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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2019-01-23, kl. 08:00-11:07 

 
 

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

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén Waljenäs 
Marcus Nilsson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ekonomichef §§ 6-10 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-02-06 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 6-10 

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 2019-01-23   

Paragrafer §§ 6-10   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-02-08 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-03-02 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 6   KS KF/2018:65 - 041 
 
 

Information om nämndernas fastställande av nämndsbudget 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och 
budgetekonom Elisabet Andersson en redogörelse avseende nämndernas 
fastställande av nämndsbudget för år 2019. 
 
Ekonomiavdelningen föreslår i skrivelse 2019-01-18 att kommunstyrelsen ska ålägga 
socialnämnden att lägga fram en åtgärdsplan för en budget i balans 2019. Redovisning 
föreslås ske vid dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-27 för 
vidare hantering i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-01-18 från ekonomichefen och budgetekonomen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2018-12-12 § 172 
‒ Protokoll från socialnämnden 2018-12-04 § 92 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-12-11 § 81 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2018-12-03 § 72 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2018-12-03 § 73 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-11 § 160 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till socialnämnden att lägga fram en 

åtgärdsplan för en budget i balans 2019. Redovisning av åtgärdsplanen ska ske vid 
nämndens dialogmöte med kommunstyrelsen 2019-02-27. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 7   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information om förvärv av fastigheterna Lomma Vinstorp 5:5 och 5:24 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf en 
redogörelse avseende fastigheterna Lomma Vinstorp 5:5 och 5:24. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 8   KS KF/2018:277 - 048 
 
 

Beträffande framställan om ekonomiskt stöd till Alnarpsparken och 
Västerskog 
 

 
Ärendebeskrivning 
Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, LTV-fakulteten/odlingsenheten har inkommit 
med en framställan om ekonomiskt stöd om 500 000 kronor till Alnarpsparken och 
Västerskog år 2019. 
 
I skrivelse 2019-12-18 lämnar tf. avdelningschef för planeringsavdelningen/stads-
arkitekt Lovisa Liljenberg och samhällsplanerare Anders Nyquist följande yttrande: 
 

Alnarpsparken och Västerskog är mycket viktiga tillgångar för Lomma kommun och det förefaller 
fullt rimligt att Lomma kommun lämnar ett ekonomiskt bidrag till skötseln av dessa områden. Det 
är angeläget att såväl parken som skogen väster om järnvägen kan bibehålla de höga kvalitéer 
som de har idag. 
 
Det är dock viktigt att framhålla att parken såväl som Västerskog har stor betydelse även för andra 
kommuners invånare. Avståndsmässigt är det inte längre från Arlöv och Åkarp än från Lomma 
samhälle. Inte minst Alnarpsparkens storlek, läge och höga kvalité gör att den även är 
betydelsefull ur ett regionalt perspektiv. Parken med övriga delar av Alnarpsområdet utgör en 
grön oas i en allt mer tättbebyggd region. 
 
I budget 2019, kommunstyrelsens miljöverksamhet, finns avsatt 250 000 kr som stöd till Alnarp 
för skötseln av Alnarpsparken. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-12-18 från planeringsavdelningen 
‒ Framställan om ekonomiskt stöd till Alnarpsparken och Västerskog, inkommen 

2018-11-01 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp 250 tkr 

som stöd för skötseln av Alnarpsparken och Västerskog. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 9   KS KF/2019:33 - 009 
 
 

Tidplan för kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av 
policydokument och verksamheter år 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till tidplan för kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av 
policydokument och verksamheter år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Förslag till tidplan för kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av 

policydokument och verksamheter år 2019 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner tidplan för arbetsutskottets 

uppföljning av policydokument och verksamheter år 2019 i enlighet med 
föreliggande förslag. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 10   KS KF/2019:32 - 63 
 
 

Förslag till yttrande över verksamhetsplan för kommunövergripande 
verksamhet 2019 

 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fastställde 2018-12-12, § 173, nämndsplan för kommunstyrelsen 
2019. Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska förvaltningschefen med 
utgångspunkt i nämndsplanen upprätta en verksamhetsplan. Planen fastställs av 
respektive förvaltningschef efter hörande i nämnden. 
 
Kommundirektör Jan Sohlmér har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för 
kommunövergripande verksamhet år 2019.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Förslag till verksamhetsplan för kommunövergripande verksamhet 2019 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen har inget att erinra avseende förslaget till verksamhetsplan för 

kommunövergripande verksamhet år 2019. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
 


