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Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   

Tid 2018-10-24, kl. 08:00-10:38 
 

 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Remco Andersson (L) 
Lisa Bäck (S) 
Anders Widesjö (M) 
Lennart Månsson (M) 
 

ordförande  
ledamot 
ledamot 
ersätter Christian Idström (M) 
ersätter Jerry Ahlström (M) 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén Waljenäs 
Håkan Persson 
Anders Åkesson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
kommunpolis § 163 
säkerhetschef § 163 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-11-07 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 163-165 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén Waljenäs 

 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande  

 
 

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

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-10-24   

Paragrafer §§ 163-165   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-11-09 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-12-01 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 163   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Uppföljning av samverkan avseende säkerhetsarbete, polisverksamhet 
och trygghetsvärdar 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommunpolis Håkan Persson och 
säkerhetschef Anders Åkesson en redogörelse avseende brottsstatistik, polisens 
verksamhet och samarbetet mellan polisen, skola, fritid, fältgrupp, socialtjänst, 
nattvandrare, säkerhetschef, trygghetsvärdar och engagerade medborgare. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 164   KS KF/2018:259 - 219 
 
 

Motion avseende Fokus Bjärreds deltagande i juryn för framtagande av 
vinnande förslag för "Framtidens Bjärred" 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kristina Thored (FB) har i motion, inkommen 2018-10-15, föreslagit att partiet Fokus 
Bjärred omedelbart ska beredas en plats i juryn för projektet "Framtidens Bjärred".  
 
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 har 2018-04-25, § 71, godkänt ett förslag till 
tävlingsprogram för allmän projekttävling om "Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i 
Lomma kommun". Tävlingen beslöts 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. 
 
För det fall samtliga partier representerade i kommunfullmäktige skulle erbjudas plats 
i jurygruppen skulle denna, med hänvisning till LOU 18:4, behöva utökas med en 
arkitektkompetens och därmed komma att uppgå till 15 personer. Det är en 
rekommendation från Sveriges Arkitekters Riksförbund (SAR) att juryn ska bestå av 5-7 
ledamöter och uppgå till ett ojämnt antal. Förbundet menar dock att det är möjligt 
också med en jury bestående av nio ledamöter.  
 
Såväl SAR som t.f. planeringschef Lovisa Liljenberg och planarkitekt Linnea Qvarnström 
ser möjligheten att kommunstyrelsens arbetsutskott inrättar en politisk 
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referensgrupp, med exempelvis två ledamöter per parti. Härutöver skulle 
kommunstyrelsens ordförande kunna ingå i referensgruppen som 
ordförande/sammankallande. Referensgruppen kan informeras om inkomna förslag 
och också ges möjlighet att inkomma med synpunkter till juryn på dessa.  
 
Tävlingen startade 2018-05-02. Sista dag för frågor i samband med tävlingen var 2018-
08-16 och sista dag för inlämning av tävlingsförslag var 2018-09-13. Juryn påbörjade 
därefter sitt arbete 2018-10-24. 
  
Av tävlingsprogrammet framgår att kommunen ska förhandla med förslagsställarna av 
vinnande förslag om uppdraget att ta fram planeringsunderlag för ett kommande 
planarbete, till exempel planprogram alternativt detaljplan och/eller fortsatta 
strukturskisser. I den fortsatta planprocessen kommer samtliga politiska partier i 
kommunfullmäktige att kunna deltaga. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-10-22 från kansliavdelningen 
‒ Motion från Fokus Bjärred, inkommen 2018-10-15 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 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 ska kommunstyrelsens ordförande 
ingå i referensgruppen som ordförande/sammankallande. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Med hänvisning till beslutet ovan konstateras att motionen är besvarad. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 165   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Uppföljning av vattenråden och åtgärdsprogram för vatten 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska behandlas vid ett av 

arbetsutskottets kommande sammanträden. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


