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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-10-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2018-10-17, kl. 08:00-12:00 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Christian Idström (M) 
Remco Andersson (L) 
Lisa Bäck (S) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén Waljenäs 
Lisa Germundsson 
Carl-Otto Swartz 
Lovisa Liljenberg 
Tove Dannestam 
Marcus Nilsson 
Martin Persson 
Carin Hansson 
Michael Tsiparis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
Partnerskap Alnarp § 157 
Partnerskap Alnarp § 157 
tf. planeringschef/stadsarkitekt § 157 
utvecklingschef § 158 
utvecklingschef §§ 159-161 
förvaltningschef §§ 159-160 
ordförande kultur- och fritidsnämnden § 160 
kultur- och fritidschef § 160 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-10-24 
 
 

Paragraf  
§§ 157-162 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén Waljenäs 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande  

 
 

  Lisa Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-10-17   

Paragrafer §§ 157-162   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-10-26 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-11-17 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 157   KS KF/2017:174 - 060 
 
 

Uppföljning av Partnerskap Alnarp 

 
 

Ärendebeskrivning 
Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan fakulteten för 
landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap och skogsfakulteten vid 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), näringsliv, myndigheter och branschorganisationer 
i den sydsvenska regionen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14, § 97, att förlänga avtalet om Lomma 
kommuns medlemskap i Partnerskap Alnarp med ytterligare tre år. Kommunstyrelsen 
beslutade vidare att uppföljning av Partnerskap Alnarp ska ske årligen. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar verksamhetsledare Lisa Germundsson och 
tillträdande verksamhetsledare Carl-Otto Swartz en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2017-06-14 § 97 
‒ Avtal om Lomma kommuns medlemskap i Partnerskap Alnarp 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 158   KS KF/2018:269 - 012 
 
 

Förslag om utvecklade former för dialog mellan kommunstyrelsen och 
nämnderna inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 
 

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. 
 
Av kommunstyrelsens reglemente 1 § framgår att uppsiktsplikten är att hänföra till 
kommunstyrelsens ledningsfunktion och av 2 § samma reglemente framgår 
kommunstyrelsens skyldighet att med uppmärksamhet följa: 
 
‒ arbetet med de obligatoriska miljöfrågorna och i övrigt verka för en god miljö i 

kommunen, 
‒ socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas, 
‒ den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och 

sjukvård, 
‒ skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas samt 
‒ fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet 

i kommunen. 
 
Skyldigheten omfattar en löpande tillsyn, även om det inte föreligger någon konkret 
anledning till granskning. Den är begränsad till allmänna råd och anvisningar, 
påpekanden, och får inte innebära beslut i annan nämnds ställe. Kommunstyrelsen 
bestämmer själv formerna för utövandet av uppsiktsplikten. 

 
Kommunallagen är en ramlag och anger därmed inte detaljerade anvisningar för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Det innebär att kommunen själv har möjlighet att 
utforma på vilket sätt uppsikten ska utformas. Kommunstyrelsen i Lomma kommun 
har hittills framförallt utövat uppsikt genom löpande uppföljning av mål och ekonomi 
under året. Det har till exempel inbegripit att nämndernas verksamhet rapporteras till 
kommunfullmäktige genom delårsrapport, årsredovisning och intern kontroll. 
Styrelsen har dessutom informerat sig om aktuella frågeställningar och resultaten i 
verksamheten vid vissa tillfällen, såsom vid kommun- och budgetdialogen. 
Kommunstyrelsen har vid behov träffat en enskild nämnd eller begärt in upplysningar 
och yttranden från kommunens förvaltningar. 
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Utvecklingsavdelningen har i skrivelse 2018-09-26 lämnat ett förslag till utvecklade 
former för dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna inom ramen för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Förslaget innebär att nuvarande former för utövande 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt utvecklas genom införandet av särskilda 
dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och respektive nämnds 
presidium. Vid dessa dialogträffar föreslås fokus läggas vid analys av verksamhetens 
resultat i relation till de mål som fastställts på olika nivåer och varför resultatet ser ut 
som det gör. Därtill föreslås uppmärksamhet ägnas åt nämndens möjligheter och 
utmaningar utifrån dess uppdrag och förutsättningar. Dialogträffar med respektive 
nämnds presidium föreslås anordnas två gånger om året. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-09-26 från utvecklingsavdelningen 
 
Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar utvecklingschef Tove Dannestam en 
redogörelse. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till utvecklade former för 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt genom införande av regelbundna dialogträffar 
med respektive nämnd med start under år 2019.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 159   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Information om debitering av gymnasiekostnader 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar förvaltningschef Martin Persson och 
ekonomichef Marcus Nilsson om debiteringen av gymnasiekostnader. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
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KS AU § 160   KS KF/2017:83 - 042 
 
 

Information om kultur- och fritidsnämndens yttranden till 
kommunfullmäktige avseende uppdraget att utreda behovet av 
idrottshallar i Bjärred 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-04, § 134, att uppdra till kultur- och 
fritidsnämnden att utreda behovet av idrottshallar i Bjärred på såväl kort som lång 
sikt. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har utrett behovet av idrottshallar i Bjärred och har i beslut 
2018-05-07, § 27, och 2018-08-27, § 49, avgett yttrande till kommunfullmäktige.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, 
Carin Hansson, förvaltningschef Martin Persson och kultur- och fritidschef Michael 
Tsiparis en redogörelse.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2018-08-27 § 49 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2018-05-07 § 27 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2018-04-04 § 18 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04 § 134 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till kultur- och 

fritidsnämnden för komplettering i enlighet med av arbetsutskottet givna direktiv. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 161   KS KF/2017:83 - 042 
 
 

Angående hemställan från tekniska nämnden om ändringar av 2018 års 
investeringsbudget 

 
 

Ärendebeskrivning 
I den av tekniska nämnden föreslagna investeringsbudget för åren 2019-2021 har en 
ny bedömning av 2018 års utgifter ingått som en väsentlig förutsättning. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2018-06-18, § 40, att hemställa om ett antal 
förändringar av 2018 års budget, det vill säga planerade utbetalningar, oftast 
innebärande en senareläggning av projektens utförande. Förslaget innebär 
sammantaget en minskning av innevarande års budget med 31.493 tkr. Eftersom 
projekt senarelagts till år 2019 eller därefter har hänsyn även tagits till detta i förslag 
till investeringsbudget för tekniska nämnden 2019-2021.  
 
Ekonomiavdelningen föreslår i skrivelse 2018-07-17 att ärendet ska hanteras parallellt 
med höstens budgetprocess, och att kommunstyrelse ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att göra ändringar i 2018 års budget i enlighet med tekniska 
nämndens hemställan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-29, § 121, att ärendet ska 
beredas parallellt med höstens budgetprocess. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2018-06-18 § 40 
‒ Skrivelse 2018-07-16 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29 § 121 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att göra ändringar i 2018 års investeringsbudget i 

enlighet med tekniska nämndens hemställan. 
 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 162   KS KF/2017:39 - 101 
 
 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 29, 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, 
utöver den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde, 
ytterligare tre gånger under året redovisa till kommunstyrelsen de motioner vars 
beredning ännu inte slutförts. 
 
Nedanstående förteckning visar ej slutbehandlade motioner. 
 
 
Motionär Inkommen Innehåll Beredningsstadium 
Kristina Thored (FB) 2018-10-15 Angående Fokus 

Bjärreds deltagande 
i juryn för 
projekttävlingen 
”Framtidens Bjärred 
– en ny stadsdel i 
Lomma kommun”. 

Motionen är 
remitterad till 
kommunstyrelsen för 
yttrande. 

 
 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-10-16 från kansliavdelningen 
‒ Motion avseende Fokus Bjärreds deltagande i juryn för framtagande av vinnande 

förslag för "Framtidens Bjärred" 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Redovisningen av ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


