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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-01-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2019-01-30, kl. 08:00-12:08 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Sandra Pilemalm (L) 
Lisa Bäck (S) 
Eva Banheden-Lindblad (M) 
 

ordförande  
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Jerry Ahlström (M) 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén 
Marcus Nilsson 
Tommy Samuelsson 
Helena Björn 
Helena Sääf 
Linnea Qvarnström 
Lovisa Liljenberg 
Urban Linse 
Anders Nyquist 
Mattias Persson 
Bengt Strengbom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ekonomichef §§ 11-15 
samhällsbyggnadschef §§ 12-14 
miljöstrategisk samordnare § 12 
mark- och exploateringschef §§ 13-14 
planarkitekt §§ 13-14 
tf. planeringschef/stadsarkitekt §§ 13-14 
exploateringsingenjör § 13 
samhällsplanerare § 14 
teknisk chef § 14 
projektsamordnare § 14 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-02-06 
 

Paragraf  
§§ 11-15 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén 
 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 2019-01-30   

Paragrafer §§ 11-15   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-02-08 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-03-02 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 11   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information om preliminärt bokslut för Lomma kommun 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse avseende preliminärt bokslut för Lomma kommun år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Preliminärt bokslut 2018, daterat 2019-01-28 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 12   KS KF/2016:362 - 410 
 
 

Förslag till yttrande över överklagande av beslut om inrättande av 
naturreservatet Pråmlyckan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Markägaren till Lomma 22:11, 22:13 och 22:15 har överklagat bildandet av 
naturreservatet med motiveringen att beslutet strider mot pågående 
exploateringsplaner och begränsar förfoganderätten. Fastighetsägaren har inte haft 
några synpunkter i samrådsskedet. 
 
Planeringsavdelningen lämnar i skrivelse 2019-01-21 följande synpunkter: 
 

Området har under många år varit föremål för olika utredningar och planer. Senast i raden är det 
antagna planprogrammet för Pråmlyckan. Reservatsbildningen följer detta program väl liksom 
gällande detaljplaner och tidigare dialoger med markägaren. Till största delen är naturreservatets 
gränser inom strandskyddat område. I övrigt är det mark som antingen är mycket lågt liggande, 
deponi eller biotopskyddad varför exploateringsanspråk på denna mark får anses orealistisk. 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar miljöstrategiska samordnare Helena Björn 
en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-01-21 från planeringsavdelningen 
‒ Bilaga: Karta över utbredningar 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande:  

 
Området har under många år varit föremål för olika utredningar och planer. Senast i 
raden är det antagna planprogrammet för Pråmlyckan. Reservatsbildningen följer 
detta program väl liksom gällande detaljplaner och tidigare dialoger med markägaren. 
Till största delen är naturreservatets gränser inom strandskyddat område. I övrigt är 
det mark som antingen är mycket lågt liggande, deponi eller biotopskyddad varför 
exploateringsanspråk på denna mark får anses orealistisk.  
 

./.  Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 13   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information om Bjärred centrum 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf en 
redogörelse avseende utvecklingen av Bjärred centrum. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 14   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information om avtal med Trafikverket 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar samhällsplanerare Anders Nyquist, teknisk 
chef Mattias Persson och projektsamordnare Bengt Strengbom en redogörelse 
avseende avtal med Trafikverket. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 15   KS KF/2018:50 - 001 
 
 

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2018 

 
 

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 vid sammanträde 2015-10-22, § 82, fastställt reviderat 
reglemente för intern kontroll, och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2018-09-
26, § 132, beslutat om anvisningar till reglemente för intern kontroll. Enligt 
anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska ha en uppföljning av 
förgående års kontroller i februari månad och anta internkontrollplan för innevarande 
år senast i mars månad. 
 
Föreligger uppföljningsrapport avseende intern kontroll för kommunstyrelsen år 2018. 
I uppföljningsrapporten redovisas resultatet av de kontroller som har genomförts och 
de åtgärder som ska vidtas vid avvikelse. 
  
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-01-22 från verksamhetsutvecklaren 
‒ Uppföljning intern kontroll 2018 - Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger uppföljningsrapporten avseende intern kontroll för 

kommunstyrelsen år 2018 med godkännande till handlingarna. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


