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KS AU § 102   KS KF/2020:56 - 041 
 
 

Förslag till budget för kommunstyrelsen 2021 och plan för ekonomin 
2022-2024 

 
 
Ärendebeskrivning  
Föreligger förslag till budget för kommunstyrelsen 2021 samt plan för ekonomin 2022-
2024. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommunledningskontorets förvaltningschef 
Ulrika Forsgren Högman och ekonom Garib Yusupov en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse 2020-05-29 från kommunledningskontorets förvaltningschef och 

ekonomiavdelningen 
‒ Förslag till budget för kommunstyrelsen 2021 samt plan för ekonomin 2022-2024 
 
Överläggning  
Ordförande Robert Wenglén yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till budget för 
kommunstyrelsen 2021 samt plan för ekonomin 2022-2024. 
 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till budget för kommunstyrelsen 
2021 samt plan för ekonomin 2022-2024, med flöjande ändringar: 
 
‒ Att kansliavdelningen tillförs 275 tkr för anställning av överförmyndare 
‒ Att HR-avdelningens budget för feriearbetare uppgår till 2 000 tkr 
‒ Att posten för utökning av resurser på HR-avdelningen utgår (-597 tkr) 
 
Sammanträdet ajourneras kl. 09:25-09:45. 
 
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 Per Bengtssons resta ändringsyrkanden.  
 
Denna propositionsordning godkänns.  
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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 budget för kommunstyrelsen 2021 samt plan för 
ekonomin 2022-2024, varefter kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det samma. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Per 
Bengtssons ändringsyrkanden, varefter kommunstyrelsens arbetsutskott avslår de 
samma. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:  
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till budget för kommunstyrelsen 

2021 samt plan för ekonomin 2022-2024. 
 
Reservation 
Per Bengtsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

./. Bilaga 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 103   KS KF/2020:56 - 041 
 
 

Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2021-2024 

 
 
Ärendebeskrivning  
Föreligger förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2021-2024.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommunledningskontorets förvaltningschef 
Ulrika Forsgren Högman och ekonom Garib Yusupov en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse 2020-05-29 från kommunledningskontorets förvaltningschef och 

ekonomiavdelningen 
‒ Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2021-2024  

 
Överläggning  
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta föreslå kommunstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till 
investeringsbudget för kommunstyrelsen 2021-2024.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:  
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till investeringsbudget för 

kommunstyrelsen 2021-2024. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 104 KS KF/2020:135 - 012 

Förslag till preliminär nämndsplan för kommunstyrelsen 2021-2024 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommunen arbetar utefter ett styrsystem som reglerar hur kommunen ska 
styra, planera och följa upp verksamheten. Enligt styrsystemet antas preliminära 
nämndsplaner varje år av respektive nämnd under juni månad. Kommunfullmäktige 
fastställer sedan nämndsmålen i enlighet med sin grundläggande roll och överordnade 
ställning i kommunen i oktober. Nämnden beslutar sedan slutgiltigt om sin 
nämndsplan senast i november månad och eventuella ändringar implementeras 
nästkommande år. Föreliggande nämndsplan avser år 2020-2023 och uppdateras 
årligen.  

I kommunstyrelsens nämndsplan finns ett riktat mål samt tre övriga mål. 
Kommunfullmäktige har riktat ett mål till kommunstyrelsen inom kommunikation mot 
bakgrund av att öppenhet och ökad dialog med medborgarna är ett viktigt verktyg för 
att öka förtroendet för kommunen. I planen finns tre ytterligare mål inom områdena 
ledarskap, digitalisering och den kommunala verksamhetens påverkan på klimatet. 
Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente ansvar för dessa områden. Förvaltningen 
utvecklar sedan en årlig verksamhetsplan som beskriver vilka åtgärder och aktiviteter 
som ska genomföras för att uppnå målen. 

Nämndsplan revidering inför 2021  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2020-05-06 diskuterat planens 
innehåll och har därefter gett kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma 
med förslag till preliminär nämndsplan. Under sammanträdet 2020-05-06 
diskuterades huruvida ett beteendeinriktat miljömål ska tillkomma avseende att 
uppmuntra medarbetarna och kommuninvånarna att göra hållbara val i sin vardag.  

Utvecklingsledare Elin Westerberg konstaterar i skrivelse 2020-05-20 att arbetet med 
att påverka människor att göra hållbara val i sin vardag pågår i kommunen. Detta 
synliggörs bland annat i kommunens energi- och klimatplan. Att lyfta in ett 
beteendepåverkande mål i nämndsplanen skulle kunna binda ihop det politiska och 
medborgliga ansvaret kring miljöfrågorna, men att påverka kommunens medarbetare 
och invånare handlingar sker främst genom kommunikation enligt utvecklingsledaren. 
Därför anser utvecklingsledaren att kommunstyrelsen inte bör anta ytterligare ett 
miljömål, utan istället väva in detta område i det redan existerande 
kommunikationsmålet. Detta kommunikationsmål bör enligt utvecklingsledaren bli ett 
särskilt fokusområde med start 2021.  
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Föreliggande förslag till nämndsplan har uppdaterats inför år 2021, bland annat har 
resultaten för 2019 synliggjorts i planen, målvärdena för digitaliseringsmålet har 
justerats enligt budget och miljöfokuset i kommunikationen har tydliggjorts. 
 
Utvecklingsledaren föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna den 
preliminära nämndsplanen för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-05-20 från utvecklingsavdelningen 
‒ Förslag till nämndsplan 2020-2023, kommunstyrelsen, revidering år 2021 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:  
‒ Kommunstyrelsen godkänner preliminär nämndsplanen för kommunstyrelsen 

2020-2023, med revideringar inför år 2021. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 105   KS KF/2020:142 - 042 
 
 

Uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma med Öresunds 
vattenvårdsförbund 

 
 
Ärendebeskrivning 
Öresunds vattenvårdsförbund har kallat till digital årsstämma den 16 juni 2020. 
 
Miljöstrategisk samordnare Helena Björn har i skrivelse 2020-05-28 lämnat förslag till 
instruktion för Lomma kommuns ombud. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-05-28 från planeringsavdelningen 
‒ Öresunds vattenvårdsförbund, Kallelse till årsstämma 2020, daterad 2020-05-15 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens ombud vid årsstämman att rösta och 

verka för att: 
 

‐ Godkänna årsrapporten. 
‐ Fastställa kommitténs resultat- och balansräkning samt medelsdisposition. 
‐ Ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 
‐ Välja förslagna ordförande och vice ordförande, ledamöter och ersättare, 

revisorer med ersättare samt valberedning. 
‐ Fastställa arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande verksamhetsåret. 
‐ Godkänna det av styrelsen gjorda förslaget till utdebitering hos medlemmarna 

2020. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 106   KS KF/2019:313 - 600 
 
 

Beträffande motion (L) angående avsättande av medel för niors 
demokratiresor Sachsenhausen, Berlin, Tyskland 

 
 
Ärende 
Sandra Pilemalm (L) och Gun Larsson (L) har 2019-09-16 inkommit med motion om 
avsättande av medel till niors demokratiresor till Sachsenhausen.  
 
Motionärerna skriver att skolan har två uppdrag, ett kunskapsuppdrag och ett 
demokratiuppdrag. En viktig del i skolans demokratiuppdrag är enligt motionärerna att 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Med utgångspunkt i 
demokratiuppdraget och för ett framgångsrikt värdegrundsarbete vill motionärerna 
”öronmärka” en pott till niornas demokratiresor till Sachsenhausen.  
 
Vidare skriver motionärerna att preventionsarbete mot extremism innefattar besök på 
platser där det inte går att värja sig mot människans ofattbara grymheter. Förutom 
studiebesöket på Sachsenhausen finns det enligt motionärerna i samband med dessa 
resor också möjligheter att i Berlin besöka Stasifängelset Hochenhausen, Berlinmuren 
och Checkpoint Charlie.  
 
Idag måste skolor ställa kostnaden för resorna mot andra behov, menar motionärerna, 
och det är därför som det bör öronmärkas en pott för dessa resor. Motionärerna vill 
också att förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) tar fram ett 
kostnadsförslag som kan ligga till grund för den öronmärkta potten i budgeten. 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har i skrivelse 2020-03-18 yttrat sig 
över motionen. I yttrandet redogör förvaltningen för tidigare finansiering av resor till 
Sachsenhausen, skolans värdegrund- och demokratiuppdrag, Forum för levande 
historias tillhandahållande av läromedel och anordnande av fortbildning för lärare, 
kulturgarantins fokus på förintelsen, beräknade kostnader för resor till 
Sachsenhausen, och ansvarsfördelningen mellan profession och politik. 
 
I skrivelsen konstaterar förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
avslutningsvis följande: 
 

”Kostnaden för den öronmärkta pott som Liberalerna föreslår för resorna till Sachsenhausen är 
800 tkr för grundskolorna i Lomma kommun. BUN:s nuvarande resursfördelningssystem, som gällt 
sedan 1 jan 2018, baseras på skollagens bidrag på lika villkor, medger inte öronmärkta medel till 
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de egna enheterna. I så fall behöver det också fördelas medel till de elever som är folkbokförda i 
Lomma kommun men går på fristående skolenheter eller på kommunala skolenheter i andra 
kommuner. Således tillkommer ca 50 tkr för de elever som genomför sin utbildning på fristående 
skolor och kommunala skolor i andra kommuner. Totalt blir det således 850 tkr årligen för den 
öronmärkta potten för resorna till Sachsenhausen.  

Förvaltningen vill avråda från att avsätta en öronmärkt pott för resorna till Sachsenhausen. Det är 
inte resorna i sig som förvaltningen vill avråda ifrån. Dessa kan mycket väl genomföras om 
rektorer, lärare och elever anser att dessa bidrar till att stärka värdegrund- och demokratiarbetet 
och det förebyggande arbetet mot folkmord, extremism, förtryck och andra antidemokratiska 
uttryck.  

Motiven till att förvaltningen vill avråda att öronmärka pengar till dessa resor är samma skäl som 
förvaltningen hade 2006 nämligen att det är rektorn som fattar beslut över bemanning, 
organisation och hur resurserna i den egna budgeten ska fördelas för att skapa de bästa 
förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling utifrån hur uppdraget är formulerat i 
läroplanen. 

Styrning och ledning av BUN:s verksamheter har under ett antal år haft fokus på det vi kallar den 
gyllene zonen, vilket är arenan för dialog mellan politik och profession. Syftet är att få styrkedjan 
att fungera väl och att genom dialog skapa respekt och tillit till varandras roller. Med detta följer 
att ansvaret för politik och profession blir tydligt och att fokus alltid ska ligga på att barn och 
elever får de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Öronmärkta bidrag kommer inte 
att gynna arbetet med att skapa tillit och förtroende i styrkedjan mellan politik och profession.  

Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.” 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-04-28, § 35, att förslå 
kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till förvaltningens yttrande. Nämnden beslutade vidare att ge förvaltningen 
i uppdrag att senast i samband med årsredovisningen 2020 samlat redovisa hur 
förvaltningen arbetat med demokrati- och värdegrundsuppdraget i läroplanen och 
vilka effekterna blev. 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut 
Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till det yttrande som barn- och 
utbildningsnämnden har ställt sig bakom att nämnden inte finner det önskvärt att 
resorna till Sachsenhausen finansieras på det sätt som motionärerna förslår. 
Kommunledningskontoret föreslår därmed att kommunfullmäktige med hänvisning till 
barn- och utbildningsnämndens yttrande ska besluta att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-05-19 från kommunledningskontoret 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-04-28 § 35 
‒ Motion från Sandra Pilemalm (L) och Gun Larsson (L) om avsättande av medel till 

niors demokratiresor till Sachsenhausen, inkommen 2019-09-16 
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Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande. 

Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförandes yrkande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens 

yttrande att motionen avslås. 

Reservation 
Sandra Pilemalm (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

./. Bilaga 
______________________ 

Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 107 KS KF/2019:302 - 425 

Informationsärende mottagande av massor för bullerskydd utmed 
E6:an 

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf 
och planeringschef/stadsarkitekt Lovisa Liljenberg en redogörelse avseende 
mottagande av massor för bullerskydd utmed E6:an, vartefter arbetsutskottet 
diskuterar olika alternativ. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ ‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

______________________ 

Sändlista 
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Beträffande motion (L) angående utredningsuppdrag avseende 
inrättande av Familjens hus 

 
 
Ärendebeskrivning 
Sandra Pilemalm (L) och Jonas Benke (L) har i motion, inkommen 2019-09-17, 
föreslagit att socialnämnden och socialförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda 
möjligheterna att inrätta ett Familjens hus i Lomma kommun. Ett familjens hus skulle 
enligt motionärerna bestå av barnmorska, BVC-sköterska, förskolelärare och 
socionom. I motionen skriver motionärerna följande: 
 
”Vinsterna för barn, ungdomar och vuxna med en välfungerande vårdkedja och samordning är många inte 
minst ökad livskvalitet. För kommunen innebär det en möjlighet att bättre utnyttja ekonomiska resurser. 
Liberalerna Lomma-Bjärred vill därför att det utreds hur ett förslag Familjens Hus kan se ut och vad det 
skulle innebära i kostnader.” 
 
Socialnämnden beslutade 2020-03-31, § 26, att föreslå kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen om utredningsuppdrag 
gällande Familjens hus med hänvisning till följande yttrande från socialförvaltningen: 
 

"Välfärden står inför stora utmaningar framgent både i frågan om resurser men också i form av 
större och nya former av behov. För att möta framtidens omsorgsbehov behöver förvaltningen 
utveckla nya och fler sätt att möta kommuninvånaren på, dör digitalisering spelar en viktig roll.  
 
Kommunen har Idag en öppenvård med kompetens att möta alla åldrar med olika typer av ohälsa 
och behov av stöd. Det finns också Familjerådgivning, Kriscentrum för vuxna, lysmasken för barn 
som bevittnat eller utsatts för våld, Barnahus – integrerad verksamhet för barn som utsatts för 
våld och sexuella övergrepp samt Maria mottagning mellersta Skåne för unga upp till 24 6r som 
har beroende eller missbruk. 
 
Utifrån ovanstående gör förvaltningen bedömningen att Familjens Hus inte är en prioriterad 
verksamhet att utreda." 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade därefter, 2020-04-28, § 34, att tillstyrka 
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritids yrkande, i vilket förvaltningen 
anför följande: 
 

”UKF-förvaltningen ser positivt på möjligheten att utveckla samverkan mellan socialförvaltningen, 
HMC samt Lomma vårdcentral. En sådan samverkan är i linje med det arbete som redan idag sker 
inom ramen för projektet "Barnens bästa", där UKF-förvaltningen och socialförvaltningen 
samverkar. UKF-förvaltningen deltar redan i dag i ett samverkansforum tillsammans med HMC. 
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Barn-och utbildningsnämnden har en öppen förskola i södra kommundelen och en öppen förskola 
i norra kommundelen. Den öppna förskolan i södra kommundelen finns på Smultrongården och i 
norra kommundelen är skolan belägen i Bjärehovsområdet. I södra kommundelen delar den 
öppna förskolan lokal med Ängshagens Montessoriförskola. I samma lokaler har kommundelens 
familjedaghem samlingslokal. Verksamheterna, i respektive kommundel, besöks regelbundet av 
omkring 100 personer per dag. 
  
Förvaltningen bedömer att de effekter som motionären önskar uppnå vad gäller en välfungerande 
vårdkedja och samordning kan uppnås utan att omfördela medel från kommunens 
kärnverksamheter till Familjens Hus. Förvaltningen ser däremot möjligheter till att de befintliga 
samverkansarenorna utvecklas ytterligare. Exempelvis skulle centrala barn-och elevhälsan, 
rektorer för förskolan, HMC, Lomma vårdcentral samt socialtjänsten i Lomma kommun kunna 
vidareutveckla nuvarande mötesstruktur i syfte att ytterligare förstärka det gemensamma arbetet 
i enlighet med medborgarnas behov. 
  
Förvaltningen ser positivt på ett utökat samarbete på ledningsnivå mellan berörda parter och 
bedömer för egen del att ett sådant arbete är möjligt att genomföra inom ramen för befintliga 
resurser. Förvaltningen ser därför att ytterligare utredning inte är påkallad och föreslår att 
motionen ska avslås.” 

 
Kommunledningskontoret konstaterar med hänvisning till de yttranden som 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ställt sig bakom att inrättandet av 
ett ”Familjens hus” i Lomma kommun inte är en prioriterad fråga. Olika aktörer 
samverkar redan idag och samarbetet kan enligt nämnderna utvecklas inom ramen för 
befintlig struktur. Kommunledningskontoret anser därmed att kommunfullmäktige 
med hänvisning till socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden ska 
besluta att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-04-28 § 38, 
‒ Protokoll från socialnämnden 2020-03-31 § 26, 
‒ Motion från Sandra Pilemalm (L) och Jonas Benke (L) om utredningsuppdrag 

avseende inrättande av Familjens hus, inkommen 2019-09-17. 
 
Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens yttranden. 
 
Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra, varefter kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till socialnämndens och barn- och 

utbildningsnämndens yttranden att motionen avslås. 
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Reservation 
Sandra Pilemalm (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

./. Bilaga 
 
______________________ 
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