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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-04-04 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   

Tid 2018-04-04, kl. 08:00-11:33 
 

 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Christian Idström (M) 
Remco Andersson (L) 
Lisa Bäck (S) 
Lennart Månsson (M) 
 

ordförande  
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Anders Berngarn (M) 
 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén Waljenäs 
Göran Samuelsson 
Carin Hansson (M) 
Marie Härstedt  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
fastighetschef § 52 
ordförande i kommunala pensionärsrådet § 55 
HR-chef § 56 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-04-11 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 52-57 

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 2018-04-04   

Paragrafer §§ 52-57   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-04-13 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-05-05 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 52   KS KF/2018:62 - 225 
 
 

Uppföljning av energiförbrukning 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har under § 32/09 beslutat uppdra åt tekniska nämnden att efter 
varje kalenderår redovisa åtgärder och uppnådda resultat i arbetet med 
energieffektivisering. 
 
Tekniska nämnden har 2018-02-26, § 11, överlämnat en rapport avseende 
energiförbrukning 2017 inom kommunala fastigheter och fastigheter inom Lomma 
Service Bostäder AB, samt gatubelysning och reningsverk. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar fastighetschef Göran Samuelsson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2018-02-26 § 11 
‒ Skrivelse 2018-02-06 från fastighetschefen och tekniska chefen 
‒ Rapport avseende energiförbrukning 2017, daterad 2018-02-06 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 53   KS KF/2015:78 - 002 
 
 

Bemyndigande att hantera bankmedel på kommunens plus- och 
bankgiroräkningar 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07, § 8, vilka personer och befattningar som två i 
förening får hantera bankmedel på kommunens plus- och bankgiroräkningar enligt 
följande: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att, från och med 2018-02-19 och tillsvidare, uppdra åt 
ekonomichef Marcus Nilsson, redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Tuulia 
Monto, redovisningsassistent Sara Lorentz, budgetekonom Elisabet Andersson, 
ekonom Annica Walker, samt för perioden 2018-02-26 -2018-04-15 uppdra åt 
vikarierande ekonom Cecilia Rick, att två i förening hantera bankmedel på 
kommunens bank-och plusgiroräkningar, samt att lösa in checkar/utbetalningsavier 
ställda till Lomma kommun. 
 
Med anledning av en förlängning av vikarierande ekonom Cecilia Ricks anställning är 
det aktuellt att revidera beslutet. 
 
Ekonomiavdelningen föreslår i skrivelse 2018-03-23 att perioden för vikarierande 
ekonom Cecilia Rick, att två i förening hantera bankmedel på kommunens bank- och 
plusgiroräkningar samt att lösa in checkar/utbetalningsavier ställda till Lomma 
kommun, förlängs till och med 2018-05-31. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-03-23 från ekonomichefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att för perioden 2018-04-16 – 2018-05-31 uppdra åt 

vikarierande ekonom Cecilia Rick, att två i förening, hantera bankmedel på 
kommunens plus- och bankgiroräkningar, samt att lösa in 
checkar/utbetalningsavier ställda till Lomma kommun.   

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 54   KS KF/2018:72 - 113 
 
 

Val av ny ersättare till planledningsgruppen efter avsägelse från Conny 
Bäck (S) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse en ny ersättare till planledningsgruppen efter avsägelse 
från Conny Bäck (S). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 55   KS KF/2018:73 - 103 
 
 

Uppföljning av pensionärsrådet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar Carin Hansson (M), ordförande i 
kommunala pensionärsrådet, en redogörelse avseende kommunala pensionärsrådets 
arbete och arbetssätt. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 56   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Information om "Attraktiv arbetsgivare" – Förslag till 
arbetsgivarpolitisk strategi för Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar HR-chef Marie Härstedt om förslag till 
arbetsgivarpolitisk strategi för Lomma kommun. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Förslag till Lomma kommuns arbetsgivarpolitiska strategi 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 57   KS KF/2017:268 - 259 
 
 

Motion om kommunens närvaro i Bjärred centrum 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lars Carlén (S) har inkommit med en motion om kommunens närvaro i Bjärred 
centrum. I motionen föreslår Lars Carlén att kommunfullmäktige ska låta 
kommunstyrelsen arbeta fram en handlingsplan för att få balans mellan 
kommundelarna i kommunens utbud av service och aktiviteter genom en egen 
exploatering av Vikingavägen 2 i Bjärred. 
 
Motionären framför att fastigheten Vikingavägen 2 i Bjärred i dag  
inte ingår i planeringsarbetet för Bjärred centrum, och att befintlig byggnad där ska 
rivas inom kort. Vidare framför motionären att möjligheten därmed uppstår för 
kommunen att exploatera tomten i egen regi till gagn för allmänheten. 

 
Socialnämnden har 2018-01-30, § 4, lämnat ett yttrande. Vidare har 
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i skrivelse 2018-03-19 lämnat 
ett yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-03-19 från samhällsbyggnadschefen 
‒ Protokoll från socialnämnden 2018-01-30 § 4 
‒ Motion (S) angående kommunens närvaro i Bjärred centrum, daterad 2017-09-06 

 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta avslå motionen 
med hänvisning till inkomna yttranden. 
 
Lisa Bäck yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att besluta bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt yrkande, 
varefter arbetsutskottet bifaller detsamma. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa 
Bäcks yrkande, varefter arbetsutskottet avslår detsamma. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till inkomna yttranden. 

 
Reservation 
Lisa Bäck (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


