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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-04-25 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   

Tid 2018-04-25, kl. 08:00-08:58 
 

 

Beslutande Anders Berngarn (M) 
Robert Wenglén (M) 
Christian Idström (M) 
Remco Andersson (L) 
Lisa Bäck (S) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén Waljenäs 
Annica Walker 
Lovisa Liljenberg 
Linnea Qvarnström  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
Ekonom § 70 
Tf. planeringschef/stadsarkitekt § 71 
Planarkitekt § 71 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-05-03 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 69-71 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén Waljenäs 

 Ordförande   

  Anders Berngarn 
 Justerande  

 
 

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

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-04-25   

Paragrafer §§ 69-71   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-05-04 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-05-26 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 69   KS KF/2018:100 - 042 
 
 

Kvartalsrapport för Lomma kommun 2018 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger kvartalsrapport för Lomma kommun 2018. 
 
Beslutsunderlag 
‒Kvartalsrapport för Lomma kommun 2018 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒Kommunstyrelsen lägger kvartalsrapporten för Lomma kommun 2018 med 
godkännande till handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 70   KS KF/2018:100 - 042 
 
 

Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-mars 
2018 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-mars 2018. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonom Annica Walker en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-04-18 från kommundirektören och ekonomen 
‒ Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-mars 2018 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger månadsrapporten för kommunövergripande verksamhet, 

januari-mars 2018, med godkännande till handlingarna. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 71   KS KF/2017:26 - 219 
 
 

Godkännande av tävlingsprogram för allmän projekttävling om 
"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, med inriktningen att i allt väsentligt bibehålla befintlig 
infrastruktur och grönstruktur, samt att som en del av detta arbete utlysa en 
arkitekttävling. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07, § 11, att en allmän arkitekttävling ska hållas 
och avgöras under år 2018 för området mellan Bjärred och Borgeby. Vidare beslutade 
kommunstyrelsen att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna 
tävlingsprogram och utse jury för arkitekttävlingen. Kommunstyrelsen beslutade även 
att arbetsutskottet ska vara politisk styrgrupp för arkitekttävlingen. 
 
Föreligger förslag till tävlingsprogram för allmän projekttävling om ”Framtidens 
Bjärred – en ny stadsdel i Lomma kommun”. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar tf. planeringschef/stadsarkitekt Lovisa 
Liljenberg och planarkitekt Linnea Qvarnström en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Förslag till tävlingsprogram för allmän projekttävling om ”Framtidens Bjärred – en 

ny stadsdel i Lomma kommun”, daterat 2018-04-11 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner, efter revidering i enlighet med av 

arbetsutskottet givna direktiv, föreliggande förslag till tävlingsprogram för allmän 
projekttävling om ”Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma kommun”. 

 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


