 
Antalet styrelseledamöter fastställs i enlighet med förslag i kallelsen. 

 
Val av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter sker 
i enlighet med förteckning i kallelsen. 

 
Suppleants inträde sker i enlighet med förteckning i kallelsen. 

 
Val av auktoriserad revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisorer och suppleanter 
sker i enlighet med förteckning i kallelsen. 

 
‒ Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställande av 

arvoden till styrelsen, auktoriserade revisorn och lekmannarevisorerna. 
 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Anders Berngarn (M) i handläggningen av ärendet. 
______________________ 
 
Sändlista  


