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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-02-06 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2019-02-06, kl. 08:00-12:08 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Sandra Pilemalm (L) 
Lisa Bäck (S) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén 
Helena Sääf 
Tommy Samuelsson 
Urban Linse 
Marcus Nilsson 
Linnea Qvarnström 
Lovisa Liljenberg 
Madeleine Tham 
Tove Dannestam 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
mark- och exploateringschef § 16-17 
samhällsbyggnadschef §16-17 
exploateringsingenjör § 16 
ekonomichef § 16-18 
planarkitekt § 17 
t.f. planeringschef/stadsarkitekt § 17 
verksamhetsutvecklare § 18 
utvecklingschef § 18 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-02-13 
 
 

Paragraf  
§§ 16-19 

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 2019-02-06   

Paragrafer §§ 16-19   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-02-15 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-03-09 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 16   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 § 17   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information om Framtidens Bjärred 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar planarkitekt Linnea Qvarnström om 
Framtidens Bjärred - en ny stadsdel i Lomma kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 18   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information om kommunövergripande mätningar 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar verksamhetsutvecklare Madeleine 
Tham om Lomma kommuns resultat i Statistiska centralbyråns 
medborgarundersökning 2018 och Sveriges kommuner och landstings undersökningar 
Kommunens kvalité i korthet (KKiK) och Servicemätningen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
‒ Uppdrar till kommundirektören att sammanställa vilka övergripande slutsatser 

som kan dras av nu aktuella mätningar i syfte att identifiera förslag till 
förbättringar. Slutsatserna ska redovisas i samband med det att underlag för 
preliminära budgetramar behandlas av kommunstyrelsen i mars månad. 

‒ Uppdrar till respektive nämnd att ta del av föreliggande mätningar, göra egna 
analyser och använda resultaten i sin verksamhetsutveckling och i kommande 
budgetarbete. Slutsatserna ska redovisas skriftligen till kommunstyrelsen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 19   KS KF/2019:59 - 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, förutom 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 
Jimmy Ringström 
(SD), Oscar Sedira 
(SD) och Jeanette 
Larson (SD) 

2018-11-22 Motion angående 
så kallat passivt 
insamlande av 
pengar 

Behandlas av 
kommunstyrelsen 
2019-02-06 

Natalia Engstedt 
(SD), Jimmy 
Ringström (SD), 
Oscar Sedira (SD) 
och Jeanette 
Larson (SD) 

2018-12-13 Motion angående 
samordnat 
fyrverkeri på 
nyårsafton i Lomma 
kommun 

Remitterad till miljö- 
och byggnads-
nämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande 

Kristina Thored 
(FB) 

2019-01-30 Motion beträffande 
löpande 
information från 
kommunstyrelsens 
ordförande till 
kommunfullmäktige 

Remitterad till 
kommunstyrelsen för 
yttrande 

Ann-Marie 
Lundberg (MP) 
och Viveka Berger 
Pålsson (MP) 

 2019-01-31 Motion beträffande 
halkbekämpning 
med sand på gång-
stråk och trottoarer 

Remitterad till 
tekniska nämnden 
och kommun-
styrelsen för yttrande 

Lars Göran 
Svensson (C), 
Lena Svensson (C) 
och Martha 
Henriksson Witt 
(C) 

2019-01-31 Motion angående 
minskad spridning 
av mikroplaster 

Remitterad till 
tekniska nämnden, 
kultur- och 
fritidsnämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-02-01 från kommunsekreteraren 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Redovisningen av ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 

 
 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


