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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-26 
Plats  Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma  
Tid Onsdagen den 26 november 2014 kl. 08.00-12.45  
Beslutande Anders Berngarn (M) 

Christian Idström (M) 
Lars Arheden (M) 
Remco Andersson (FP) 
Lisa Bäck (S) 
 

Ordförande 
Vice ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Christine Edenbrandt 
Per Sundberg 
Amelie Gustavsson 
Anders Nyquist 
Annethe Yng 
Kristina Johansson 
Christina Wikström-
Hansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommundirektör 
Kommunsekreterare 
Personalchef, § 219 
Del av § 219 
Planeringschef, §§ 220-222 
Lundaland, § 220 
Näringslivsutvecklare, § 223 
Utvecklingschef, § 223 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2014-12-03 Paragrafer 219-223 

Underskrifter Sekreterare   

  Christine Edenbrandt 
 Ordförande   

  Anders Berngarn 
 Justerande   

  Lisa Bäck 
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Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2014-11-26   

Paragrafer 219-223   

Datum när anslaget 
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2014-12-26 
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Kommunhuset i Lomma  
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-26 
 

KSAU § 219 Dnr KS/KF 2014:425.022 
 
 

Tillsättande av socialchef  
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Britt-Marie Pettersson avslutade sin anställning i Lomma kommun den 
31 augusti 2014. Under tiden för rekrytering av en ny chef för förvaltningen 
tjänstgör Anette Fäldt som tillförordnad förvaltningschef.  
 
Rekryteringsprocessen har ägt rum under hösten, och har hanterats genom anlitande 
av New Placement AB, i ett head-huntingförfarande. Av de kandidater som företaget 
redovisat har intervjuer genomförts med Amelie Gustavsson. Amelie är idag plane-
ringschef på socialförvaltningen i Ängelholms kommun, och har tidigare bl.a. arbetat 
som driftschef inom Humana omsorg, affärsområdeschef i Avesina Äldreomsorg och 
som verksamhetschef på Carema.  
 
Referenstagning och test av ledaregenskaper, analysförmåga m.m. har genomförts 
av New Placement AB med goda resultat 
 
Kommundirektören föreslår arbetsutskottet besluta att utse Amelie Gustavsson 
som förvaltningschef för socialförvaltningen samt att uppdra åt kommundirektö-
ren att träffa överenskommelse om lön och övriga anställningsvillkor.  
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2014-11-20 beslutat ställa sig bakom kommun-
direktörens förslag till beslut att föreslå Amelie Gustavsson som förvaltningschef 
för socialförvaltningen samt uppdra åt kommundirektören att träffa överenskom-
melse om lön och övriga anställningsvillkor. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-11-13 från kommundirektören 
– Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 174/14 
 
Utskottets handläggning 
Amelie Gustavsson deltar vid sammanträde för att lämna upplysningar, och läm-
nar sammanträdet innan beslut fattas. 
 
Överläggning 
Lisa Bäck yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras för att bredda rekryte-
ringen. 
 
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska besluta enligt kommundirektörens för-
slag att utse Amelie Gustavsson som förvaltningschef för socialförvaltningen samt 
att uppdra åt kommundirektören att träffa överenskommelse om lön och övriga 
anställningsvillkor. 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-26 
 

KSAU § 219 (forts.) 
 
 

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på bifall 
respektive avslag till Lisa Bäcks återremissyrkande, varefter arbetsutskottet avslår 
yrkandet. 
 
Lisa Bäck yrkar därefter avslag till kommundirektörens förslag till beslut. 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till sitt eget och Lisa 
Bäcks yrkande, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
- Amelie Gustavsson medges närvarorätt för att lämna upplysningar. 
 
– Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anställa Amelie Gustavsson som 
förvaltningschef för socialförvaltningen. 
 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott t uppdrar åt kommundirektören att träffa över-
enskommelse om lön och övriga anställningsvillkor.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-26 
 

KSAU § 220 Dnr KS/KF 2014:242.106  
 
 

Beträffande Utvecklingsstrategi för Lundaland  
 
Ärendebeskrivning 
Leader Lundaland har upprättat förslag till ”Lundaland utvecklingsstrategi 2014-
2020”, en strategi för organisationer verksamma inom lokalt ledd utveckling i 
kommunerna Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och södra Eslöv. 
 
Vid utskottets sammanträde lämnar Annethe Yng, Lundaland, information. Plane-
ringschefen deltar vid ärendets behandling. 
 
Beslutsunderlag  
– Lundalands utvecklingsstrategi 2014-2020, 2014-11-25, förslag 1.0 
– LLUnod – en nod för lokalt ledd utveckling 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
- Annethe Yng medges närvaro- och yttranderätt. 
 
- Utskottet har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-26 
 

KSAU § 221 Dnr KS/KF 2014:96.210 
 
 

Sammanställning över aktuellt planläge 2014-11-13 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2013 ansvaret för upprättande av detaljpla-
ner. Som ett arbetsredskap för att kunna prioritera, bedöma resursbehov och in-
formera om pågående planarbetsläge finns på planeringsavdelningen en planläges-
lista som kontinuerligt uppdateras. Planlägeslistan innehåller uppgifter om 
pågående planarbeten med uppgifter framför allt om tidsplaner med angivande av 
tidpunkt för start av planarbetet, samråds- och granskningstider samt antagande-
tidpunkt. Planlägeslistan upprättas med utgångspunkt i de uppdrag som kommun-
styrelsen ger planeringsavdelningen.  
 
Beslutsunderlag 
– Planlägeslista daterad 2014-11-13 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Kommunstyrelsens godkänner redovisningen av planläget 2014-09-15 och läg-
ger den till handlingarna. Planlägeslistan översänds till miljö- och byggnads-
nämnden och tekniska nämnden för kännedom. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-26 
 

KSAU § 222 Dnr KS/KF 2014:438.212 
 
 

Struktur för fortsatt arbete med genomförande av projekt i Bjärred  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara styr-
grupp för genomförandet av delar av fördjupningen av översiktsplanen för Bjärred 
och Borgeby. Detta gäller till exempel utveckling av idéer om en strandrestaurang 
vid Bojks klubbstuga, omvandling av ”Stationen” till hotell och restaurangrörelse, 
liksom fortsatta mark- och exploateringsfrågor i anslutning till omvandlingen av 
Centrumkvarteren. Arbetet kommer att bedrivas i projektform. Vidare har kom-
munstyrelsen beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till kom-
munstyrelsens arbetsutskott med förslag till uppdragsbeskrivning, struktur och or-
ganisation för ett sådant projekt.  
 
Kommundirektören meddelar följande i skrivelse: 

Utkast till projektplan för genomförande av projekt i Bjärreds samhälle har ta-
gits fram. Ett slutligt förslag till projektplan kommer att tas fram av den pro-
jektgrupp som kommer att tillsättas. 
 
Projektgruppen kommer preliminärt att bestå av följande personer, med an-
svarsområden angivna: Tommy Samuelsson, projektledare, Urban Linse 
(mark- och exploateringsfrågor), Kristina Johansson (etableringsfrågor), An-
ders Nyquist (planfrågor) och Eva Jansson (kommunikationsfrågor). Därutöver 
kommer andra personer också att knytas till projektet framför allt i genomfö-
randefasen. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna föreliggande utkast till pro-
jektplan samt ger projektledaren i uppdrag att under första kvartalet 2015 åter-
komma till ksau med en första lägesrapport inklusive slutligt förslag till projekt-
plan.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreliggande utkast till projektplan 
samt ger projektledaren i uppdrag att under första kvartalet 2015 återkomma till 
kommunstyrelsens arbetsutskott med en första lägesrapport inklusive slutligt för-
slag till projektplan.   
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-26 
 

KSAU § 223 Dnr KS/KF 2014:430.141 
 
 

Beträffande förslag till nytt näringslivsprogram  
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag på nytt näringslivsprogram har tagits av näringslivsutvecklaren på Ut-
vecklingsavdelningen. Programmet förslås gälla under perioden 2015-2018. 
Det nuvarande programmet löper ut vid årsskiftet 2014-2015. 
 
Näringslivsprogrammet beskriver hur Lomma kommun väljer att driva frågor 
kring näringslivsutveckling under perioden 2015-2018. Arbetet ska drivas i sam-
arbete med de lokala företagen och företagarföreningarna samt med offentliga or-
ganisationer både regionalt och nationellt. Malmö och Lund är, regionalt, de stora 
tillväxtmotorerna och de båda städerna är en positiv draghjälp för Lomma. Om 
kommunen väljer att förbereda sig på rätt sätt kan det ge flera positiva spin-off ef-
fekter i framtiden. 
  
Programmet är planerat att under januari - mars gå ut på remiss till samarbetspart-
ners och offentliga organisationer, samt till dialogmöten med det lokala näringsli-
vet i syfte att nå en bred förankring.  
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-11-18 från näringslivsutvecklaren 
– Näringslivsprogram för Lomma kommun 2015-2018 
 
Utskottets handläggning 
Vid utskottets sammanträde lämnar näringslivsutvecklaren en redogörelse för för-
slaget. Utvecklingschefen deltar vid ärendets behandling.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt näringslivsutvecklaren att revidera 
förslaget utifrån vid sammanträdet givna direktiv. Därefter ska det reviderade för-
slaget skickas på remiss. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


