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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-08-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2019-08-21, 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 Katarina Pelin 
Maria Franzén 
Helena Sääf 
Marcus Nilsson 
Martin Persson 
Ulrika Håkansson Ström 
Lovisa Liljenberg 
Linnea Qvarnström 
Elisabet Andersson 
 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
mark- och exploateringschef § 149 
ekonomichef §§ 149-150, 152 
förvaltningschef/skolchef § 150 
samhällsplanerare § 151 
planeringschef/stadsarkitekt § 151 
planarkitekt § 151 
budgetekonom § 152 

Utses att justera Sandra Pilemalm  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-09-04 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Paragraf  
§§ 147-152 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande  

 
 

  Sandra Pilemalm 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 2 (8) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-08-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-08-21   

Paragrafer §§ 147-152   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-09-06 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-09-28 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 3 (8) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-08-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

KS AU § 147   KS KF/2019:298 - 001 
 
 

Uppföljning av "Reglemente för intern kontroll" samt "Anvisningar till 
reglemente för intern kontroll" 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns ”Reglemente för intern kontroll” har kommunstyrelsen det 
övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll i kommunen. I 
arbetssättet för kommunstyrelsen ingår att reglemente för intern kontroll samt 
tillhörande anvisningar ska följas upp årligen.  
 
Reglementet för intern kontroll reviderades senast av kommunfullmäktige 2015-10-22, 
§ 82, och anvisningarna till reglemente för intern kontroll reviderades senast av 
kommunstyrelsen 2018-09-26, § 132. 
  
Verksamhetsutvecklaren konstaterar i skrivelse 2019-08-12 att inget behov av 
revidering av ”Reglemente för intern kontroll” och ”Anvisningar för intern kontroll” 
föreligger. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-08-12 från verksamhetsutvecklaren 
‒ Gällande ”Reglemente för intern kontroll” 
‒ Gällande ”Anvisningar för intern kontroll” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte föreslå någon revidering av 

”Reglemente för intern kontroll” och ”Anvisningar för intern kontroll”. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 148   KS KF/2019:299 - 105 
 
 

Uppföljning av "Policy för internationellt arbete" och "Anvisningar för 
internationellt arbete" 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt tidsplanen för kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av policydokument 
och verksamheter ska Lomma kommuns "Policy för internationellt arbete" och 
"Anvisningar för internationellt arbete" följas upp en gång om året. 
 
I samband med den årliga uppföljningen 2018 beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskott att inte föreslå någon revidering av "Policy för internationellt arbete" 
och "Anvisningar för internationellt arbete". Vidare beslutade arbetsutskottet att 
uppdra till utvecklingsavdelningen att utreda huruvida det fortfarande finns ett behov 
av en policy för internationellt arbete och anvisningar för internationellt arbete. 
 
Verksamhetsutvecklaren konstaterar i skrivelse 2019-06-26 att det för närvarande inte 
föreligger något behov av revidering av policyn för internationellt arbete och 
anvisningarna för internationellt arbete. Verksamhetsutvecklaren föreslår emellertid 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta uppdra till utvecklingsavdelningen att 
omarbeta policyn inför EU:s nya programperiod år 2021-2027. Uppdraget föreslås 
slutredovisas år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-06-26 från verksamhetsutvecklaren 
‒ Gällande ”Policy för internationellt arbete” 
‒ Gällande ”Anvisningar för internationellt arbete” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för närvarande inte föreslå någon 

revidering av ”Policy för internationellt arbete” och ”Anvisningar för 
internationellt arbete”. 

‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommundirektören att omarbeta 
policyn för internationellt arbete och anvisningarna för internationellt arbete och 
senast i januari år 2020 återkomma med förslag till reviderad policy och 
reviderade anvisningar. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 149   KS KF/2019:270 - 261 
 
 

Godkännande av nytt avtal om anläggningsarrende för Lomma camping 
AB 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till nytt avtal om anläggningsarrende för Lomma camping AB 
avseende del av Lilla Habo 1:7 i Lomma kommun. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-08-19 från mark- och exploateringsenheten. 
‒ Bilaga 1: Jämförelse av arrendeavgifter för campingplatser i Skåne 
‒ Bilaga 2: Förslag till nytt avtal om anläggningsarrende för Lomma camping AB  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreliggande förslag till nytt avtal om 

anläggningsarrende för Lomma camping AB. 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att 

underteckna avtalet. 
 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 150   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Uppföljning avseende interkommunal ersättning för gymnasiet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och 
förvaltningschef/skolchef Martin Persson en redogörelse avseende interkommunal 
ersättning för gymnasiet. 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 151   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Diskussion avseende framtida busstrafik i Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar samhällsplanerare Ulrika Håkansson 
Ström, planeringschef/stadsarkitekt Lovisa Liljenberg och planarkitekt Linnea 
Qvarnström om Skånetrafikens förslag till framtida linjeförändringar i Bjärred och 
framtida infrastrukturåtgärder som kommer att påverka linjerna som trafikerar 
Bjärred, varefter arbetsutskottet diskuterar förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2019-03-27 § 75 
‒ Skrivelse 2019-03-06 från planeringsavdelningen 
‒ Avsiktsförklaring avseende högklassigt busstråk längs Lommabukten, daterad 

2008-06-18 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2005-12-14 § 279 
‒ Skånetrafiken, Skrivelse daterad 2005-11-29 
‒ Skånetrafiken, PM: Utredning avseende den framtida busstrafikeringen av Lomma 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 152   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Diskussion avseende kommunstyrelsens strategi 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar ordförande Robert Wenglén (M) om 
kommunstyrelsens strategi för år 2020, varefter arbetsutskottet diskuterar den 
samma. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


