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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-02 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2019-10-02, kl. 08:00-12:05 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Per Bengtsson (S) 
Jonas Benke (L) 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ersätter Sandra Pilemalm (L) 
 

Övriga deltagare Katarina Pelin 
Marianne Fredriksson 
Marcus Nilsson 
Tommy Samuelsson 
Lennart Månsson (M) 
Rune Netterlid (S) 
Lovisa Liljenberg 
Linnea Qvarnström 
Helena Sääf 
Ulrika Håkansson-Ström 
John Wadbro 
 

 
 
 
 

 
 

 

kommundirektör 
ledningskoordinator 
ekonomichef 
samhällsbyggnadschef § 180 
ordförande tekniska nämnden § 180 
2:e vice ordförande tekniska nämnden § 180 
stadsarkitekt/planeringschef §§ 181-182  
planarkitekt § 181 
mark- och exploateringschef §§ 181-182 
samhällsplanerare § 181 
planarkitekt § 181 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-10-16 
 
 

Paragraf  
§§ 180-187 

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 2019-10-02   

Paragrafer §§180-187   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-10-18 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-11-09 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 180   KS KF/2018:269 -012 
 
 

Dialogmöte med tekniska nämnden 

 
 

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 samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson, 
ordförande i tekniska nämnden Lennart Månsson (M) och 2:e vice ordförande i 
tekniska nämnden Rune Netterlid (S) en redogörelse. 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 181   KS KF/2019:34 -001 
 
 

Information om plankartor till miljöbedömningen inför arbetet med ny 
översiktsplan för Lomma kommun. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa 
Liljenberg, planarkitekt Linnea Qvarnström, mark- och exploateringschef Helena Sääf, 
samhällsplanerare Ulrika Håkansson-Ström och planarkitekt John Wadbro om 
plankartor till miljöbedömningen inför arbetet med ny översiktsplan för Lomma 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2019-06-12 § § 27 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2019-06-12 § § 26 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2019-05-08 § § 25 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2019-05-08 § § 24 
‒ Länsstyrelsen i Skåne, "Sammanfattande redogörelse inför Lomma kommuns 

beslut om översiktsplanens aktualitet", Yttrande daterad 2016-03-30 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till miljöstrategiska enheten att ta 

frågan om övergång över Lödde å vidare till Kävlingeåns vattenråd för hantering av 
möjliga placeringar och samordning i den mellankommunala frågan. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 182   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Diskussion kring strategiskt markförvärv 
 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar mark- och exploateringschef Helena 
Sääf och stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg om förslag till strategiskt 
markförvärv, varefter arbetsutskottet diskuterar förslaget. 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 183   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Diskussion om socialnämndens beslut avseende riktlinjer för arbetet 
med att vägleda nyanlända till eget boende 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde diskuterar utskottet socialnämndens beslut 2019-
09-30, § 87, avseende riktlinjer för att vägleda nyanlända till eget boende. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-09-26 från socialförvaltningen 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-09-24 § 151 
‒ Skrivelse 2019-09-09 från socialförvaltningen 
‒ Bilaga 1: Boendepärmen 
‒ Bilaga 2: MIN-modellen 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-06-20 § 119 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 184   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Diskussion om slutrapport avseende genomlysning av 
socialförvaltningen 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger slutrapport från Startpoint Avisory avseende genomlysning av 
socialförvaltningen. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde diskuterar utskottet slutrapporten. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Startpoint Advisory, Genomlysning av socialförvaltningen, Slutrapport, september 

2019 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 185   KS KF/2019:59 - 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.  
 
Nedanstående förteckning visar ej slutbehandlade motioner: 
 
Motionär Inkommen Innehåll  Beredningsstadium 
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 
byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. Behandlad av 
miljö- och 
byggnadsnämnden 2019-05-
21. 

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

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

Remitterad till tekniska 
nämnden och 
kommunstyrelsen 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, miljö- och 
byggnadsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. Behandlad av 
kultur- och fritidsnämnden 
2019-04-01. 

Kristina Thored 
(FB) 

2019-03-12 Motion angående 
projektbidrag från 

Remitterad till 
utvecklingsavdelningen och 
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Leader Lundaland kommunstyrelsen för 
yttrande. 

Jimmy Ringström 
(SD), Oscar 
Sedira (SD), 
Jeanette Larson 
(SD) & Anders 
Bergström (SD) 

2019-03-14 Motion om trådlöst 
nätverk på 
äldreboenden 

Remitterad till 
kommunstyrelsen, 
socialnämnden och It- och 
servicechefen för yttrande. 
Behandlad av socialnämnden 
2019-08-27. 

Martha 
Henriksson Witt 
(C), Lars-Göran 
Svensson (C) & 
Lena Svensson 
(C) 

2019-03-14 Motion om 
måltiders 
klimatpåverkan 

Remitterad till 
kommunstyrelsen och barn- 
och utbildningsnämnden för 
yttrande 

Per Bengtsson (S) 2019-04-24 Motion angående 
att göra 
kommunens 
stränder bevakade 
av livräddare 

Remitterad till kultur- och 
fritidsnämnden, 
säkerhetschefen och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. Behandlad av 
kultur- och fritidsnämnden 
2019-08-26. 

Jimmy Ringström 
(SD), Oscar 
Sedira (SD), 
Jeanette Larson 
(SD) & Jonas 
Olsson (SD) 

2019-04-25 Motion angående 
åtgärder gällande 
återvändande IS-
terrorister 

Remitterad till 
socialnämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. Behandlad av 
socialnämnden 2019-06-11. 

Jenny Morau 
(FB) 

2019-05-22 Motion  angående 
införande av e-
förslag 

Remitterad till 
kommunstyrelsen för 
yttrande. 

Lena Svensson 
(C), Lars-Göran 
Svensson (C) & 
Martha 
Henriksson Witt 
(C) 

2019-08-21 Motion angående 
utökade 
möjligheter till 
installation av 
solceller 

Remitterad till tekniska 
nämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. 

Jimmy Ringström 
(SD), Oscar 
Sedira (SD), 
Jeanette Larson 
(SD) & Anders 
Bergström (SD) 

2019-09-05 Motion angående 
att skapa en park 
med förskola och 
äldreboende i 
Bjärred 

Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden, 
socialnämnden, tekniska 
nämnden, 
planeringsavdelningen och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. 

Sandra Pilemalm 
(L), Gun Larsson 
(L), Är Tufvesson 
(L) m.fl. 

2019-09-16 Motion angående 
avsättande av 
öronmärkt belopp 
för niors 

Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. 
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demokratiresor till 
Sachsenhausen 

Sandra Pilemalm 
(L), Jonas Benke 
(L), Britt 
Hjertkvist (L) 
m.fl. 

2019-09-17 Motion angående 
utredningsuppdrag 
om inrättande av 
”Familjens hus” 

Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden, 
socialnämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. 

 
 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-09-24 från kansliavdelningen 
‒ Motion (SD) angående samordnat fyrverkeri på nyårsafton i Lomma kommun 
‒ Motion (MP) beträffande halkbekämpning med sand på gångstråk och trottoarer 
‒ Motion (C) angående minskad spridning av mikroplaster 
‒ Motion (FB) angående projektbidrag från Leader Lundaland 
‒ Motion (SD) om trådlöst nätverk på äldreboenden 
‒ Motion (C) om måltiders klimatpåverkan 
‒ Motion (S) angående att göra kommunens stränder bevakade av livräddare 
‒ Motion (SD) angående åtgärder gällande återvändande IS-terrorister 
‒ Motion (FB) angående införande av e-förslag 
‒ Motion (C) angående utökade möjligheter till installation av solceller 
‒ Motion (SD) angående att skapa en park med förskola och äldreboende i Bjärred 
‒ Motion (L) angående avsättande av öronmärkt belopp för niors demokratiresor till 

Sachsenhausen 
‒ Motion (L) angående utredningsuppdrag om inrättande av ”Familjens hus” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Redovisningen av ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
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KS AU § 186   KS KF/2019:34 – 001 
 

 
 

Information från ordföranden 

 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar ordförande Robert Wenglén (M) om 
aktuella frågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 187   KS KF/2019:34 – 001 
 
 
 

Information från kommundirektören 

 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar kommundirektör Katarina Pelin om 
aktuella frågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
 


