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Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
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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 
Marcus Nilsson 
Kristina Pahovic 
Marie Härstedt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ekonomichef 
LETA-programmet 
HR-chef 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-11-28 
 
 

Paragraf  
§§ 178-185 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén Waljenäs 

 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande  

 
 

  Lisa Bäck 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 2 (13) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-11-21 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

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

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-11-21   

Paragrafer §§ 178-185   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2012-11-30 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-12-22 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 178   KS KF/2018:19 – 101 
 
 

Närvarorätt 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kristina Pahovic är praktikant från LETA-programmet som arrangeras av 5YES. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 

‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt att medge Kristina Pahovic 
närvarorätt. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 179   KS KF/2018:63 -042 
 
 

Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-oktober 
2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger månadsrapport för kommunövergripande verksamhet för perioden januari-
oktober 2018. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet (januari-oktober) 2018 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger med godkännande månadsrapporten för 

kommunövergripande verksamhet för perioden januari-oktober 2018 till 
handlingarna. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 180   KS KF/2018:63 -042 
 
 

Ekonomisk rapport för Lomma kommun januari-oktober 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger månadsrapport för Lomma kommun för perioden januari-oktober 2018, 
inklusive helårsprognos 2018. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsuppföljning 2018-10-31 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger med godkännande månadsrapporten för Lomma 

kommun för perioden januari-oktober 2018 till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 181   KS KF/2017:26 - 219 
 
 

Förslag till bemyndigande avseende tilldelningsbeslut för "Framtidens 
Bjärred - en ny stadsdel i Lomma kommun" 

 
 

Ärendebeskrivning 
Planledningsgruppen uppdrog 2017-10-11, § 32, till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
arbeta vidare med utvecklingen av området mellan Bjärred och Borgeby inom ramen 
för ny detaljplanering och att som en del av detta arbete utlysa en arkitekttävling.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07, § 11, att bemyndiga kommunstyrelsens 
arbetsutskott att godkänna tävlingsprogram och att utse jury för arkitekttävlingen. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare att arbetsutskottet ska utgöra politisk styrgrupp 
för tävlingen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-25, § 71, att godkänna förslag till 
tävlingsprogram för allmän projekttävling om "Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i 
Lomma kommun". Tävlingen ska genomföras som en allmän projekttävling enligt 18 
kap. i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Tävlingstekniska bestämmelser 
framgår av det godkända tävlingsprogrammet. 
  
Arbetsutskottet har beslutat att tävlingsförslagen ska bedömas av en jury bestående 
av 9 personer, dels 5 representanter för dåvarande kommunstyrelsens arbetsutskott, 
nämligen Anders Berngarn, Robert Wenglén, Christian ldström, Remco Andersson och 
Lisa bäck, dels 2 representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen, nämligen Lovisa 
Liljenberg och Linnea Qvarnström, och två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter 
(SAR), Åsa von Malortie och Jens Arnfred. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-24, § 164,  att inrätta en politisk 
referensgrupp för arkitekttävlingen "Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma 
kommun" bestående av en ledamot per politiskt parti som är representerat i 
kommunfullmäktige. Utöver dessa ledamöter beslutade arbetsutskottet att 
kommunstyrelsens ordförande ska ingå i referensgruppen som 
ordförande/sammankallande. 
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Den allmänna projekttävlingen startade 2018-05-02 och sista dag för inlämning av 
tävlingsförslag var 2018-09-13. När tiden för tävlingen avslutats hade 61 förslag 
inkommit. Dessa finns tillgängliga i sin helhet på Sveriges arkitekters hemsida och 
Lomma kommuns hemsida. Projekttävlingen är planerad att avgöras under år 2018.  
 
Tf. planeringschef Lovisa Liljenberg och planarkitekt Linnea Qvarnström föreslår i 
skrivelse 2018-11-14 att kommunstyrelsen ska bemyndiga kommunstyrelsens 
arbetsutskott, som är politisk styrgrupp för den allmänna projekttävlingen, att besluta 
om tilldelning i ärendet gällande allmän projekttävling för "Framtidens Bjärred – en ny 
stadsdel i Lomma kommun" i enlighet med det framtagna tävlingsprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-14 från planeringsavdelningen 
‒ Inbjuden till allmän projekttävling om Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i 

Lomma kommun 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut 

om tilldelning i ärendet gällande allmän projekttävling för "Framtidens Bjärred - en 
ny stadsdel i Lomma kommun". 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 182   KS KF/2018:320 -109 
 
 

Förslag till utseende av ansvarig utgivare för direktsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden över Internet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Från och med kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2006 har direktsändning 
skett av sammanträdena över Lomma kommuns hemsida. Sådana direktsändningar på 
webben som riktar sig till allmänheten omfattas automatiskt av grundlagsskyddet i 
yttrandefrihetsgrundlagen. Kommunen är därför skyldig att anmäla en utgivare till 
Myndigheten för press, radio och tv. Utgivaren skall utses av den som driver 
verksamheten.  
 
Kommunfullmäktige har senast 2014-11-20, § 68, beslutat att tillsvidare utse 
dåvarande kommunfullmäktiges ordförande, eller den som ersätter honom, 
kommunfullmäktiges förste vice ordförande eller kommunfullmäktiges andre vice 
ordförande, som ansvarig utgivare för sändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden från och med den 27 november 2014 och tills vidare.  
 
Utgivaren är i grunden juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott begås, till exempel 
hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning. I kommunfullmäktiges direktsända 
program har emellertid tidigare de medverkande i kommunfullmäktige själva ansvarat 
för eventuella yttrandefrihetsbrott istället för utgivaren. 
 
Justitiekanslern har emellertid sedan dess, i beslut, bedömt att en direktsändning av 
en debatt i kommunfullmäktige får anses vara en sådan dagshändelse för vilken det 
finns särskilda regler i yttrandefrihetsgrundlagen 1 kap 8 §. Av dessa regler följer att 
grundlagens bestämmelser om ansvarighet, tillsyn och åtal inte är tillämpliga när det 
gäller uttalanden som har gjorts i sändningen. Inget särskilt beslut behöver därför 
numera fattas om att var och en som framträder i programmet själv ska ansvara för 
det de säger, eftersom detta ansvar redan följer av vanlig lag. 
 
Det är förstås fortfarande angeläget att var och en som yttrar sig i kommunfullmäktige 
är medveten om att han/hon själv ansvarar för eventuella brott han/hon begår i sina 
framföranden, såsom hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning. 
 
Med anledning av att nyval ägt rum till kommunfullmäktiges presidium och 
justitiekanslerns beslut föreslår kanslichef Eva Elfborg i skrivelse 2018-11-15 att 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
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‒ Kommunfullmäktiges ordförande, Anders Berngarn, eller den som ersätter honom, 

förste vice ordförande, Sofia Forsgren-Böhmer, eller andre vice ordförande, Karl-
Gustav Nilsson, utses som ansvarig utgivare för sändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden från och med den 13 december 2018 och tills vidare. 

 
‒ Kommunfullmäktige noterar att var och en ansvarar för eventuella brott i sina 

framföranden vid direktsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden över 
Internet. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-15 från kanslichefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktiges ordförande, Anders Berngarn, eller den som ersätter honom, 

förste vice ordförande, Sofia Forsgren-Böhmer, eller andre vice ordförande, Karl-
Gustav Nilsson, utses som ansvarig utgivare för sändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden från och med den 13 december 2018 och tills vidare. 

‒ Kommunfullmäktige noterar att var och en ansvarar för eventuella brott i sina 
framföranden vid direktsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden över 
Internet. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 183   KS KF/2018:227 - 214 
 
 

Förslag till beslut om planbesked avseende detaljplan för Vinstorp 
25:43 och del av Vinstorp 25:105 i Lomma, Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
En förfrågan om planbesked har inkommit från fastighetsägaren om att planlägga del 
av Vinstorp 25:105. Ansökan avser att pröva möjligheten att omvandla allmän 
platsmark (gatumark) till kvartersmark (bostadsändamål). I ansökan skriver den 
sökande att det önskas en utökning av tomtmark och att marken nyttjats under 40 år 
för detta ändamål. Den sökande önskar inte en utökad byggrätt utan skriver att 
området kan vara så kallad prickmark utan någon ytterligare byggrätt. I dagsläget 
ligger del av huvudbyggnad på allmän platsmark vilket måste ses över i det kommande 
planarbetet.   
 
Gällande detaljplan, som vann laga kraft 1965-06-24, anger för den del av Vinstorp  
25:105 som är berörd allmän platsmark (gatumark).   
 
Planeringsavdelningen anser att det är möjligt att i detaljplan pröva lämpligheten 
bostadsändamål inom föreslaget planområde. I planarbetet ska särskild hänsyn tas till 
att de funktioner, bland annat gång- och cykelväg och busshållplatser, som behövs 
inom gatumark ryms.  
 
De frågor som särskilt behöver utredas i planarbetet är trafiksäkerhet samt att det 
finns utrymme för de funktioner som behöver finnas inom gatumark. 
 
Planarbetet ska ske med standardförfarande. Standardförfarandet kan tillämpas om  
förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av 
stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.   
 
Planeringsavdelningen bedömer att ett förslag till detaljplan kommer att antas under 
2021. 
 
Tf. planeringschef Lovisa Liljenberg och planarkitekt Linnea Qvarnström föreslår i 
skrivelse 2018-11-12 att kommunstyrelsen ska besluta om ett positivt planbesked för 
att pröva möjligheten för bostadsändamål inom Vinstorp 25:43 och del av Vinstorp 
25:105. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-12 från planeringsavdelningen 
‒ Bilaga: Ansökan om planbesked, inkommen 2018-09-10 
‒ Bilaga: Ungefärligt planområde 
‒ Bilaga: Planeringsförutsättningar - Översiktlig genomgång, daterad 2018-11-12 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska behandlas vid 

arbetsutskottets sammanträde 2018-11-28. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 184   KS KF/2018:19 -101 
 
 

Uppföljning av HR-avdelningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar HR-chef Marie Härstedt om HR-
avdelningens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 185   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Uppföljning av styrdokument inom HR-området 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt tidsplanen för kommunstyrelsens arbetsutskott ska styrdokumenten inom HR-
avdelningen följas upp årligen. 
 
I skrivelse 2018-11-21 konstaterar HR-chef Marie Härstedt följande: 
 

Arbetsgivarpolitisk strategi (2018): Nuvarande lydelse är aktuell. 
 
Aktiva åtgärder för likabehandling (2018): Nuvarande lydelse är aktuell. 
 
Riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande 
särbehandling (2018): Nuvarande lydelse är aktuell. 
 
Anvisningar för pensioner (2016): Revidering avseende Särskild avtalspension. Hanteras i separat 
skrivelse. 
 
Anvisningar för lönesättning (2015): Nuvarande lydelse är aktuell.  
 
Anvisning för arbetsmiljöarbetet (2011, 2017): Nuvarande lydelse är aktuell  
 
Anvisning för organisatorisk och social arbetsmiljö (2017): Nuvarande lydelse är aktuell 
 
Rehabiliteringsprocess (2017): Nuvarande lydelse är aktuell. 
 
Samverkansavtal (2008): Nuvarande lydelse aktuell. Framtagande av nytt samverkansavtal pågår. 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar HR-chef Marie Härstedt en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-12 från HR-chefen 
‒ Skrivelse 2018-11-12 från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte föreslå någon revidering av 

ovanstående styrdokument. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


