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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2020-04-29 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Alnarp   
Tid 2020-04-29, kl. 08:30-12:00 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M)  
Sandra Pilemalm (L) 
Per Bengtsson (S) 
Eva Banheden-Lindblad (M) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ersätter Sofia Forsgren-Böhmer (M) 

Övriga deltagare Katarina Pelin 
Maria Franzén 
Marianne Fredriksson 
Emma Köster (M) 
Lennart Nilsson (S) 
 
Magnus Runesson 
Helene Blom 
Martin Fransson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ledningskoordinator 
ordförande miljö- och byggnadsnämnden § 75 
2:e vice ordförande miljö- och 
byggnadsnämnden § 75 
samhällsbyggnadschef § 75 
miljöchef § 75 
kanslichef §§ 76-77 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-05-13 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 75-78 

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 2020-04-29   

Paragrafer §§ 75-78   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-05-15 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-06-06 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 75   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Dialogmöte med miljö- och byggnadsnämndens presidium 

 
 

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.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-21, § 158, att utveckla formerna för den  
kommunala uppsiktsplikten genom införandet av regelbundna dialogträffar med  
nämndernas presidium och förvaltningscheferna.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar miljö- och byggnadsnämndens ordförande 
Emma Köster (M), miljö- och byggnadsnämndens 2:e vice ordförande Lennart Nilsson 
(S), samhällsbyggnadschef Magnus Runesson och miljöchef Helene Blom en 
redogörelse. 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 76   KS KF/2019:140 - 420 
 
 

Motion (C) om kartläggning av måltiders klimatpåverkan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Centerpartiet Lomma-Bjärred har kommit in med en motion till kommunfullmäktige. 
Genom motionen önskar partiet att Lomma kommun ska undersöka vilken 
klimatpåverkan kostenhetens måltider har samt redovisa detta för 
kommunfullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har getts tillfälle att inkomma med yttrande över 
motion om kartläggning av måltidernas klimatpåverkan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-17, § 105, att översända yttrande 
över motion angående kartläggning av måltidernas klimatpåverkan till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunledningskontoret anser med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens 
yttrande att motionen ska anses bifallen och att motionens förslag härmed också är 
verkställt.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-27 från kommunledningskontoret 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17 § 105 
‒ Motion 2019-03-14 från Centerpartiet angående kartläggning av måltidernas 

klimatpåverkan 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden för komplettering med en beskrivning av förutsättningarna 
för att göra en undersökning avseende måltidernas klimatpåverkan. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista   
Barn- och utbildningsnämnden 
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KS AU § 77   KS KF/2020:131 - 101 
 
 

Uppföljning 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, förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges 
novembersammanträde, ytterligare tre gånger under året redovisa till 
kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte slutförts. 
 
Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 2020-04-24 de motioner som ännu inte 
har slutbehandlats och föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att redovisningen 
läggs till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-04-24 från kommunledningskontoret 
‒ Ej slutbehandlade motioner 

 
Överläggning 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen besluta följande: 

 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret och nämnderna att 

särskilt prioritera beredning av motioner. 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att en uppföljning av ej slutbehandlade motioner ska 

ske vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-17. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Redovisningen av ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret och nämnderna att 

särskilt prioritera beredning av motioner. 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att en uppföljning av ej slutbehandlade motioner ska 

ske vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-17. 
 

______________________ 
 
Sändlista   
Kommunstyrelsen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 6 (6) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2020-04-29 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 78   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Information om effektiv hemtjänst 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde diskuterar utskottet frågan om en effektiv 
hemtjänst. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Sveriges kommuner och landsting, ”Handbok för en effektiv hemtjänst – en 

handfast guide till ökad kvalitet och lägre kostnader”, daterad juni 2019 
‒ Sveriges kommuner och landsting och Rådet för främjande av kommunala 

analyser, ”Koll på hemtjänsten? – En handledning för analys av kommunens 
hemtjänstkostnader”, daterad oktober 2015 

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


