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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2019-05-29, kl. 10:00-12:17 

Ajournering: 11:35-11:41 
 

 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Sandra Pilemalm (L) 
Lisa Bäck (S) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot § 107 (delar av) 
ledamot 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén 
Tommy Samuelsson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
samhällsbyggnadschef §§ 107-109 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-06-12 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 107-111 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén 
 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 2019-05-29   

Paragrafer §§ 107-111   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-06-14 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-07-06 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 107   KS KF/2019:143 - 041 
 
 

Förslag till budget för kommunstyrelsen 2020 samt plan för ekonomin 
2021-2023 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till budget för kommunstyrelsen 2020 samt plan för ekonomin 2021-
2023. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Jan Sohlmér en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-05-22 från kommundirektören och ekonomen 
‒ Förslag till budget för kommunstyrelsen 2020 samt plan för ekonomin 2021-2023 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till budget för 
kommunstyrelsen 2020 samt plan för ekonomin 2021-2023. 

 
Lisa Bäck (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till budget för kommunstyrelsen 
2020 samt plan för ekonomin 2021-2023, med följande ändringar: 
 
‒ Förslaget att inrätta ytterligare en tjänst som kommunikatör stryks (600 tkr) 
‒ Förslaget att utöka mark- och exploateringsavdelningen med ytterligare en tjänst 

stryks (400 tkr) 
 
Sammanträdet ajourneras kl. 11:35-11:41. 
 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser att 
ställa proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget yrkande. 
 
Ordföranden meddelar att han därefter avser att ställa proposition på frågan om bifall 
respektive avslag på Lisa Bäcks resta ändringsyrkanden. 
 
Denna propositionsordning godkänns. 
 
Ordföranden ställer först proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget 
yrkande om att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
att godkänna föreliggande förslag till budget för kommunstyrelsen 2020 samt plan för 
ekonomin 2021-2023, varefter kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det samma. 
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Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa 
Bäcks ändringsyrkanden, varefter kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller de samma. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till budget för kommunstyrelsen 

2020 och plan för ekonomin 2021-2023, med följande ändringar: 
 
‒ Förslaget att inrätta ytterligare en tjänst som kommunikatör stryks (600 tkr) 
‒ Förslaget att utöka mark- och exploateringsavdelningen med ytterligare en 

tjänst stryks (400 tkr) 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 108   KS KF/2019:143 - 041 
 
 

Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2020-2023 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2020-2023. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-05-22 från kommundirektören och ekonomen¨ 
‒ Bilaga: Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2020-2023 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till 
investeringsbudget för kommunstyrelsen 2020-2023, med ändringen att investeringen 
i nya möbler till sammanträdesrummen flyttas från år 2022 till år 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till investeringsbudget för 

kommunstyrelsen 2020-2023, med ändringen att investeringen i nya möbler till 
sammanträdesrummen flyttas från år 2022 till år 2020. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 109   KS KF/2019:143 - 041 
 
 

Förslag till exploateringsbudget 2020-2023 och senare 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till exploateringsbudget 2020-2023 och senare. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2029-05-24 från samhällsbyggnadschefen och ekonomen 
‒ Bilaga: Sammanfattning per projekt 2020-2023 
‒ Bilaga: Faktablad exploateringsprojekt 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till exploateringsbudget 2020-

2023 och senare. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 110   KS KF/2019:40 - 048 
 
 

Beträffande ansökan om stöd till "Storkprojektet i Skåne" 
 
Ärendebeskrivning 
Storkprojektet, som pågått i Skåne sedan 1989, har ansökt om 30 000 kronor till 
verksamheten 2019. Målsättningen är att etablera en fritt levande, livskraftig och 
flyttande stam vit stork i Skåne. Då projektet är på god väg mot sitt mål skulle ett 
avslut i dagsläget vara förödande mot den lilla stam av storkar som i dagsläget är 
etablerad. 
 
Stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg lämnar i skrivelse 2019-05-21 följande 
yttrande: 
 

Projektets anknytning till Lomma kommun finns framför allt genom Kävlingeåns åtgärdsprogram. 
Många av de dammar och våtmarker som kommunen varit med och anlagt gästas idag av stork. 
Det hade varit en fin landskapssymbol om storken så småningom kommer till Lomma kommuns 
våtmarker även för att häcka. Ansökan avser 30 000 kronor, vilket dock bedöms utgöra en relativt 
stor summa från kommunens budget för naturvårdsarbete. Föregående år har 10 000 kr beviljats 
till detta projekt, vilket bedöms vara en rimlig summa även för 2019. 

 
Stadsarkitekten/planeringschefen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att 
Storkprojektet beviljas ett bidrag om 10.000 kronor för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-05-21 från stadsarkitekten/planeringschefen 
‒ Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne för 2019, inkommen 2019-02-24 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Storkprojektet i Skåne beviljas ett bidrag om 10.000 kronor för verksamhetsåret 

2019. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 111   KS KF/2018:211 - 370 
 
 

Politisk styrgrupp för framställningen av kommande Energi- och 
klimatplan 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska behandlas vid 

arbetsutskottets kommande sammanträde. 
______________________ 
 
Sändlista  
 


