
 

 

KUNGÖRELSE  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Plats: Kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamngatan 3, Lomma 

Tid: Torsdag 2022-11-10 klockan 13:00 

Ärende 
1. Upprop 

2. Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av protokollet 

3. Meddelanden 

a) Protokollsutdrag från revisionen 2022-09-26 § 10 om Uppföljning av tidigare genomförd 
granskning av investeringsprocessen 

4. Utseende av ansvarig utgivare för direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden över 
Internet 

5. Beslut att initiera tillståndsprövning med mera för hållbar avloppsrening i ett växande Skåne (HAR) 

6. Godkännande av avyttring av Kraftringen Service AB 

7. Återkallande av uppdrag om inrättande av fritidsbank i Lomma kommun 

8. Beslut om förslag från samhällsbyggnadsnämnden gällande energibesparingsåtgärder och utökade 
investeringsmedel 

9. Fastställande av reviderade regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lomma kommun 

10. Införande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

11. Delårsrapport för Lomma kommun för perioden januari-augusti år 2022 samt helårsprognos för 
år 2022, inklusive revisionens granskning av delårsrapport för Lomma kommun för perioden 
januari-augusti år 2022 

12. Fastställelse av budget innefattande budget för år 2023 och plan för ekonomin för åren 2024-
2026, bemyndigande till kommunstyrelsen avseende upptagande av lån och omsättande av lån, 
ingående av borgen för Lomma Servicebostäder AB, upprätthållande av likvidmässigt låneutrymme 



avseende VA SYD, fastställande av finansiella mål och riktade mål, fastställande av nämndsmål 
samt fastställande av skattesats för år 2023 

 

Anmäl förhinder till Maria Zingmark, maria.zingmark@lomma.se eller via telefon 0733-41 11 14. 

Lena Wahlgren 
Kommunfullmäktiges ordförande 

Kungörelsen är anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2022-11-01 

Intygas av  

Maria Zingmark 
Kommunsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 36 av 39 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 124 KS KF/2022:214 

Utseende av ansvarig utgivare för direktsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden över Internet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, § 104, att utse kommunfullmäktiges dåvarande 
ordförande, eller den som ersätter honom, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande eller 
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, som ansvarig utgivare för sändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden från och med 2018-12-13 och tills vidare. 

Då nyval har ägt rum till kommunfullmäktige presidium behöver ny ansvarig utgivare utses för 
direktsändningen av kommunfullmäktiges sammanträden. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19, § 212. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19 § 212 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2018-12-13 § 104 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges ordförande, 

eller den som ersätter ordföranden, det vill säga kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 
eller kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, utses till ansvarig utgivare för 
direktsändningen av kommunfullmäktiges sammanträden från och med 2022-11-10 och tills 
vidare. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige konstaterar 
att alla förtroendevalda som yttrar sig vid kommunfullmäktiges sammanträden själva är 
juridiskt ansvarar för eventuella yttrandefrihetsbrott som begås i samband med 
direktsändningen av kommunfullmäktiges sammanträden. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:214 

Förslag till fastställande av ansvarig utgivare för direktsändningen av 
kommunfullmäktiges sammanträden  

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunfullmäktiges ordförande, eller den som ersätter ordföranden, det vill säga 
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande eller kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, utses till 
ansvarig utgivare för direktsändningen av kommunfullmäktiges sammanträden från och med 
2022-11-10 och tills vidare. 

- Kommunfullmäktige konstaterar att alla förtroendevalda som yttrar sig vid kommunfullmäktiges 
sammanträden själva är juridiskt ansvarar för eventuella yttrandefrihetsbrott som begås i 
samband med direktsändningen av kommunfullmäktiges sammanträden. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, § 104, att utse kommunfullmäktiges dåvarande 
ordförande, eller den som ersätter honom, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande eller 
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, som ansvarig utgivare för sändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden från och med 2018-12-13 och tills vidare. 

Då nyval har ägt rum till kommunfullmäktige presidium behöver ny ansvarig utgivare utses för 
direktsändningen av kommunfullmäktiges sammanträden. 

Bakgrund/Analys 
Direktsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden via kommunens hemsida omfattas av 
bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL. Denna lag är tillämplig på sändningar 
av program som riktar sig till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. Som 
sändningar av program anses också tillhandahållande till allmänheten på särskild begäran av 
direktsända eller inspelade program, om starttidpunkten och innehållet inte kan påverkas av 
mottagaren (1 kap. 3 §). 

Enligt yttrandefrihetsgrundlagen, 4 kap 1 §, ska program och tekniska upptagningar ha en ansvarig 
utgivare. Ansvarig utgivare ska utses av den som bedriver sändningsverksamheten eller låter 
framställa den tekniska upptagningen. Den ansvariga utgivaren har enligt, 6 kap. 1 §, ansvaret för de 
yttrandefrihetsbrott som begås i ett program eller en teknisk upptagning. Den ansvariga utgivaren 
ska även ha befogenhet att utöva tillsyn över framställningens offentliggörande och bestämma över 
dess innehåll (4 kap. 3 §). 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar emellertid att det inte är möjligt för ansvarig utgivare att 
på förhand kontrollera vad en ledamot kommer att säga i talarstolen under kommunfullmäktiges 
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sammanträden. Enligt yttrandefrihetsgrundlagen, 1 kap. 16 §, gäller emellertid inte bestämmelserna 
om ansvar för yttrandefrihetsbrott i fråga om program eller delar av program som består i 
direktsändningar av dagshändelser. Sändningar från kommunfullmäktige har i flera beslut från 
Justitiekanslern (JK) ansetts vara dagshändelser. När det gäller direktsändningar av så kallade 
dagshändelser är därmed de som yttrar sig själva juridiskt ansvariga för eventuella yttrandefrihets-
brott som begås i samband med sändningen, såsom hets mot folkgrupp, förtal eller olaga hot. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2018-12-13 § 104 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på kommunledningsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena 
Sanderberg 

Beslutet expedieras till: 
Myndigheten för press, radio och tv  
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 



Kommunfullmäktige 
2022-11-10 
 

Ärende 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 110 KS KF/2021:202 

Beslut att initiera tillståndsprövning med mera för hållbar avloppsrening i ett 
växande Skåne (HAR) 

Ärendebeskrivning 
VA SYD hemställer hos Burlöv, Lomma, Malmö och Svedala kommun att senast den 31 oktober 2022 
ta följande beslut:  

‐ att godkänna att VA SYD, inom ramen för programmet Hållbar avloppsrening i ett växande 
Skåne (”HAR”), arbetar fram det underlag samt ansöker om tillstånd enligt miljöbalken 
(1998:808) och lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,  

‐ att godkänna att VA SYD driver respektive tillståndsprocess i syfte att erhålla erforderliga 
tillstånd för att genomföra program HAR. 

Förslaget till beslut medger, enligt VA SYD, möjligheten att arbeta fram erforderliga underlag samt 
driva tillståndsprocesserna för program HAR, i syfte att möjliggöra inlämnande av 
ansökningshandlingar, samt att driva tillståndsprocessen för de tillstånd som krävs i enlighet med 
miljöbalken och lag om kontinentalsockeln.  

Vad gäller beslut om genomförande av program HAR, samt VA SYDs framtida drift av anläggningen, 
kommer VA SYDs medlemskommuner samt de kommuner som avser att medverka i programmet att 
beredas tillfälle att fatta genomförandebeslut under 2023. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12, § 199. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12 § 199 
- Skrivelse 2022-10-11 från kommunledningsförvaltningen 
- Skrivelse 2022-09-06 från VA SYD 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-12-03 § 89 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att VA SYD, inom ramen 

för programmet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne (”HAR”), arbetar fram det 
underlag samt ansöker om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) och lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att VA SYD driver 
respektive tillståndsprocess i syfte att erhålla erforderliga tillstånd för att genomföra 
program HAR. 

Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige  
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Zingmark 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.zingmark@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:202 

Förslag till beslut att initiera tillståndsprövning med mera för hållbar avloppsrening 
i ett växande Skåne 

Förslag till beslut:  
- Kommunfullmäktige beslutar följande: 

- att godkänna att VA SYD, inom ramen för programmet Hållbar avloppsrening i ett växande 
Skåne (”HAR”), arbetar fram det underlag samt ansöker om tillstånd enligt miljöbalken 
(1998:808) och lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,  

- att godkänna att VA SYD driver respektive tillståndsprocess i syfte att erhålla erforderliga 
tillstånd för att genomföra program HAR 

Ärendebeskrivning 
VA SYD hemställer hos Burlöv, Lomma, Malmö och Svedala kommun att senast den 31 oktober 2022 
ta följande beslut:  

‐  att godkänna att VA SYD, inom ramen för programmet Hållbar avloppsrening i ett växande 
Skåne (”HAR”), arbetar fram det underlag samt ansöker om tillstånd enligt miljöbalken 
(1998:808) och lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,  

‐  att godkänna att VA SYD driver respektive tillståndsprocess i syfte att erhålla erforderliga 
tillstånd för att genomföra program HAR  

Förslaget till beslut medger möjligheten att arbeta fram erforderliga underlag samt driva 
tillståndsprocesserna för program HAR, i syfte att möjliggöra inlämnande av ansökningshandlingar, 
samt att driva tillståndsprocessen för de tillstånd som krävs i enlighet med miljöbalken och lag om 
kontinentalsockeln.  

Vad gäller beslut om genomförande av program HAR, samt VA SYDs framtida drift av anläggningen, 
kommer VA SYDs medlemskommuner samt de kommuner som avser att medverka i programmet att 
beredas tillfälle att fatta genomförandebeslut under 2023. 

Bakgrund/Analys 
Medlemskommunerna Burlöv, Lomma (KF § 89, 20-12-03), Lund och Malmö fattade ett 
inriktningsbeslut i slutet av år 2020 och i början av år 2021 om utökad samverkan om avloppsrening. 
Svedala kommun beslutade i början av år 2021 att kommunens viljeinriktning är att ansluta sin 
allmänna avloppsanläggning till ett gemensamt avloppsreningsverk och ansöka om medlemskap i VA 
SYD. 

Inriktningsbesluten innebar bland annat att berörda kommuner hade för avsikt att ansluta sin 
allmänna avloppsanläggning till nya Sjölunda avloppsreningsverk i enlighet med program HAR. 
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Utöver denna avsiktsförklaring behandlade besluten bland annat arbetet med tillståndsansökan för 
program HAR, uppgift om respektive kommuns befolkningsprognos och principer för fördelning av 
kostnader.  

VA SYD har efter inriktningsbesluten påbörjat utrednings- och planeringsarbetet i program HAR 
tillsammans med berörda kommuner. Flera arbetsgrupper med representanter från berörda 
kommuner har tillsammans med VA SYD arbetat med att utreda frågor hänförliga kopplat till 
programmet. Löpande samråd med medlemskommunerna och Svedala kommun har genomförts 
efter inriktningsbesluten.  

Program HAR omfattade vid tiden för 2021 års inriktningsbeslut i huvudsak följande:  

‐  Nya Sjölunda - En modernisering och utbyggnad av Sjölunda avloppsreningsverk till ett större 
regionalt reningsverk,  

‐  Överföringsledning mellan Lund – Malmö till Nya Sjölunda, samt  
‐  Malmö avloppstunnel från Malmö till Nya Sjölunda.  

I mars år 2022 beslutade Lunds kommun att inte ansluta sig till program HAR. Som en följd härav av 
det har omfattningen och utformningen av programmet förändrats, bland annat påverkas den 
befolkningsprognos som ligger till grund för dimensioneringen av det framtida Sjölunda 
avloppsreningsverk och överföringsledningen mellan Lund och Malmö är inte längre del av program 
HAR. Den nu aktuella och nya utformningen är därmed mera begränsad och ny i relation till det 
program HAR som presenterades inför inriktningsbeslut år 2021. 

För att minimera förseningen av programmets genomförande efter dess nya utformning avser VA 
SYD att snarast möjligt anpassa och lämna in ansökningshandlingar för de tillstånd som krävs för 
program HAR i enlighet med miljöbalken och lag om kontinentalsockeln.  

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken planeras att inges till Mark- och miljödomstolen vid Växjö 
tingsrätt. Ansökan avser tillstånd enligt 9 kap och 11 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad 
verksamhet vid Sjölunda avloppsreningsverk, inklusive bland annat anläggande av Sjölunda 
pumpstation, en avloppstunnel genom Malmö, och nya utloppsledningar i Öresund.  

En ansökan om tillstånd enligt lag om kontinentalsockeln planeras att inges till regeringen för att 
erhålla tillstånd om utläggning av utloppsledningar i Öresund. Förberedande undersökningar 
avseende bottenförhållanden med mera inom området för befintliga och planerade utloppsledningar 
har genomförts under 2021 men behöver kompletteras.  

Handläggningstiden i Mark- och miljödomstolen uppskattas till omkring två år. För byggstart efter det 
att tillstånd enligt miljöbalken meddelats krävs att tillståndet inte överklagas och att 
verkställighetsförordnande meddelas i enlighet med ansökan (det vill säga att tillståndet i berörda 
delar får tas i anspråk utan att det har vunnit laga kraft). Byggstart förutsätter också att tillstånd 
beviljats enligt lag om kontinentalsockeln.  

Det bedöms därmed angeläget att arbeta fram erforderligt underlag och initiera tillstånds-
processerna i enlighet med vad som anges i detta förslag till beslut samt att VA SYD driver respektive 
tillståndsprocess i syfte att snarast möjligt erhålla erforderliga tillstånd för att genomföra program 
HAR. Om detta inte görs föreligger det en betydande risk för ytterligare förseningar av program HAR 
vilket utgör en risk för såväl driften av Sjölunda avloppsreningsverk som det befintliga 
tryckavloppssystemet i Malmö. Därmed föreligger det en risk för fördröjning av den positiva effekt 
för vattenmiljön som program HAR innebär genom att minska utsläppen till samtliga berörda 
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recipienter samt att samhällsutvecklingen i regionen begränsas. Det är därför av stor vikt att påbörja 
tillståndsprocessen för en utökad verksamhet vid Sjölunda avloppsreningsverk. 

Föreliggande förslag till beslut har sin grund i att 6 § i VA SYDs förbundsordning reglerar att 
medlemskommunerna ska beredas tillfälle att ta ställning i principiella frågor eller frågor av större 
vikt innan kommunalförbundet fattar beslut i sådana frågor. Vidare är den nu aktuella utformningen 
av program HAR mer begränsad till sin omfattning och därmed ny i relation till det program HAR som 
presenterades inför inriktningsbeslut år 2021.  

Då tillstånd enligt miljöbalken och kontinentalsockellagen är en förutsättning för att möjliggöra den 
nya utformningen av program HAR samt då ansökningshandlingarna ska redovisa avloppssystemets 
och reningsverkets framtida kapacitet och drift, bedöms det vara erforderligt nödvändigt att 
medlemskommunerna bereds tillfälle att ta ställning till det fortsatta arbetet med 
ansökningshandlingarna. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-09-06 från VA SYD 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-12-03 § 89 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett mellan kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Magnus Ydmark 
Kommundirektör 

  
 

Beslutet expedieras till: 
VA SYD 



Tjänsteskrivelse: Förslag till beslut VA SYD 

Datum: 2022-09-06 

Diarienummer: 22/01421 
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Förslag till beslut att initiera tillståndsprövningen mm 
för Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne 
 

 

 

Förslag till beslut 

VA SYD hemställer hos kommunerna i Burlöv, Lomma, Malmö och Svedala kommuner att 
senast den 31 oktober 2022 ta följande beslut: 

i) att godkänna att VA SYD, inom ramen för programmet Hållbar avloppsrening i ett 
växande Skåne (”HAR”), arbetar fram det underlag samt ansöker om tillstånd 
enligt miljöbalken (1998:808) och lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 

ii) att godkänna att VA SYD driver respektive tillståndsprocess i syfte att erhålla 
erforderliga tillstånd för att genomföra program HAR.  

Beskrivning av ärendet  

Om VA SYD och allmänna vattentjänster  

VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i sydvästra Skåne och som även har hand 
om avfallshanteringen i ett antal kommuner. VA SYD är ett kommunalförbund vilket innebär 
att det är en politiskt styrd organisation som består av dess medlemskommuners VA-
verksamheter. Ändamålet med VA SYDs verksamhet är huvudsakligen att tillhandahålla 
vatten- och avloppstjänster i medlemskommunerna vilka för närvarande är Burlöv, Eslöv, 
Lomma, Lund och Malmö. 

Programmet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne  

Flera av VA SYDs avloppsreningsverk är i behov av modernisering och utbyggnad för att klara 
av samhällsutvecklingen och ökade krav på förbättrad vattenmiljö. Med hänsyn till 
nuvarande befolkningsökning inom regionen behöver flera avloppsreningsverk söka och få 
nya tillstånd inom en tioårsperiod för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med gällande 
miljölagstiftning. Situationen bedöms enligt VA SYD vara likartad för flertalet kommuner i 
regionen. 
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Program HAR är ett samhällsprojekt som sedan år 2017 utrett olika lösningar för att klara 
framtidens utmaningar och behov när det gäller rening av avloppsvatten i en region med 
stark befolkningstillväxt. Genom samverkan över kommungränserna möjliggörs att knyta 
samman avloppsreningen från olika orter i sydvästra Skåne till ett modernt, resurseffektivt 
och flexibelt avloppsreningsverk – Sjölunda avloppsreningsverk. 

Tidigare beslut 

Medlemskommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö fattade inriktningsbeslut i slutet av 
år 2020 och början av år 2021 om utökad samverkan om avloppsrening.1 Svedala kommun 
beslutade i början av år 2021 att kommunens viljeinriktning är att ansluta sin allmänna 
avloppsanläggning till ett gemensamt avloppsreningsverk och ansöka om medlemskap i  
VA SYD.2  

Inriktningsbesluten innebar bland annat att berörda kommuner hade för avsikt att ansluta 
sin allmänna avloppsanläggning till nya Sjölunda avloppsreningsverk i enlighet med program 
HAR. Utöver denna  avsiktsförklaring behandlade besluten bland annat arbetet med 
tillståndsansökan för program HAR, uppgift om respektive kommuns befolkningsprognos och 
principer för fördelning av kostnader. 

VA SYD har efter inriktningsbesluten påbörjat utrednings- och planeringsarbetet i program 
HAR tillsammans med berörda kommuner. Flera arbetsgrupper med representanter från 
berörda kommuner har tillsammans med VA SYD arbetat med att utreda frågor hänförliga till 
programmet. Löpande samråd med medlemskommunerna och Svedala kommun har 
genomförts efter inriktningsbesluten. 

Program HAR omfattade vid tiden för 2021 års inriktningsbeslut i huvudsak följande: 

• Nya Sjölunda - En modernisering och utbyggnad av Sjölunda avloppsreningsverk till 
ett större regionalt reningsverk,   

• Överföringsledning mellan Lund – Malmö till Nya Sjölunda, samt 

• Malmö avloppstunnel från Malmö till Nya Sjölunda. 

I mars år 2022 beslutade Lunds kommun att inte ansluta sig till program HAR, för att istället 
bygga om avloppreningsverket Källby. Som en följd härav har omfattningen och 
utformningen av programmet förändrats, bland annat påverkas den befolkningsprognos som 
ligger till grund för dimensioneringen av det framtida Sjölunda avloppsreningsverk och 
överföringsledningen mellan Lund och Malmö är inte längre del av program HAR. Den nu 
aktuella och nya utformningen är därmed mera begränsad och ny i relation till det program 
HAR som presenterades inför inriktningsbeslut år 2021. 

                                                           

1 Burlöv kommunfullmäktige 2021-03-22, Lomma kommunfullmäktige 2020-12-03, Lund kommunfullmäktige 2021-03-18, 
Malmö kommunfullmäktige 2021-02-04. Se även initiala beslut från Lunds kommun, Kommunfullmäktige 2016-12-20 angå-
ende anslutning till Sjölunda och Malmö stad, Kommunfullmäktige 2019-11-20 angående anläggande av en avloppstunnel i 
Malmö. 
2 Svedala kommunfullmäktige 2021-02-17. 
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Tidplan och behov att initiera tillståndsprocessen 

För att minimera förseningen av programmets genomförande efter dess nya utformning 
avser VA SYD att snarast möjligt anpassa och lämna in ansökningshandlingar för de tillstånd 
som krävs för program HAR i enlighet med miljöbalken och lag om kontinentalsockeln.  

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken planeras att inges till Mark- och miljödomstolen 
vid Växjö tingsrätt. Ansökan avser tillstånd enligt 9 kap och 11 kap. miljöbalken till fortsatt 
och utökad verksamhet vid Sjölunda avloppsreningsverk, inklusive bland annat anläggande 
av Sjölunda pumpstation, en avloppstunnel genom Malmö, och nya utloppsledningar i 
Öresund.  

En ansökan om tillstånd enligt lag om kontinentalsockeln planeras att inges till regeringen  
för att erhålla tillstånd om utläggning av utloppsledningar i Öresund. Förberedande 
undersökningar avseende bottenförhållanden m.m. inom området för befintliga och 
planerade utloppsledningar har genomförts under 2021 men behöver kompletteras. 

Handläggningstiden i mark- och miljödomstolen uppskattas till omkring två år. För byggstart 
efter det att tillstånd enligt miljöbalken meddelats krävs att tillståndet inte överklagas och 
att verkställighetsförordnande meddelas i enlighet med ansökan (dvs. att tillståndet i 
berörda delar får tas i anspråk utan att det har vunnit laga kraft). Byggstart förutsätter också 
att tillstånd beviljats enligt lag om kontinentalsockeln .  

Det bedöms därmed angeläget att arbeta fram erforderligt underlag och initiera tillstånds-
processerna i enlighet med vad som anges i detta förslag till beslut samt att VA SYD driver 
respektive tillståndsprocess i syfte att snarast möjligt erhålla erforderliga tillstånd för att 
genomföra program HAR. Om detta inte görs föreligger det en betydande risk för ytterligare 
förseningar av program HAR vilket utgör en risk för såväl driften av Sjölunda 
avloppsreningsverk som det befintliga tryckavloppssystemet i Malmö. Därmed föreligger det 
en risk för fördröjning av den positiva effekt för vattenmiljön som program HAR innebär 
genom att minska utsläppen till samtliga berörda recipienter. Det är därför av stor vikt att 

påbörja tillståndsprocessen för en utökad verksamhet vid Sjölunda avloppsreningsverk. 

Grund för förslag till beslut 

Föreliggande förslag till beslut har sin grund i att 6 § i VA SYDs förbundsordning reglerar att 
medlemskommunerna ska beredas tillfälle att ta ställning i principiella frågor eller frågor av 
större vikt innan kommunalförbundet fattar beslut i sådana frågor. Vidare är den nu aktuella 
utformningen av program HAR mer begränsad till sin omfattning och därmed ny i relation till 
det program HAR som presenterades inför inriktningsbeslut år 2021.  

Då tillstånd enligt miljöbalken och kontinentalsockellagen är en förutsättning för att 
möjliggöra den nya utformningen av program HAR, samt då ansökningshandlingarna ska 
redovisa avloppssystemets och reningsverkets framtida kapacitet och drift, bedöms det 
erforderligt att medlemskommunerna bereds tillfälle att ta ställning till det fortsatta arbetet 
med ansökningshandlingarna.  
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Sammanfattning 

Förslaget till beslut avser möjligheten att arbeta fram erforderliga underlag samt driva 
tillståndsprocesserna för program HAR, i syfte att möjliggöra inlämnande av 
ansökningshandlingar samt driva tillståndprocessen för de tillstånd som krävs i enlighet  
med miljöbalken och lag om kontinentalsockeln.  

Vad gäller beslut om genomförande av program HAR, samt VA SYDs framtida drift av 
anläggningen, kommer VA SYDs medlemskommuner samt de kommuner som avser att 
medverka i programmet att beredas tillfälle att fatta genomförandebeslut under 2023.  

 

______________________________ 

 

Datum som ovan, 

 

 

________________________________ 

Joel Olthed, Förbundsdirektör på VA SYD 
 
 
Beslutet skickas till: Medlemskommunerna 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 115 KS KF/2022:188 

Godkännande av avyttring av Kraftringen Service AB 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Kraftringen Energi AB har beslutat att undersöka möjligheterna att avyttra Kraftringen 
Service AB. Enligt bolagsordningen för Kraftringen Energi AB ska bolaget bereda kommunfullmäktige i 
Lunds kommun, Eslövs kommun, Hörby kommun och Lomma kommun möjlighet att ta ställning till 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Styrelsen 
i Kraftringen Energi AB har därmed berett respektive kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till 
frågan om avyttring av Kraftringen Service AB. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12, § 206. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12 § 206 
- Skrivelse 2022-09-26 från kommunledningsförvaltningen 
- Skrivelse 2022-09-16 från styrelsen i Kraftringen Energi AB 
- Bolagsordning för Kraftringen Energi AB (publ) 
- Ägardirektiv för Kraftringen AB 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lomma kommun tillstyrker 

Kraftringen Energi AB:s avyttring av Kraftringen Service AB. 

Jäv 
Med anledning av jäv har Oscar Sedira (SD) inte deltagit i ärendets handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:188 

Förslag till godkännande av avyttring av Kraftringen Service AB 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Lomma kommun tillstyrker Kraftringen Energi AB:s avyttring av Kraftringen Service AB. 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Kraftringen Energi AB har beslutat att undersöka möjligheterna att avyttra Kraftringen 
Service AB. Enligt bolagsordningen för Kraftringen Energi AB ska bolaget bereda kommunfullmäktige i 
Lunds kommun, Eslövs kommun, Hörby kommun och Lomma kommun möjlighet att ta ställning till 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Styrelsen 
i Kraftringen Energi AB har därmed berett respektive kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till 
frågan om avyttring av Kraftringen Service AB. 

Bakgrund/Analys 
Kraftringen ägs av Lunds kommun, Eslövs kommun, Hörby kommun och Lomma kommun. 
Kommunernas ägande sker via holdingbolaget Kraftringen AB som i sin tur äger Kraftringen Energi AB 
där den operativa verksamheten drivs och organiseras. Kraftringen Energi AB har två helägda 
dotterbolag: Kraftringen Nät AB och Kraftringen Service AB. Utöver dessa helägda bolag finns tre 
delägda bolag: Billinge Energi AB, Skånska Energi AB samt Modity Energy Trading AB. 

Enligt bolagsordningen för Kraftringen Energi AB ska bolaget producera, distribuera och handla med 
energi, driva IT-kommunikation, äga och förvalta fastigheter och anläggningar för rörelsens behov, 
äga och förvalta aktier och andelar i företag inom energisektorn samt bedriva till rörelsen 
anknytande verksamhet. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att på 
affärsmässiga grunder utveckla en god, allsidig och hållbar energiförsörjning. 

Enligt ägardirektivet har Kraftringen i uppdrag att: ”Aktivt bidra till samhällets klimatomställning; 
Eftersträva att utgöra den ledande energileverantören i ägarkommunerna och deras närområde; 
Säkerställa att koncernens energileveranser sker med en hög leveranssäkerhet och en hög 
servicenivå till ett marknadsmässigt pris, Verka för en skälig utdelning till ägarna med hänsyn tagen 
till bolagets konsolideringsbehov.” 

Kraftringen Service AB är Kraftringens Energi AB:s helägda entreprenad- och servicebolag. Företaget 
erbjuder och levererar ett utbud av entreprenad-, service- och tekniska tjänster inom tjänsteområdet 
elkraft och belysning. Företagets kunder består i huvudsak av elnätsbolag, byggbolag, kommuner, 
markentreprenörer, industri och bolag inom Kraftringen koncernen.  

På uppdrag av Kraftringens styrelse har en affärs- och marknadsgenomlysning genomförts av den 
entreprenadverksamhet som bedrivs i Kraftringen Service AB. Syftet med affärs- och 
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marknadsgenomlysningen har varit att klargöra på vilket sätt verksamheten kan fortsätta utvecklas. 
Genomlysningen visar enligt styrelsen att marknaden för elkraftsentreprenader nu och framöver 
präglas av hög konkurrens och låga marginaler och att det framöver krävs både marknadstillväxt och 
satsningar inom affärs- och verksamhetsutveckling. Styrelsens bedömning är emellertid att det 
sannolikt finns ägare som har bättre förutsättningar än Kraftringen att förverkliga den affärsplan som 
ska säkerställa ökad lönsamhet och tillväxt. 

Den konsekvensutredning som har genomförts visar enligt styrelsen att Kraftringen inte behöver äga 
Kraftringen Service AB för att uppnå sina långsiktiga målsättningar och fortsätta utvecklas. 
Utredningen visar att en avyttring av Kraftringen Service AB skulle bidra till en riskminimering för 
koncernen, ett ökat fokus på kärnverksamheten och potentiellt frigöra kapital som kan investeras i 
kärnverksamheten. 

Styrelsen konstaterar vidare att en avyttring inte påverkar koncernens förmåga att distribuera energi 
och utveckla en god, allsidig och hållbar energiförsörjning. De tjänster som Kraftringen Service AB 
levererar till koncernen och ägarkommunerna är underställda lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling och kommer även fortsättningsvis upphandlas i konkurrens. Så länge det finns ett avtal 
kommer Kraftringen Service AB därmed fortsätta vara en viktig leverantör till koncernen och ägarna. 

Styrelsen konstaterar slutligen att en avyttring av Kraftringen Energi AB skulle konsolidera 
Kraftringens verksamhet och öka förutsättningarna att fokusera på kärnverksamheten, vilket bedöms 
öka förutsättningarna att uppfylla ägardirektivet. Koncernens energileveranser kommer enligt 
styrelsen även i framtiden kunna säkerställas med hjälp av Kraftringen Service AB eller någon annan 
upphandlad leverantör. Enligt styrelsen kommer en begränsad del av Kraftringen Service AB:s 
intäkter från koncernen och ägarkommunerna och Kraftringen Service AB:s finansiella resultat utgör 
en begränsad del av koncernens totala resultat. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-09-16 från styrelsen i Kraftringen Energi AB 
- Bolagsordning för Kraftringen Energi AB (publ) 
- Ägardirektiv för Kraftringen AB 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på kommunledningsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Kraftringen Energi AB 
Lunds kommun 
Eslövs kommun 
Hörby kommun 



 
  

 

2022-09-16. Diarienummer: KEAB 2022/166 
 
 
 
 
 
Sezgin Kadir Kommunfullmäktige Lomma kommun 
010-122 70 11  
Sezgin.kadir@kraftringen.se 
 E-post: kommunstyrelsen@lomma.se 
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ÄGARDIREKTIV FÖR KRAFTRINGEN AB 
 

Detta ägardirektiv avser Kraftringen AB med organisationsnummer 556527-9758 (”Kraftringen”) 

och har fastställts på årsstämma den 27 april 2021. 

 

Kraftringen AB ska tillse att dessa ägardirektiv fastställs av bolagsstämman i samtliga 

koncernens dotterbolag. 

 

1. Allmänt 

Kraftringen ägs av Lunds kommun (82,4%), Eslövs kommun (12,0%), Hörby (3,5%) och 
Lomma (2,1%). Kraftringen är holdingbolag i en koncern av bolag inom energisektorn 
med det helägda Kraftringen Energi AB (publ) som operativt moderbolag. Koncernen 
är en viktig del av ägarkommunernas verksamhet och Kraftringen ska i sin verksamhet 
beakta detta. 

Förutom genom lag och gällande bolagsordning regleras Kraftringens verksamhet och 
förhållande till ägarkommunerna av direktiv fastställda av bolagsstämma. Kraftringens 
styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte 
strider mot bolagsordningen, tvingande bestämmelser i lag eller annan författning. 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

2. Ägarstyrning, insyn och uppföljning 

Kraftringen står under uppsikt av kommunstyrelsen i respektive ägarkommun. Dessa 
har enligt bolagsordningen rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.  

På anmodan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i en ägarkommun ska 
Kraftringen lämna information om och rapporter om händelser och planer i bolagets 
verksamhet. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med 
bolagets styrelse. 

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun ska varje år ges tillfälle till minst en 
ägardialog med VD samt presidium för Kraftringen. En av ägardialogerna ska alltid ske 
i god tid innan bolagets årsstämma. Det ska upprättas ett årligt tidsschema över 
ägardialogerna. 

Ägarkommunerna har inrättat ett ägarforum för en aktiv och effektiv styrning av 
Kraftringen i vilket ägarkommunerna gemensamt kommer överens om bland annat 
riktlinjer för bolaget (ägarsamråd). Kraftringen ska genom ägarsamrådet hålla ägarna 
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löpande informerade om sitt och sina dotterbolags verksamhet och om åtgärder av 
större vikt. Bolaget ska i ett så tidigt skede som möjligt informera ägarna om viktigare 
händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, 
ekonomi eller utveckling. 

Av bolagsordningen och av Kraftringen tillträtt aktieägaravtal följer att bolaget ska 
bereda kommunfullmäktige i respektive ägarkommun att ta ställning innan beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Om 
det i Kraftringens styrelse skulle finnas olika uppfattning om, eller annars uppkomma 
tveksamhet huruvida, ett beslut är av sådant slag att ställningstagande från respektive 
ägarkommuns fullmäktige ska inhämtas, ska styrelsen samråda med ägarkommunerna 
genom ägarsamrådet.  

Bolaget ansvarar för att snarast möjligt överlämna följande dokument till ägarna:  

• protokoll från bolagsstämma 

• protokoll från styrelsens sammanträden  

• bolagets budget och verksamhetsplan/affärsplan  

• bolagets delårsrapporter och årsredovisning  

• revisionsberättelse och granskningsrapport  

• övriga handlingar av vikt för ägarna  
 

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för 
hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala 
ändamålet.  

3. Sekretess 

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 
ägarkommun får uppgiften utelämnas. Kraftringen ska i sådant fall uppge att 
utelämnande skett.  

4. Bolagets verksamhet och ändamål 

Föremålet för och ändamålet med Kraftringens verksamhet framgår av 
bolagsordningen. Inom ramen för dessa ges Kraftringen i uppdrag att:  

a) Aktivt bidra till samhällets klimatomställning 

b) Eftersträva att utgöra den ledande energileverantören i ägarkommunerna och 
deras närområde; 
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c) Säkerställa att koncernens energileveranser sker med en hög leveranssäkerhet och 
en hög servicenivå till ett marknadsmässigt pris; 

d) Verka för en skälig utdelning till ägarna med hänsyn tagen till bolagets 
konsolideringsbehov. Förslag till utdelning ska årligen diskuteras på ägarsamråd 
innan årsstämma;  

5. Medelsförvaltning 

Bolagets ut- och inbetalningar samt kassalikviditet ska samordnas med Lunds 
kommuns koncernkontosystem. Finanspolicy för placering av överskottslikviditet och 
upplåning ska i riskhänseende motsvara Lunds kommuns finanspolicy. 

6. Årsstämma 

Bolaget ska hålla årsstämma under april eller maj månad. Av bolagsordningen framgår 
hur kallelse till årsstämman ska ske.  

7. Arkivreglemente 

Lunds kommuns arkivreglemente ska tillämpas i Kraftringen och dess dotterbolag 
(aktiebolagslagens definition). Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Lunds kommun. 

8. Suppleants inträde 

För suppleants tjänstgöring i bolagets styrelse gäller vad som beslutats av respektive 
kommunfullmäktige. 

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. Suppleant ska 
alltid kallas till styrelsesammanträde. 

9. Arbetstagarrepresentanter 

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen ska endast ha närvaro- och yttranderätt. 

10. Lekmannarevisorer 

Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning av bolaget 
för sitt eget och för biträdets arbete. 

Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorn samt för dess 
biträde. Om kostnaderna för detta överstiger av bolagsstämman anslagna medel ska 
lekmannarevisorerna begära ytterligare medel av styrelsen. Om styrelsen avslår sådan 
begäran ska styrelsen hänföra framställningen till en extra bolagsstämma för beslut. 
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BOLAGSORDNING 
för Kraftringen AB med organisationsnummer 556527-9758. 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Kraftringen AB. 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Lund. 

§ 3 Verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i 
företag inom energisektorn.  

§ 4 Ändamål 

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder 
utveckla en god, allsidig och hållbar energiförsörjning. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner 
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.  

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst 1 000 000 aktier och högst 4 000 000 aktier. 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst 9 och högst 11 ledamöter med lägst 3 och högst 9 
suppleanter.  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner 
för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till 
kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter 
nästa ordinarie val till kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige i Eslövs kommun ska utse 2 ledamöter och 1 suppleant, 
kommunfullmäktige i Hörby och Lomma kommuner ska utse vardera 1 ledamot och 1 
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suppleant, och kommunfullmäktige i Lunds kommun ska utse resterande ledamöter 
och suppleanter.  

§ 9 Revisor 

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en 
revisorssuppleant. Istället för revisor och revisorssuppleant får utses ett registrerat 
revisionsbolag. De av bolagsstämman utsedda revisorerna ska vara auktoriserade.  

§ 10 Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor har kommunfullmäktige i 
Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner rätt att vardera utse en lekmannarevisor 
med en suppleant.  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev 
eller genom e-post tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska 
innehålla förslag till dagordning med numrerade ärenden och även ange det 
huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag.  

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämma 

Ledamot av kommunfullmäktige i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner äger 
rätt att närvara och yttra sig vid årsstämma.  

§ 13 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande vid stämman; 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
3. Godkännande av dagordning; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i 

förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport; 
8. Beslut om  

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i 
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen; 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören; 
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9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med 
suppleanter; 

10. Val av revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag (i 
förekommande fall); 

11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse, lekmannarevisorer med 
suppleanter; 

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.  

 

§ 14 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1 januari – 31 december).  

§ 15 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelserna i Lunds, Eslövs, Hörby och Lomma kommuner äger rätt att ta del 
av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet.  

§ 16 Hembud 

Om en aktie har övergått – oavsett fångets art – till en ny ägare som inte tidigare är 
ägare i bolaget, ska aktien snarast hembjudas de övriga aktieägarna till inlösen genom 
skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Anmälan 
ska även innehåll uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning 
som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.  

När anmälan om akties övergång görs ska detta genom styrelsens försorg genast 
antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Styrelsen ska snarast 
lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd 
postadress med anmodan till den, som önskar utöva lösningsrätt, att skriftligen 
framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från 
anmälan till styrelsen om akties övergång. Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier 
än hembudet omfattar. 

Anmälan om lösningsanspråk ska genom styrelsens försorg genast antecknas i 
aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Om lösningsanspråk framställs av fler 
än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de 
lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. 
Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse. 

Om aktien övergått genom försäljning ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. Om 
fånget skett på annat sätt än genom köp ska lösenbeloppet motsvara det pris som kan 
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påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. För inlösen ska inga andra 
villkor gälla.  

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i 
frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från 
den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.  

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev 
slutligt bestämt. 

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.  

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet rätt 
att bli registrerad för aktien. 

§ 17 Ändring av bolagsordningen 

Bestämmelserna i denna bolagsordning får – förutom såvitt avser §§ 9, 11, 13 och 14 
- inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lunds, Eslövs, Hörby och 
Lomma kommuner.  

 



Kommunfullmäktige 
2022-11-10 
 

Ärende 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 118 KS KF/2020:118 

Återkallande av uppdrag om inrättande av fritidsbank i Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Per Bengtsson (S) inkom 2020-04-21 med en motion om inrättande av en fritidsbank i Lomma 
kommun. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i yttrande 2020-09-28, § 60, att föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunfullmäktige 
beslutade därefter 2021-02-11, § 11, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att inrätta en 
fritidbank i Lomma kommun.  

Kultur- och fritidsnämnden har 2022-08-29, § 32, med hänvisning till förändrade omständigheter 
beslutat att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att återkalla uppdraget till 
kultur- och fritidsnämnden om att inrätta en fritidsbank. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-05, § 193. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-05 § 193 
- Skrivelse 2022-09-22 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2022-08-29 § 32 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2022-08-29 § 31 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-02-11 § 11 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 60 
- Motion från Per Bengtsson (S) om inrättande av en fritidsbank i Lomma kommun, inkommen 

2020-04-21 

Överläggning 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att inte 
återkalla uppdraget. 

Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordförande Robert Wenglén (M) yrkandena mot 
varandra, vartefter kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återkalla uppdraget till kultur- och 

fritidsnämnden om inrättande av fritidsbank. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Reservation 
Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig skriftligt. 

Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  



RESERVATION 

Vi reserverar oss mot KS beslut att rekommendera fullmäktige återkalla beslutet 
om att inrätta fritidsbank. 

Oaktat att Kultur- och Fritidsnämnden har lämnat ett underlag till fullmäktige som 
var otillräckligt, är en Fritidsbank ett viktigt inslag i samhället som underlättar att 
prova på fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar. Det underlättar också 
miljöarbetet med ökat återbruk. 

19/10-22 

Per Bengtsson Lisa Bäck  Rune Netterlid 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Bilaga KS § 118/22
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2020:118 

Förslag till återkallande av uppdrag om inrättande av fritidsbank i Lomma kommun 

Förslag till beslut:  
Förvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

I det fall kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att återkalla uppdraget om 
inrättande av fritidsbank kan beslutet formuleras i enlighet med nedanstående. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunfullmäktige beslutar att återkalla uppdraget till kultur- och fritidsnämnden om 
inrättande av fritidsbank på grund av ändrade förutsättningar.  

Ärendebeskrivning 
Per Bengtsson (S) inkom 2020-04-21 med en motion om inrättande av en fritidsbank i Lomma 
kommun. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i yttrande 2020-09-28, § 60, att föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunfullmäktige 
beslutade därefter 2021-02-11, § 11, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att inrätta en 
fritidbank i Lomma kommun.  

Kultur- och fritidsnämnden har 2022-08-29, § 32, med hänvisning till förändrade omständigheter 
beslutat att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att återkalla uppdraget till 
kultur- och fritidsnämnden om att inrätta en fritidsbank. 

Bakgrund/Analys 
Per Bengtsson (S) inkom 2020-04-21 med en motion om inrättande av en fritidsbank i Lomma 
kommun. I motionen yrkar Per Bengtsson att kommunfullmäktige ska besluta ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att inrätta en fritidsbank. Enligt den ideella föreningen Fritidsbanken 
Sverige kan en fritidsbank beskrivas som ett bibliotek för sport- och fritidsutrustning. 
Fritidsbankskonceptet bygger enligt föreningen på tre regler: alla får låna, allt är gratis och 
utrustningen är återbrukad. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-09-28, § 60, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till följande yttrande: 

 
Konceptet Fritidsbank finns i flertalet kommuner i Sverige. I Skåne finns det en fritidsbanken i Broby, Eslöv, Lund, 
Malmö och Trelleborg. Landskrona öppnar en fritidsbank under våren.  
 
En fritidsbank samlar ihop begagnad sport- och fritidsutrustning som allmänheten skänker. Denna utrustning lånas 
sedan gratis ut till invånare. Fördelen är att invånare kan prova nya idrotter och fritidssysselsättningar utan att 
behöva köpa dyr utrustning. Konceptet är viktigt ur en hållbarhetssynpunkt då begagnad utrustning återanvänds.  
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Fritidsbanken Sverige är en ideell förening som stöttar fritidsbanker runt om i Sverige och har ett koncept. Det finns 
villkor för att ta del av konceptet, bland annat måste man följa villkor för utlån av utrustning. Fritidsbanken Sverige 
hjälper till att starta upp verksamheten, marknadsföra och stöttar med erfarenhet och kunskap.  
 
Öppettiderna varierar från en dag i veckan till öppet varje dag. En del fritidsbanker är flexibla och flyttar ut 
verksamhet under sommaren. I Lund är fritidsbanken centralt placerad på Bankgatan med under sommaren är 
verksamheten förlagd till skateparken vid Söderlyckan. 
 
Fritidsbank i Lomma kommun  
För att en fritidsbank ska fungera krävs en kontinuitet i öppettid och att den är placerad i ett läge som är 
lättillgängligt och synligt för spontanbesök. Öppettiderna måste vara kontinuerliga och öppet minst en gång i veckan 
på eftermiddag/kväll. Fritidsbanken i Lomma kommun skulle kunna vara öppen torsdagar mellan 16 och 19.  
 
Budget  
En fritidsbank kan bemannas med timanställd personal i kombination med volontärer och en ansvarig person från 
förvaltningen. Personalkostnaden skulle bli runt 30 tkr per år med en öppettid 3 timmar/vecka 50 veckor om året. 
Volontärer kan vara nyanlända, föreningsaktiva eller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  
Det tillkommer kostnader för administration och marknadsföring. Förvaltningen bedömer denna kostnad till ca 20 
tkr årligen.  
 
Lokal  
För att få en fritidsbank som används och som fyller sitt syfte så krävs det en lokal som är tillgänglig och har ett 
centralt läge. Socialförvaltningen har verksamhet i Trivselhuset på Strandvägen. Denna lokal skulle kunna fungera 
som fritidsbank i tillsammans med de verksamheter som socialförvaltningen redan har i Trivselhuset.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen ska bifallas. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-11, § 11, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att inrätta 
en fritidsbank i Lomma kommun. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tog 2021-08-30, § 50, beslut om att avsätta 385 tkr för inrättande av 
fritidsbank. Kultur- och fritidsnämnden beslutade sedermera 2022-08-29, § 31, att upphäva sitt 
beslut från 2021-08-30 mot bakgrund av nämndens bedömning att det med nu gällande 
förutsättningar skulle kosta minst 715 tkr per år att driva en fritidsbank. För att nämnden ska kunna 
inrätta en fritidsbank krävs det därmed enligt kultur- och fritidsnämnden att nämndens budgetram 
utökas, alternativt att nämnden får göra omprioriteringar i sin budget för år 2023. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade 2022-09-29, § 32, vidare att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att återkalla uppdraget till kultur- och fritidsnämnden om att inrätta en 
fritidsbank i Lomma kommun på grund av ändrade förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2022-08-29 § 32 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2022-08-29 § 31 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-02-11 § 11 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 60 
- Motion från Per Bengtsson (S) om inrättande av en fritidsbank i Lomma kommun, inkommen 

2020-04-21 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på kommunledningsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid konstaterar i samband med beredningen av 
ärendet att ”en fritidsbank kommer att ha en positiv påverkan på barn och ungdomars rörelse, 
fritidsaktiviteter och därmed på deras välbefinnande”. Någon barnkonsekvensanalys av ett eventuellt 
återkallande av beslutet om inrättande av en fritidsbank har emellertid inte gjorts. 
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Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningschefen för förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
Kultur- och fritidschefen 
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 Sammanträdesdatum 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2022-08-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KFN § 32 KFN/2020:35 

Förslag till återkallande av beslut om inrättande av fritidsbank i Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Per Bengtsson (S) inkom till kommunfullmäktige 2020-04-21 med en motion om inrättande av en 
fritidsbank i Lomma kommun. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.   
 
Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig 2020-09-28, § 60, och föreslog kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen om att inrätta en Fritidsbank i Lomma 
kommun. Kommunfullmäktige beslutade att kultur- och fritidsnämnden ska inrätta en fritidbank i 
Lomma kommun 2021-02-11, § 11.  
 
Kultur- och fritidsnämnden tog 2021-08-30, §50 beslut om budget för fritidsbanken.  
 
Inför implementeringen av beslut om fritidsbanken konstaterar förvaltningen att förutsättningarna är 
förändrade i förhållande till nämndens yttrade 2020-09-28, § 60, samt beslut om budget 2021-08-30, 
§ 50. För att genomföra fritidsbanken med nuvarande förutsättningar kommer det innebära en 
kostnad på 715 000kr per år, vilket är en ökad kostnad jämfört med den budget som kultur- och 
fritidsnämnden tog beslut om 2021-08-30, § 50. För att kommunfullmäktiges beslut om fritidsbank 
ska verkställas måste antingen kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas alternativt får 
omprioriteringar göras i kultur- och fritidsnämndens förslag till budget 2023, vilket kan innebära att 
andra verksamheter avvecklas. 
 
Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningschef Roberto Citterio en redogörelse om 
information om förändrade förutsättningar för inrättande av fritidsbank i Lomma kommun.  
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-08-15, § 25. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-08-15, § 25 
- Tjänsteskrivelse 2022-07-22 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
- Remiss avseende motion angående inrättande av fritidsbank i Lomma kommun 
- Motion avseende motion angående inrättande av fritidsbank i Lomma kommun 
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28, § 60 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-02-11, § 11 
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2021-08-30, § 50 
- Skrivelse 2022-07-22 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
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 Sammanträdesdatum 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2022-08-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
att återkalla kommunfullmäktiges beslut om inrättande av fritidsbank på grund av ändrade 
förutsättningar. 

./. Bilaga.  

Protokollsanteckningar 
Sebastian Merlöv (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
Syftet med en fritidsbank är en viktig fråga då det berör såväl återbruk som en folkhälsofråga där 
kommunens invånare utan några större trösklar ska kunna vara aktiva och upptäcka nya former av 
fritidsaktiviteter och motion. Det är min förhoppning som ledamot att kommunfullmäktige att 
kommunfullmäktige i sitt kommande beslut även överväger att antingen tillskjuta de budgetmedel 
som krävs enligt bilagd information alternativt ge kultur- och fritidsnämnden uppdrag att hitta andra 
former för att nå samma effekt kring återbruk och folkhälsa. 
 
Natalia Engstedt (SD) lämnar följande protokollsanteckning:  
Att Kultur- och fritidsnämnden ska utreda möjligheten att erbjuda hjälpmedel till föreningar som vill 
införa egen fritidsbank och kommer med ett nytt budgetförslag. 
 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
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FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 

Vår referens: Michael Tsiparis 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: Michael.Tsiparis@lomma.se
Diarienummer: KFN/2020:35

Information om förändrade förutsättningar för inrättande av fritidsbank i Lomma 
kommun 

Förslag till beslut: 
- 

Ärendebeskrivning 
Per Bengtsson (S) inkom till kommunfullmäktige 2020-04-21 med en motion om inrättande av en 
fritidsbank i Lomma kommun. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.  

Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig enligt bilaga 2020-09-28, §60 och föreslog kommunstyrelsen 
att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen om att inrätta en Fritidsbank i Lomma 
kommun. Kommunfullmäktige beslutade att kultur- och fritidsnämnden ska inrätta en fritidbank i 
Lomma kommun 2021-02-11, §11.  

Kultur- och fritidsnämnden tog 2021-08-30, §50 beslut om budget för fritidsbanken, se bilaga. 

Inför implementeringen av beslut om fritidsbanken konstaterar förvaltningen att förutsättningarna är 
förändrade i förhållande till nämndens yttrade 2020-09-28, §60 samt beslut om budget 2021-08-30, 
§50. För att genomföra fritidsbanken med nuvarande förutsättningar kommer det innebära en
kostnad på minst 715 000kr per år, vilket är en ökad kostnad jämfört med den budget som kultur- 
och fritidsnämnden tog beslut om 2021-08-30, §50. För att kommunfullmäktiges beslut om
fritidsbank ska kunna verkställas måste antingen kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas
alternativt får omprioriteringar göras i kultur- och fritidsnämndens förslag till budget 2023, vilket kan
innebära att andra verksamheter avvecklas.

Förvaltningen överlämnar information om förändrade förutsättningar om fritidsbanken till kultur- 
och fritidsnämnden för ställningstagande. 

Kostnad för fritidsbanken 
Nedan redovisas förvaltningens beräkning av kostnad för fritidsbanken. 

Årlig kostnad för att driva Fritidsbanken skulle preliminärt bli mellan 715 tkr/år och 935 tkr/år. 
Detaljkostnader för det billigare förslaget redovisas nedan.  

Personalkostnad 
Platsansvarig 50% 280 000 
Timanställningar 35 000 
Utbildning 5 000 
Verksamhetskostnad 

KFN Bilaga §32/22
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Material 25 000 
Dator & IT 20 000 
Utrustning 20 000 
Hyreskostnad  
Hyra 280 000 
Städ 50 000 
Totalt 715 000 

 

Specificering av lokalalternativ 
Förvaltningen undersökt olika alternativ på lokal till fritidsbanken. Då det inte finns någon möjlig 
lokal i en av kommunens byggnader behöver en lokal hyras externt. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har tagit fram förslag på lämpliga externa lokaler.  
 
De tre förslag som har samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram är 
 
Bronsgatan 14 (Friskis & Svettis) 
Lokalen är på 300 kvm  
Preliminär årshyra på 510 000 kr ex. moms.  
1700kr/kvm.  
  
Kajgatan 4A (Lomma hamn) 
Lokalen är på 100 kvm i markplan.  
Preliminär årshyra på 212 000 kr ex moms. Tillkommer kostnader för fastighetsskatt och 
uppvärmning (cirka 19 000 kr/år) samt eget elabonnemang. 
2117 kr/kvm 
  
Vikingavägen 1 (Bjärreds centrum) 
Lokalen är på 129 kvm i markplan.  
Preliminär årshyra på 220 000 kr ex moms. Tillkommer kostnader för  
fastighetsskatt och uppvärmning (cirka 30 000 kr/år) samt eget elabonnemang.  
1700kr/kvm.  
 
Av de tre förslagen är lokalen på Kajgatan för liten men de två övriga kan fungera. Det innebär 
hyreskostnad inklusive el blir cirka 280 tkr/år för den billigaste lokalen. Den dyrare skulle preliminärt 
kosta 510 tkr/år.  
 

Beslutsunderlag 
- Remiss avseende motion angående inrättande av fritidsbank i Lomma kommun 
- Motion avseende motion angående inrättande av fritidsbank i Lomma kommun 
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden §60/ 2020-09-28 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-02-11, §11 
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2021-08-30, §50 
- Skrivelse 2022-07-22 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef  

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen gör bedömningen att en fritidsbank kommer att ha en positiv påverkan på barn och 
ungdomars rörelse, fritidsaktiviteter och därmed på deras välbefinnande.   
 

Michael Tsiparis 
Kultur-/fritidschef 

Roberto Citterio 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2022-08-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KFN § 31 KFN/2020:35 

Beslut om upphävande av budget för fritidsbank för år 2024 

Ärendebeskrivning 
Per Bengtsson (S) inkom till kommunfullmäktige 2020-04-21 med en motion om inrättande av en 
fritidsbank i Lomma kommun. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.   
 
Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig 2020-09-28, § 60, och föreslog kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen om att inrätta en Fritidsbank i Lomma 
kommun. Kommunfullmäktige beslutade att kultur- och fritidsnämnden ska inrätta en fritidbank i 
Lomma kommun 2021-02-11, § 11.  
 
Kultur- och fritidsnämnden tog 2021-08-30, § 50, beslut om budget för fritidsbanken.  
 
Inför implementeringen av beslut om fritidsbanken konstaterar förvaltningen att förutsättningarna är 
förändrade i förhållande till nämndens yttrade 2020-09-28, § 60, samt beslut om budget 2021-08-30, 
§50. För att genomföra fritidsbanken med nuvarande förutsättningar kommer det innebära en 
kostnad på minst 715 000 kr per år, vilket är en ökad kostnad jämfört med den budget som kultur- 
och fritidsnämnden tog beslut om 2021-08-30, § 50. För att kommunfullmäktiges beslut om 
fritidsbank ska verkställas måste antingen kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas alternativt 
får omprioriteringar göras i kultur- och fritidsnämndens förslag till budget 2023, vilket kan innebära 
att andra verksamheter avvecklas. 
 
Då förutsättningarna för att implementera fritidsbanken har förändrats föreslår förvaltningen att 
kultur- och fritidsnämnden ska besluta att upphäva beslut 2021-08-30, §60 om budget för 
fritidsbanken.  
 
Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningschef Roberto Citterio en redogörelse om förslag till 
beslut om upphävande av budget för fritidsbank för år 2024.  
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-08-15, § 25. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-08-15, § 24  
- Skrivelse 2022-07-22 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef  
- Remiss avseende motion angående inrättande av fritidsbank i Lomma kommun 
- Motion avseende motion angående inrättande av fritidsbank i Lomma kommun 
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28, § 60 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-02-11, § 11 
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2021-08-30, § 50 
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 Sammanträdesdatum 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2022-08-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphäva beslut från 2021-08-30, § 50, angående 
budget för inrättande av fritidsbank i Lomma kommun.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-02-11 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Det tillkommer kostnader för administration och marknadsföring. Förvaltningen bedömer denna 
kostnad till ca 20 tkr årligen.  
 
Lokal  
För att få en fritidsbank som används och som fyller sitt syfte så krävs det en lokal som är 
tillgänglig och har ett centralt läge. Socialförvaltningen har verksamhet i Trivselhuset på 
Strandvägen. Denna lokal skulle kunna fungera som fritidsbank i tillsammans med de 
verksamheter som socialförvaltningen redan har i Trivselhuset.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen ska bifallas. 
 

Kommunledningskontorets förslag till beslut 
Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse 2020-12-13 i likhet med motionären 
och kultur- och fritidsnämnden att en fritidsbank skulle skapa förutsättningar för 
kommuninvånare att prova nya sport- och fritidsaktiviteter utan att köpa dyr 
utrustning. Att kommuninvånare kan låna begagnad sport- och fritidsutrustning istället 
för att köpa ny utrustning har enligt kommunledningskontoret så väl ekonomiska som 
miljömässiga fördelar.  
 
Efter samråd med förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid kan 
kommunledningskontoret konstatera att kostnaderna för drift, administration och 
marknadsföring av en fritidsbank ryms inom kultur- och fritidsnämndens budget. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-01-27, § 8. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-01-27 § 8 
‒ Skrivelse 2020-12-13 från kommunledningskontoret 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 60 
‒ Motion från Per Bengtsson (S) om inrättande av en fritidsbank i Lomma kommun, 

inkommen 2020-04-21 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Carin Hansson (M) en redogörelse.  
 
Överläggning 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Carin Hansson (M), kommunstyrelsens 2:e 
vice ordförande Per Bengtsson (S), Martha Henriksson-Witt (C), Sandra Pilemalm (L) 
och Ingrid Ascard (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till kultur- och fritidsnämnden 

att inrätta en fritidsbank i Lomma kommun. 
 
 

______________________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-02-11 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Sändlista  
Motionären 
Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningschefen för förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
Kultur- och fritidschefen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-02-11 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

KF § 11   KS KF/2020:118 - 810 
 
 

Motion (S) om inrättande av fritidsbank i Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Per Bengtsson (S) har, 2020-04-21, inkommit med en motion om inrättande av en 
fritidsbank i Lomma kommun. I motionen yrkar Per Bengtsson att kommunfullmäktige 
ska besluta ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att inrätta en fritidsbank. 
 
Enligt den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige kan en fritidsbank beskrivas som 
ett bibliotek för sport- och fritidsutrustning. Fritidsbankskonceptet bygger enligt 
föreningen på tre regler: alla får låna, allt är gratis och utrustningen är återbrukad. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-09-28, § 60, att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till följande 
yttrande från förvaltningen: 
 

Konceptet Fritidsbank finns i flertalet kommuner i Sverige. I Skåne finns det en fritidsbanken i 
Broby, Eslöv, Lund, Malmö och Trelleborg. Landskrona öppnar en fritidsbank under våren.  
 
En fritidsbank samlar ihop begagnad sport- och fritidsutrustning som allmänheten skänker. Denna 
utrustning lånas sedan gratis ut till invånare. Fördelen är att invånare kan prova nya idrotter och 
fritidssysselsättningar utan att behöva köpa dyr utrustning. Konceptet är viktigt ur en 
hållbarhetssynpunkt då begagnad utrustning återanvänds.  
 
Fritidsbanken Sverige är en ideell förening som stöttar fritidsbanker runt om i Sverige och har ett 
koncept. Det finns villkor för att ta del av konceptet, bland annat måste man följa villkor för utlån 
av utrustning. Fritidsbanken Sverige hjälper till att starta upp verksamheten, marknadsföra och 
stöttar med erfarenhet och kunskap.  
 
Öppettiderna varierar från en dag i veckan till öppet varje dag. En del fritidsbanker är flexibla och 
flyttar ut verksamhet under sommaren. I Lund är fritidsbanken centralt placerad på Bankgatan 
med under sommaren är verksamheten förlagd till skateparken vid Söderlyckan. 
 
Fritidsbank i Lomma kommun  
För att en fritidsbank ska fungera krävs en kontinuitet i öppettid och att den är placerad i ett läge 
som är lättillgängligt och synligt för spontanbesök. Öppettiderna måste vara kontinuerliga och 
öppet minst en gång i veckan på eftermiddag/kväll. Fritidsbanken i Lomma kommun skulle kunna 
vara öppen torsdagar mellan 16 och 19.  

 
Budget  
En fritidsbank kan bemannas med timanställd personal i kombination med volontärer och en 
ansvarig person från förvaltningen. Personalkostnaden skulle bli runt 30 tkr per år med en 
öppettid 3 timmar/vecka 50 veckor om året. Volontärer kan vara nyanlända, föreningsaktiva eller 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  





Kommunfullmäktige 
2022-11-10 
 

Ärende 

8 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 119 KS KF/2022:186 

Beslut om förslag från samhällsbyggnadsnämnden gällande 
energibesparingsåtgärder och utökade investeringsmedel 

Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade den 8 september 2022 att uppdra åt de statliga myndigheterna att, till och 
med den 31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga 
förvaltningen. Regeringen uppdrar även åt länsstyrelserna att erbjuda stöd till kommuner och 
regioner i fråga om energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-26, § 60, att rekommendera kommunfullmäktige att 
besluta om utökade investeringsmedel för energibesparingsåtgärder genom att: 

‐ Upprätta ett nytt KF-projekt Solcellsanläggning på nuvarande deponi längs Malmövägen, 
med en totalutgift på 12 mnkr år 2023 

‐ Upprätta ett nytt KF-projekt Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. sensorer), med en 
totalutgift om 12 500 tkr år 2023 

‐ Utöka årsanslag Energisparåtgärder/energiplan och tekniska installationer med 15 500 tkr år 
2023, för installation av solcellsanläggningar, ventilationsutbyte och utbyte av armaturer till 
LED samt utökad styrning av belysning på befintliga fastigheter. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12, § 200. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12 § 200 
- Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-26 § 60 
- Skrivelse 2022-09-21 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Regeringsbeslut 2022-09-08 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hantera 

samhällsbyggnadsnämndens förslag i beslutsprocessen om budget 2023 samt plan för 
ekonomin 2024-2026. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Zingmark 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.zingmark@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:186 

Angående förslag till beslut gällande energibesparingsåtgärder och utökade 
investeringsmedel 

Förslag till beslut:  
- Kommunfullmäktige beslutar att hantera samhällsbyggnadsnämndens förslag i beslutsprocessen 

om budget 2023 samt plan för ekonomin 2024-2026. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade den 8 september 2022 att uppdra åt de statliga myndigheterna att, till och 
med den 31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga 
förvaltningen. Regeringen uppdrar även åt länsstyrelserna att erbjuda stöd till kommuner och 
regioner i fråga om energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-26, § 60, att rekommendera kommunfullmäktige att 
besluta om utökade investeringsmedel för energibesparingsåtgärder genom att: 

‐  Upprätta ett nytt KF-projekt Solcellsanläggning på nuvarande deponi längs Malmövägen, 
med en totalutgift på 12 mnkr år 2023 

‐  Upprätta ett nytt KF-projekt Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. sensorer), med en 
totalutgift om 12 500 tkr år 2023 

‐  Utöka årsanslag Energisparåtgärder/energiplan och tekniska installationer med 15 500 tkr år 
2023, för installation av solcellsanläggningar, ventilationsutbyte och utbyte av armaturer till 
LED samt utökad styrning av belysning på befintliga fastigheter. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-26 § 60 
- Skrivelse 2022-09-21 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Regeringsbeslut 2022-09-08 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett mellan kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Zingmark 
Kommunsekreterare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef/Tf. ekonomichef 
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Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-09-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SBN § 60 SBN/2022:317 

Förslag till beslut gällande energibesparingsåtgärder och utökade 
investeringsmedel 

Ärendebeskrivning 
Elpriserna bedöms under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige på flera årtionden. De 
höga priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i Europa stiger priserna på el och gas, vilket slår 
hårt mot samhällets aktörer. Inför den kommande vintern är det av avgörande betydelse att minska 
användningen av alla energislag och alla behöver bidra till minskningen. Runt om i Europa har olika 
åtgärder vidtagits. 
 
Regeringen beslutade den 8 september 2022 att uppdra åt de statliga myndigheterna att, t.o.m. den 
31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. 
Regeringen uppdrar även åt länsstyrelserna att erbjuda stöd till kommuner och regioner i fråga om 
energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen. 
 
Flera effektiva, energismarta åtgärder kan vidtas för att minska användningen av el. Bland annat kan 
befintliga belysningskällor och belysningsarmaturer bytas ut till mer energisnåla alternativ, och 
belysning och ventilation kan styras och justeras efter behov. Det är också möjligt att se över om 
delar av elanvändningen kan flyttas till tider då samhällets behov av el är som lägst. I de fallen el 
används till uppvärmning kan det vidare övervägas om det är möjligt att sänka rumstemperaturen 
med 1-2 grader. Att se över elproduktion från exempelvis solceller är också något som kan bidra till 
den utmanande situationen på elmarknaden.  
 
Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen (2017: 725) ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. I lagen (1977:439) om kommunal energiplanering och förordningen (1977:440) om 
kommunal energiplanering finns bestämmelser om kommuners skyldigheter att energiplanera. 
 
Kostnader har beräknats på en prognostiserad elkostnad 2023 på 3,5 kr/kWh. Payoff tider är svåra 
att beräkna med anledning av osäkerheten på marknaden. Åtgärderna innebär mervärde för drift och 
underhåll på kort- och lång sikt då exempelvis felanmälningar minskar samt de miljömässiga vinster 
föreslagna åtgärder medför. I nuläget så bedömer vi att om alla föreslagna åtgärder vidtas under 
2023 så kommer vi från 2024 sänka driftkostnaderna med 3 000–4 000 tkr årligen. Ytterligare 
utredningar kommer att krävas för respektive åtgärd.  
 

Beslutsunderlag: 
- Tjänsteskrivelse 2022-09-21 från Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-09-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 
besluta om utökande investeringsmedel för energibesparingsåtgärder genom att upprätta: 

- Upprätta ett nytt KF-projekt Solcellsanläggning på nuvarande deponi längs Malmövägen, 
med en totalutgift på 12 mnkr år 2023  

- Upprätta ett nytt KF-projekt Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. sensorer), med en 
totalutgift om 12 500 tkr år 2023 

- Utöka årsanslag Energisparåtgärder/ energiplan och tekniska installationer med 15 500 tkr år 
2023, för installation av solcellsanläggningar, ventilationsutbyte och utbyte av armaturer till 
LED samt utökad styrning av belysning på befintliga fastigheter.  

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att sänka 
inomhustemperaturen i kommunens fastigheter med en grad utifrån nu gällande interna 
riktlinjer, med undantag för förskolor och äldreboenden. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschefen  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stabsenheten 

Vår referens: Helene Blom 
Telefon:  
E-post: helene.blom@lomma.se 
Diarienummer: SBN/2022:317 

Förslag till beslut gällande energibesparingsåtgärder och utökade 
investeringsmedel 

Förslag till beslut:  
 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen rekommendera Kommunfullmäktige att 
besluta om utökande investeringsmedel för energibesparingsåtgärder genom att upprätta; 

- ett nytt KF-projekt avseende Solcellsanläggning på nuvarande deponi längs Malmövägen, med 
en totalutgift på 12 mnkr år 2023,  

- ett nytt KF-projekt Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. sensorer), med en totalutgift om 12 500 
tkr år 2023, 

samt en utökning av årsanslag Energisparåtgärder/ energiplan och tekniska installationer med 15 
500 tkr år 2023, för installation av solcellsanläggningar, ventilationsutbyte och utbyte av 
armaturer till LED samt utökad styrning av belysning på befintliga fastigheter.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att sänka 
inomhustemperaturen i kommunens fastigheter med en grad utifrån nu gällande interna 
riktlinjer med undantag för förskolor och äldreboenden. 

 

Ärendebeskrivning 
 
Elpriserna bedöms under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige på flera årtionden. De 
höga priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i Europa stiger priserna på el och gas, vilket slår 
hårt mot samhällets aktörer. Inför den kommande vintern är det av avgörande betydelse att minska 
användningen av alla energislag och alla behöver bidra till minskningen. Runt om i Europa har olika 
åtgärder vidtagits. 
 
Regeringen beslutade den 8 september 2022 att uppdra åt de statliga myndigheterna att, t.o.m. den 
31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. 
Regeringen uppdrar även åt länsstyrelserna att erbjuda stöd till kommuner och regioner i fråga om 
energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen. 
 
Flera effektiva, energismarta åtgärder kan vidtas för att minska användningen av el. Bland annat kan 
befintliga belysningskällor och belysningsarmaturer bytas ut till mer energisnåla alternativ, och 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-09-21 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 

Sida 2 av 5 
 

belysning och ventilation kan styras och justeras efter behov. Det är också möjligt att se över om 
delar av elanvändningen kan flyttas till tider då samhällets behov av el är som lägst. I de fallen el 
används till uppvärmning kan det vidare övervägas om det är möjligt att sänka rumstemperaturen 
med 1-2 grader. Att se över elproduktion från exempelvis solceller är också något som kan bidra till 
den utmanande situationen på elmarknaden.  
 
Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen (2017: 725) ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. I lagen (1977:439) om kommunal energiplanering och förordningen (1977:440) om 
kommunal energiplanering finns bestämmelser om kommuners skyldigheter att energiplanera. 
 
Nuläge: 
För samhällsbyggnadsnämnden låg den totala energiförbrukningen 2021 på 13 640 000 kWh varav 
11 200 000 kWh var el och resterande kom från uppvärmning av biogas. Kommunen har upphandlat 
grön el och fjärrvärmen är även den från fossilfria bränslen. Kommunens egen elproduktion från 
solceller uppgick under 2021 till 57 500 kWh.  

Elproduktionen från kommunens solcellsbestånd ökar kontinuerligt. Under året tas bland annat en 
stor solcellsanläggning på nya Pilängskolan 4-6 i bruk. Denna förväntas ha en positiv inverkan på den 
totala energiförbrukningen. Utredning avseende möjligheter för montering av ytterligare solceller 
på kommunens befintliga byggnader pågår och under 2023 planeras ytterligare anläggningar 
adderas.  

I enlighet med kommunens Energi- och klimatplan ska miljöpåverkan i kommunens fastighetsbestånd 
minskas genom investeringar i energieffektiviseringar. Vidare finns krav på att nya byggnader ska 
vara energisnåla samt ge möjlighet till egen energiproduktion. Energiförbrukningen ska år 2023, 
enligt energiplanen, ha minskat med minst 8% jämfört med 2019. 

Vid reparationer och underhåll byts om möjligt armaturer löpande till LED vilket minskar 
energiförbrukningen och underhållet av belysningen. Minskningen av energiförbrukningen har dock 
planat ut under 2021 jämfört med 2020 och för att minskningen fortsatt ska få större genomslag så 
krävs mer omfattande åtgärder och investeringar.  

I uppdragsbeskrivning för fastighetsavdelningen (enl KS-beslut 2012-11-21 reviderad 2013-01-15) 
framgår den inomhustemperatur som ska eftersträvas i kommunens fastigheter; 

Äldreboenden                                                                        minst 22oC 

Skolor, förskolor och lokaler med liknande nyttjande minst 20oC 

Kommunhus och liknande lokaler  minst 20oC 

Samlingslokaler   minst 20oC 

Idrottshallar                                                                            minst 16oC                                  

 

Bakgrund/Analys 
Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Lomma kommun vill vara med och bidra till att mildra 
effekterna av den energikris som Europa står inför i vinter. En minskad energiförbrukning kan bidra 
till minskade kostnader både för kommunen för samhället i stort.  
 
Med anledning av situationen i omvärlden finns det brist på material och förvaltningen ser långa 
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leveranstider efter beställning. Kommunen behöver föregå och därför föreslås utökade 
investeringsmedel i förhållande till de sex miljoner som redan finns beslutade i budget 2023.  

Mot bakgrund av vad som ovan anförts är det angeläget att kommunen vidtar nödvändiga åtgärder 
för att på kort och lång sikt minska elanvändning och därmed även sina energikostnader. 
Energieffektiviseringsåtgärder kopplade till belysning och ventilation kan även innebära mervärde i 
form av bättre arbetsmiljö i kommunens fastigheter.  

De åtgärder som föreslås utredas och om möjligt utföras är följande: 

Åtgärd 1 Solcellsanläggning på nuvarande deponi längs Malmövägen         

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att se över alternativa energilösningar i form av sol och vind 
kommande år. Redan nu utreds möjligheten att att placera en solcellspark på deponin längs 
Malmövägen. Om kommunen själv vill investera i projektet så beräknas kostnaden bli 12 000 tkr. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser också över helheten kring alternativa energilösningar på andra 
platser i kommunen. 

Åtgärd 2 Utbyte av gatubelysning till LED 

Kommunens gatubelysningsbestånd består idag av ca 7000 belysningspunkter. Av dessa är ca 1500 
armaturer redan utbytta till energisnål LED-armatur, vilket pågått under flera års tid inom ramen för 
befintligt investeringsprojekt. 2023 är sista året på befintligt investeringsprogram. Detta innebär att 
ca 5500 belysningspunkter i kommunens gatubelysningsbestånd fortfarande består av äldre 
energikrävande, armaturer av olika slag, företrädelsevis högtrycksnatrium med relativt dålig 
färgåtergivning. 

Vid utbyte mot LED armaturer minskar både kommunens elkostnader och drift- och 
underhållskostnader. Omfattningen av energibesparingen per ljuskälla vid utbyte varierar med typ av 
befintlig ljuskälla, men kan uppskattas till ca 70 %. Idag har kommunen en total förbrukning på ca 2 
miljoner kWh per år, och vid utbyte byts generellt en 61W-armatur till en 18W LED-armatur.  

Utöver energibesparingen vid LED-utbyte och kostnaderna kopplade till denna, minskar även 
kommunens drift- och underhållskostnader. LED-armaturer genererar färre felanmälningar eftersom 
hållbarheten är längre samt färre serviceinsatser eftersom seriebyte utgår. Uppskattad total kostnad 
för seriebyte och inspektioner är ca 400 000 kr/år. Dessutom ökar servicen och kvaliteten mot 
invånare eftersom färre belysningspunkter är släckta vintertid. Utbytet innebär även minskade 
miljörisker eftersom äldre högtrycksnatrium armaturer i beståndet succesivt försvinner, i vilka det 
kan förekomma en mindre mängd kvicksilver. Kommunen har varit tidigt ute med utbyte av sk 
kvicksilverarmaturer. 

Under flertalet år har även belysningsanläggning injusterats avseende tänd- och släcktider. Vid 
kommande utbyte till LED-armaturer föreslås att dessa även utrustas med smarta, uppkopplade 
sensorer för ytterligare möjligheter till optimering och styrning av enskilda armaturer (exempelvis 
CityTouch). Även redan utbytta armaturer kan kompletteras med samma system. 

För 2023 i nuvarande belysningsplan finns 1 500 tkr avsatt för utbyte av armaturer. Under 2023 
föreslås utökade investeringsmedel med 12 500 tkr. Total kostnad för utbytet uppgår till 14 000 tkr. 
Detta motsvarar utbyte av totalt ca 3500 armaturer, uppskattat att varje armatur inklusive montering 
kostar 4000 kr. 
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Med en uppskattad besparing/belysningspunkt på ca 70 % blir payoff-tiden 6–8 år enbart för 
investeringskostnaden med prognostiserad elkostnad. Inräknat övriga besparingar i drift- och 
underhållskostnader kan tiden sänkas ytterligare något. 

Åtgärd 3 Solcellsanläggningar på befintliga fastigheter 

Inför investeringar i solcellanläggningar görs lönsamhetskalkyl i utredningsskedet för att bedöma om 
solcellsanläggningarna kan återbetala sig under sin livstid och där fastighetens egen 
energiförbrukning är en del av kalkylen. Att använda den egenproducerade elen på fastigheten är det 
som ger bäst avkastning. Genom att använda egenproducerad el sparas både spotpriset för elen, den 
rörliga nätavgiften samt elskatt. Vid försäljning av överskottsel erhålls endast spotpriset för elen.  
Det är därför ett tak på en större fastighet som har en relativt låg egen förbrukning är en mindre 
lönsam solcellsinvestering ur ekonomisk synvinkel än placering på ett mindre tak med större egen 
förbrukning, trots takets storlek. För en fastighet med stort tak och mindre egen elförbrukning 
innebär det att elen måste säljas ut på nätet till spotpris istället för att förbrukas på plats. 
  
Utredning om placering av solceller på befintliga fastigheter pågår. Fastigheter som är lämpliga 
avseende väderstreck och skuggning, takkonstruktion, egen elförbrukning, ålder i förhållande till 
avbetalningstid, tekniska förutsättningar, myndighetskrav och lönsamhet har identifierats. Hittills har 
förstudier initierats för tre av dessa fastigheter. Dessa fastigheter är biblioteket i Lomma, Centralen 
fritidshus samt Alfredshällskolan. Placering av solceller på dessa fastigheter skulle sammanlagt ge 
820,8 m2 solcellsyta som genererar 169 000 kWh samt minskar kommunens koldioxidutsläpp med 
79 431 kg jämfört med idag. Solcellerna för fastigheterna skulle sammanlagt täcka ca 70% av den 
totala elförbrukningen. Beroende av elpris samt soltimmar beräknas solcellerna ha en 
återbetalningstid om 4–10 år. Den tekniska livslängden för solceller är ca 30 år. 
 
I de initierade förstudierna har eventuella myndighetskrav, så som bygglov, samt osäkerheter kring 
takets konstruktion för att hantera belastningen inte utretts färdigt. 
 
Vidare utredning pågår för Slättängshallen samt Pilängskolans matsal vilket uppskattningsvis vidare 
skulle kunna generera ytterligare solcellsyta om ca 600 m2 med liknande siffror som ovan gällande 
täckningsgrad för elförbrukning samt återbetalningstid. 
 
En uppskattad kostnad för montering av solceller på ovanstående fem fastigheter är 6 000 tkr. 

Åtgärd 4 Utbyte av armaturer i byggnader till LED samt utökad styrning av belysning. 

Precis som beskrivet ovan avseende utbyte av gatubelysningsanläggningen till LED-armaturer, ligger 
den generella besparingen per belysningspunkt inom fastighetsbeståndet på ca 70%. Styrning av 
belysning med smarta system kan ytterligare öka energibesparingen. Störst potential för exempelvis 
närvaro/frånvarostyrd belysning samt utbyte till LED finns i större idrottshallar och lokaler där 
användningen av lokalerna varierar samt i skolor eller lokaler där många människor vistas. 

För åtgärden föreslås en investering på 2 000 tkr. Inventering och handlingsplan för vilka objekt som 
har störst potential behöver utredas vidare.  

Åtgärd 5 Utbyte av ventilationsanläggningar  

Det finns idag ventilationsanläggningar som har nått sin tekniska livslängd. Äldre anläggningar 
förbrukar mer energi. Ett byte till ny modern ventilationsanläggning bedöms generera en besparing 
som uppgår till 25- 40%. 
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Genom ett utbyte av ventilationsanläggning skapas dessutom mervärden i form av bättre 
inomhusklimat och mindre åtgärder för underhåll. 

En uppskattad kostnad för att påbörja åtgärder är 7 500 tkr. 

 

Sammanfattning 

Kostnader har beräknats på en prognostiserad elkostnad 2023 på 3,5 kr/kWh. Payoff tider är svåra 
att beräkna med anledning av osäkerheten på marknaden. Åtgärderna innebär mervärde för drift och 
underhåll på kort- och lång sikt då exempelvis felanmälningar minskar samt de miljömässiga vinster 
föreslagna åtgärder medför. Ytterligare utredningar kommer att krävas för respektive åtgärd.  

 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning.

Helene Blom 
Tf Samhällsbyggnadchef 











1 (7) 
 

Bilaga till regeringsbeslut 2022-09-08 i ärende Fi2022/02571 

Sändlista  
1 Affärsverket svenska kraftnät 

2 Allmänna reklamationsnämnden 

3 Arbetsdomstolen 

4 Arbetsförmedlingen 

5 Arbetsgivarverket 

6 Arbetsmiljöverket 

7 Barnombudsmannen 

8 Blekinge tekniska högskola 

9 Bokföringsnämnden 

10 Bolagsverket 

11 Boverket 

12 Brottsförebyggande rådet 

13 Brottsoffermyndigheten 

14 Centrala studiestödsnämnden 

15 Diskrimineringsombudsmannen 

16 Domarnämnden 

17 Domstolsverket 

18 E-hälsomyndigheten 

19 Ekobrottsmyndigheten 

20 Ekonomistyrningsverket 

21 Elsäkerhetsverket 

22 Energimarknadsinspektionen 

23 Etikprövningsmyndigheten 

24 Exportkreditnämnden 

25 Fastighetsmäklarinspektionen 

26 Finansinspektionen 

27 Finanspolitiska rådet 

28 Folke Bernadotteakademin 



2 (7) 
 

29 Folkhälsomyndigheten 

30 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

31 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(FORMAS) 

32 Forum för levande historia 

33 Försvarshögskolan 

34 Försäkringskassan 

35 Gymnastik- och idrottshögskolan 

36 Göteborgs universitet 

37 Havs- och vattenmyndigheten 

38 Högskolan Dalarna 

39 Högskolan i Borås 

40 Högskolan i Gävle 

41 Högskolan i Halmstad 

42 Högskolan i Skövde 

43 Högskolan Kristianstad 

44 Högskolan Väst 

45 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

46 Inspektionen för socialförsäkringen 

47 Inspektionen för strategiska produkter 

48 Inspektionen för vård och omsorg 

49 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

50 Institutet för rymdfysik 

51 Institutet för språk och folkminnen 

52 Integritetsskyddsmyndigheten 

53 Justitiekanslern 

54 Jämställdhetsmyndigheten 

55 Kammarkollegiet 

56 Karlstads universitet 

57 Karolinska institutet 



3 (7) 
 

58 Kemikalieinspektionen 

59 Kommerskollegium 

60 Konjunkturinstitutet 

61 Konkurrensverket 

62 Konstfack 

63 Konstnärsnämnden 

64 Konsumentverket 

65 Kriminalvården 

66 Kronofogdemyndigheten 

67 Kungliga biblioteket 

68 Kungliga Konsthögskolan 

69 Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 

70 Kungliga Tekniska högskolan  

71 Kustbevakningen 

72 Lantmäteriet 

73 Linköpings universitet 

74 Linnéuniversitetet 

75 Livsmedelsverket 

76 Luftfartsverket 

77 Luleå tekniska universitet 

78 Lunds universitet 

79 Läkemedelsverket 

80 Länsstyrelsen i Blekinge län 

81 Länsstyrelsen i Dalarnas län 

82 Länsstyrelsen i Gotlands län 

83 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

84 Länsstyrelsen i Hallands län 

85 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

86 Länsstyrelsen i Jönköpings län 

87 Länsstyrelsen i Kalmar län 



4 (7) 
 

88 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

89 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

90 Länsstyrelsen i Skåne län 

91 Länsstyrelsen i Stockholms län 

92 Länsstyrelsen i Södermanlands län 

93 Länsstyrelsen i Uppsala län 

94 Länsstyrelsen i Värmlands län 

95 Länsstyrelsen i Västerbottens län 

96 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

97 Länsstyrelsen i Västmanlands län 

98 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

99 Länsstyrelsen i Örebro län 

100 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

101 Malmö universitet 

102 Medlingsinstitutet 

103 Migrationsverket 

104 Mittuniversitetet 

105 Moderna museet 

106 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 

107 Myndigheten för delaktighet 

108 Myndigheten för digital förvaltning 

109 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

110 Myndigheten för kulturanalys 

111 Myndigheten för press, radio och tv 

112 Myndigheten för psykologiskt försvar 

113 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

114 Myndigheten för stöd till trossamfund 

115 Myndigheten för tillgängliga medier 

116 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 

117 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  



5 (7) 
 

118 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

119 Myndigheten för yrkeshögskolan 

120 Mälardalens universitet 

121 Nationalmuseum  

122 Naturhistoriska riksmuseet 

123 Naturvårdsverket 

124 Nordiska Afrikainstitutet 

125 Nämnden för hemslöjdsfrågor 

126 Patent- och registreringsverket 

127 Pensionsmyndigheten 

128 Polarforskningssekretariatet 

129 Post- och telestyrelsen 

130 Revisorsinspektionen 

131 Riksantikvarieämbetet 

132 Riksarkivet 

133 Riksgäldskontoret 

134 Rymdstyrelsen 

135 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) 

136 Rättsmedicinalverket 

137 Sameskolstyrelsen 

138 Sametinget 

139 Sjöfartsverket 

140 Skatteverket 

141 Skogsstyrelsen 

142 Skolforskningsinstitutet 

143 Socialstyrelsen 

144 Specialpedagogiska skolmyndigheten 

145 Spelinspektionen 

146 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

147 Statens centrum för arkitektur och design 



6 (7) 
 

148 Statens energimyndighet 

149 Statens fastighetsverk 

150 Statens försvarshistoriska museer 

151 Statens geotekniska institut 

152 Statens haverikommission 

153 Statens historiska museer 

154 Statens institutionsstyrelse 

155 Statens jordbruksverk 

156 Statens konstråd 

157 Statens kulturråd 

158 Statens maritima och transporthistoriska museer 

159 Statens medieråd 

160 Statens museer för världskultur 

161 Statens musikverk 

162 Statens servicecenter 

163 Statens skolinspektion 

164 Statens skolverk 

165 Statens tjänstepensionsverk 

166 Statens veterinärmedicinska anstalt 

167 Statens väg- och transportforskningsinstitut 

168 Statistiska centralbyrån 

169 Statskontoret 

170 Stockholms konstnärliga högskola 

171 Stockholms universitet 

172 Strålsäkerhetsmyndigheten 

173 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) 

174 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 

175 Svenska institutet 

176 Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) 

177 Sveriges författarfond 



7 (7) 
 

178 Sveriges geologiska undersökning 

179 Sveriges lantbruksuniversitet 

180 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 

181 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

182 Södertörns högskola 

183 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

184 Tillväxtverket 

185 Trafikanalys 

186 Trafikverket 

187 Transportstyrelsen 

188 Tullverket 

189 Umeå universitet 

190 Universitetskanslersämbetet 

191 Universitets- och högskolerådet 

192 Upphandlingsmyndigheten 

193 Uppsala universitet 

194 Verket för innovationssystem (Vinnova) 

195 Vetenskapsrådet 

196 Åklagarmyndigheten 

197 Örebro universitet 

198 Överklagandenämnden för studiestöd 

 

 

 



Kommunfullmäktige 
2022-11-10 
 

Ärende 

9 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 25 av 39 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 121 KS KF/2020:120 

Fastställande av reviderade regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Kristina Thored (FB) inkom, 2020-04-22, med en motion om översyn av regler för arvoden till 
förtroendevalda i Lomma kommun. I motionen föreslår motionären att kommunfullmäktige ska 
besluta att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av reglerna för arvoden till 
förtroendevalda i Lomma kommun 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22, § 41, att bifalla motionen och uppdra till en politisk 
styrgrupp att i samarbete med kommunledningsförvaltningen kansliavdelning se över reglerna för 
arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun. Kommunfullmäktige beslutade vidare att uppdra till 
kommunstyrelsen att inrätta en politisk styrgrupp med uppdrag att inför nästkommande 
mandatperiod ta fram ett förslag till reviderade regler för arvoden till förtroendevalda. 
Kommunfullmäktige beslutade slutligen att beslut om reviderade regler för arvoden till 
förtroendevalda ska fattas vid innevarande mandatperiods sista kommunfullmäktigesammanträde, 
så att de reviderade reglerna kan börja gälla 2023-01-01. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-25, § 116, att inrätta en politisk styrgrupp bestående av 
följande representanter: Robert Wenglén (M), Lars-Erik Larsson (S), Sandra Pilemalm (L), Anna-Karin 
Davidsson (KD), Amy Bergstrand (C), Ingrid Ascard (MP), Oscar Sedira (SD) och Mikael Häggblad (FB).  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-22, § 71, att senarelägga beslutet om fastställande av 
reviderade regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Lomma kommun. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12, § 202. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12 § 202 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-09-22 § 71 
- Styrgruppens förslag till nya arvodereglerna för förtroendevalda, daterat 2022-05-24 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-08-25 § 116 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-04-22 § 41 
- Motion från Kristina Thored (FB) om översyn av regler för arvoden mm till förtroendevalda i 

Lomma kommun, inkommen 2020-04-22 
- Gällande regler för arvoden mm till förtroendevalda i Lomma kommun, fastställda av 

kommunfullmäktige 2012-11-29 § 88 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Överläggning 
Kristina Thored (FB) yrkar att andelen av inkomstbasbeloppet per månad uttryckt i % för ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden ska vara 30%, och för ordförande i miljö- och byggnadsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden ska vara 15%. 

Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordförande Robert Wenglén (M) yrkandena mot 
varandra, vartefter kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderade regler för 

ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lomma kommun i enlighet med föreliggande 
förslag. De reviderade reglerna för ekonomisk ersättning gäller från och 2023-01-01, varvid 
nu gällande regler för arvoden mm till förtroendevalda upphör att gälla. De delar av reglerna 
för ekonomisk ersättning som avser pension till förtroendevalda börjar gälla under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar anta bestämmelserna om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda i OPF-KL18. 

Reservation 
Kristina Thored reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2020:120 

Förslag till fastställande av reviderade regler för ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Lomma kommun 

Förslag till beslut:  
Kommunledningsförvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

I det fall kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderade regler för ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda kan beslutet formuleras enligt nedanstående. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Reviderade regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lomma kommun fastställs i 
enlighet med föreliggande förslag. De reviderade reglerna för ekonomisk ersättning gäller från 
och 2023-01-01, varvid nu gällande regler för arvoden mm till förtroendevalda upphör att gälla. 
De delar av reglerna för ekonomisk ersättning som avser pension till förtroendevalda börjar gälla 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar anta bestämmelserna om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda i OPF-KL18. 

Ärendebeskrivning 
Kristina Thored (FB) inkom, 2020-04-22, med en motion om översyn av regler för arvoden till 
förtroendevalda i Lomma kommun. I motionen föreslår motionären att kommunfullmäktige ska 
besluta att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av reglerna för arvoden till 
förtroendevalda i Lomma kommun 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22, § 41, att bifalla motionen och uppdra till en politisk 
styrgrupp att i samarbete med kommunledningsförvaltningen kansliavdelning se över reglerna för 
arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun. Kommunfullmäktige beslutade vidare att uppdra till 
kommunstyrelsen att inrätta en politisk styrgrupp med uppdrag att inför nästkommande 
mandatperiod ta fram ett förslag till reviderade regler för arvoden till förtroendevalda. 
Kommunfullmäktige beslutade slutligen att beslut om reviderade regler för arvoden till 
förtroendevalda ska fattas vid innevarande mandatperiods sista kommunfullmäktigesammanträde, 
så att de reviderade reglerna kan börja gälla 2023-01-01. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-25, § 116, att inrätta en politisk styrgrupp bestående av 
följande representanter: Robert Wenglén (M), Lars-Erik Larsson (S), Sandra Pilemalm (L), Anna-Karin 
Davidsson (KD), Amy Bergstrand (C), Ingrid Ascard (MP), Oscar Sedira (SD) och Mikael Häggblad (FB).  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-22, § 71, att senarelägga beslutet om fastställande av 
reviderade regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Lomma kommun. 
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Bakgrund/Analys 
Ekonomisk ersättning till förtroendevalda regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap. 12–18 §§. 
Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och 
ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag. Vidare har förtroendevalda med 
funktionsnedsättning rätt till skälig ersättning för resekostnader när de fullgör sina uppdrag. 
Förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för de kostnader för 
barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina uppdrag.  

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för dessa former av ersättning till 
förtroendevalda. Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning även ska få 
ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget utöver vad som följer av 
13 och 14 §§, arvode för det arbete som är förenat med uppdraget, pension, och andra ekonomiska 
förmåner. Om fullmäktige beslutar att arvode ska betalas ska arvodet enligt kommunallagen 
bestämmas till lika belopp för lika uppdrag.  

Dessa bestämmelser gäller enligt kommunallagen inte förtroendevalda som inom kommunen fullgör 
ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid som exempelvis kommunalråd och 
oppositionsråd. Fullmäktige får enligt kommunallagen besluta att sådana förtroendevalda ska få 
ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för dem 
som är anställda hos kommunen. 

Lomma kommuns regler för arvoden till förtroendevalda reviderades av kommunfullmäktige senast 
2012-11-29, § 88. I reglerna återfinns bestämmelser om vilken ersättning förtroendevalda som deltar 
i sammanträden, förrättningar eller som på särskilt uppdrag företräder kommunen ska erhålla. De 
förtroendevalda som omfattas är de som är förtroendevalda i enlighet med vad som föreskrivs i 4 
kap. 1 § i kommunallagen. 

Föreliggande förslag till reviderade regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lomma 
kommun bygger på den politiska styrgruppens förslag till nya arvodesregler. Förslaget innefattar 
följande förändringar: 

• Uppdragsbeskrivningarna för förtroendevalda föreslås kompletteras och förtydligats. 
• Årsarvodena föreslås uttryckas i termer av en procentsats av ett grundbelopp motsvarande 

ett inkomstbasbelopp, istället för i termer av en andel av inkomstbasbeloppet. 
• Årsarvodena föreslås justeras för att bättre svara an till nuvarande ansvar. 
• Relationen mellan årsarvoden inom ett politiskt organ föreslås harmoniseras utifrån 

grundprincipen att 1:e vice ordförande erhåller 20 % och 2:e vice ordförande 30 % av 
ordförandes arvode. 

• Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande föreslås benämnas oppositionsråd, istället för 
minoritetsföreträdare. 

• Den maximala ersättningsnivån för barntillsyn och ledsagning föreslås höjas och kopplas till 
inkomstbasbeloppet. 

• Kommunen föreslås övergå från nuvarande avtal för pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda, PBF, till det senaste avtalet för omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda, OPF-KL 18. 

• Ett arvode till partiföreträdare för partier som inte har en plats i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, alternativt till partiföreträdare för partier som inte har ett kommunalråd, 
föreslås införas för att stärka politikutvecklingen inom de mindre partierna. 
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Styrgruppens ambition har varit att ta fram ett förslag till reviderade arvodesregler som kan bidra till 
att öka kvalitén i kommunens verksamhet genom att stärka den lokala demokratin och förbättra 
förutsättningarna för den politiska styrningen av kommunen. Styrgruppens ambition har vidare varit 
att uppdatera arvodena i relation till de förändringar som har skett vad det gäller nämndernas 
ansvar. Dessutom har ambitionen varit att arvodesreglerna ska bli tydligare, lättare att administrera 
och tåla förändringar i det politiska landskapet. Styrgruppens ambition har även varit att förslaget till 
reviderade arvodesregler ska vara kostnadsneutralt i förhållande till gällande regler, med hänsyn 
tagen till befolkningsutvecklingen. 

Styrgruppen har med två undantag varit eniga gällande förslagen till revideringar av arvodesreglerna. 
Fokus Bjärreds representant i styrgruppen föreslår att årsarvodet till ordförandena i 
samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska ligga 
på en annan nivå än vad övriga partiers representanter föreslår. Vidare föreslår Liberalernas 
representant i styrgruppen att arvodet till partiföreträdare ska omfatta partiföreträdare för alla 
partier som inte har ett kommunalråd, och inte enbart partiföreträdare för partier som inte har en 
plats i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Kommunledningsförvaltningen uppskattar att förslaget till reviderade arvodesregler skulle ge upphov 
till en merkostnad på ca 490 tkr per år, varav ca 240 tkr utgör en ökad kostnad för årsarvoden, ca 130 
tkr utgör ersättning till partiföreträdare och ca 120 tkr utgör arbetsgivaravgifter enligt lag.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att i det fall kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
reviderade regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda bör dessa reviderade regler gälla från 
och med 2023-01-01. Vidare konstaterar kommunfullmäktige att de delar av föreslaget till reviderade 
regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda som avser pension endast ska börja gälla under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelserna om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda i OPF-KL18. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunfullmäktige 2022-09-22 § 71 
- Styrgruppens förslag till nya arvodereglerna för förtroendevalda, daterat 2022-05-24 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-08-25 § 116 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-04-22 § 41 
- Motion från Kristina Thored (FB) om översyn av regler för arvoden mm till förtroendevalda i 

Lomma kommun, inkommen 2020-04-22 
- Gällande regler för arvoden mm till förtroendevalda i Lomma kommun, fastställda av 

kommunfullmäktige 2012-11-29 § 88 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med HR-avdelningen, ekonomiavdelningen och 
företrädare för den politiska styrgrupp som har haft till uppdrag att ta fram ett förslag till reviderade 
regler för arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

 

Maria Franzén 
Utredare 
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Eva-Lena Sanderberg Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Författningssamlingen 
Troman 
HR-avdelningen 
Samtliga nämnder 
Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige 
 
 
Bilaga: Förslag till reviderade regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lomma kommun 
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M. 1.1  
 
REGLER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA 
KOMMUN 
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De grundläggande bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda finns i kommunallagen 
(2017:725) 4 kap. 12–18 §§. 

 

Förtroendevaldas rätt till ekonomisk ersättning  

Förtroendevalda som deltar i sammanträden, förrättningar eller som på särskilt uppdrag företräder 
kommunen har under vissa förutsättningar rätt till ekonomisk ersättning i form av: 

• Sammanträdesarvode 
• Årsarvode 
• Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
• Ersättning för förlorad semesterförmån 
• Ersättning för förlorad pensionsförmån 
• Kommunal pension 
• Ersättning för resekostnader 
• Ersättning för barntillsyn 
• Ersättning för övriga kostnader 
• Ersättning till partiföreträdare 

 
Reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda omfattar de som är förtroendevalda i enlighet 
med 4 kap. 1 § och 2 § första stycket kommunallagen.  

 

Sammanträdesarvode 

Med sammanträdesarvode avses ersättning för deltagande i protokollfört sammanträde eller 
beslutat deltagande i förrättning för kommunens räkning. Med förrättning avses dels deltagande i 
överläggning, förhandling, studiebesök och liknande i vilken ordförande, vice ordförande och/eller 
ansvarig tjänsteperson deltager, dels deltagande i kurser och konferenser. 

Ekonomisk ersättning i form av sammanträdesarvode utbetalas till förtroendevalda i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder och dess arbetsutskott. 
Sammanträdesarvode betalas även ut till förtroendevalda i av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller nämnd tillsatt beredning, kommitté eller motsvarande.  

Vidare utbetalas sammanträdesarvode till förtroendevalda som deltar i partigruppmöten som hålls 
med anledning av sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.  

Sammanträdesarvode utbetalas därutöver till förtroendevalda som av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnd eller arbetsutskott har utsetts att företräda kommunen vid ett 
sammanträde eller en förrättning. 

Sammanträdesarvodet per timme uppgår till 0,5 % av inkomstbasbeloppet innevarande år avrundat 
till närmaste 0- eller 5-tal kronor och utbetalas för varje påbörjad halvtimme av sammanträde eller 
motsvarande. Oavsett sammanträdets eller förrättningens längd utgår alltid ett lägsta arvode 
motsvarande en timmes ersättning. Sammanträdesarvoden utbetalas månadsvis i efterskott. 
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För deltagande i partigruppmöten utgår ersättning för högst två timmar för sammanträde inför 
kommunfullmäktige och ersättning med en timme för sammanträden inför kommunstyrelsen och 
nämnd.  

Om ordföranden och vice ordföranden är frånvarande från ett helt sammanträde utbetalas dubbelt 
sammanträdesarvode till den som utses till ordförande för sammanträdet. 

Om den förtroendevalde erhåller arvode från någon annan för deltagande i sammanträdet eller 
förrättningen utbetalas ej sammanträdesarvode för denna tid. 

Sammanträdesarvode utbetalas ej till förtroendevald för inläsning av handlingar och justering av 
protokoll. 

Kommunstyrelsens ordförande (kommunalrådet) och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
(oppositionsrådet) har ej rätt till sammanträdesarvode för deltagande i sammanträden och 
förrättningar.  

Sammanträdesarvode för så kallad förrättning utbetalas enbart om den förtroendevalde själv begär 
ersättning för den tid som den förtroende deltagit i förrättningen. 

 

Årsarvode 

Årsarvode utgör ersättning för det ansvar och arbete som är förknippat med förtroendeuppdrag som 
ordförande respektive vice ordförande, revisor, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott eller 
överförmyndare och ersättare för dessa.  

Årsarvodet utgör ersättning för all verksamhet som är förknippad med förtroendeuppdraget för 
vilket det utgår årsarvode, med undantag för protokollfört kommunalt sammanträde och deltagande 
i kurs eller konferens. Uppdragsbeskrivningar för förtroendevalda som uppbär årsarvode återfinns i 
bilaga. 

Årsarvode utgår till förtroendevalda varje månad i enlighet med följande: 

Förtroendeuppdrag Andel av inkomstbasbeloppet 
per månad uttryckt i % 

  
Kommunfullmäktige  
ordförande 10 
1:e vice ordförande  2 
2:e vice ordförande 3 
  
Kommunstyrelsen  
ordförande 134 
1:e vice ordförande   27 
2:e vice ordförande   67 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
vice ordförande 0 
ledamöter   10* 
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Barn- och utbildningsnämnden  
ordförande 40 
1:e vice ordförande  8 
2:e vice ordförande 12 
  
Socialnämnden  
ordförande 40 
1:e vice ordförande  8 
2:e vice ordförande 12 
  
Samhällsbyggnadsnämnden  
ordförande 40  
1:e vice ordförande  8 
2:e vice ordförande 12 
  
Miljö- och Byggnadsnämnden  
ordförande 20  
1:e vice ordförande  4 
2:e vice ordförande 6 
  
Kultur- och fritidsnämnden  
ordförande 20  
1:e vice ordförande  4 
2:e vice ordförande 6 
  
Valnämnden  
ordförande (icke valår)  0 
ordförande (valår)  4 
1:e vice ordförande (valår) 0,8 
2:e vice ordförande (valår) 1,2 
  
Revisionen  
ordförande 10 
1:e vice ordförande  3 
ledamöter 1 
  
Överförmyndaren  
Ordinarie 5 
Ersättare 1,5 
  
 

*) Detta årsarvode utgår dock ej till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (oppositionsrådet). 

Utbetalning av årsarvode sker varje kalendermånad med ett belopp som motsvarar ovanstående 
procentandel av inkomstbasbeloppet.  
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Om förtroendevald som erhåller årsarvode inte tjänstgör under en sammanhängande period som 
överstiger fyra veckor, och detta inter beror på semesterledighet, ska det årsarvode som utbetalas 
per månad därefter reduceras med 1/4 för varje påbörjad vecka.  

Den som efter nämnda fyra veckor ersätter  ordföranden vid dennes frånvaro ska erhålla arvode 
motsvarande ordförandens arvode. 

För kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (oppositionsrådet) 
gäller vid frånvaro på grund av sjukdom eller föräldraledighet motsvarande ersättningsregler som för 
anställda i kommunen. 

Om kommunstyrelsens ordförande tillika är ordförande eller vice ordförande i nämnd eller utskott 
erhåller denne enbart årsarvode som kommunstyrelseordförande. 

 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevald som är anställd eller egen företagare och som på grund av förtroendeuppdraget går 
miste om arbetsinkomst har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevald som är 
arbetslös har istället rätt till ersättning för förlorad arbetslöshetsersättning.  

Förtroendevald som bryter föräldraledighet för att fullgöra ett förtroendeuppdrag har rätt till 
ersättning baserad på arbetsinkomsten för den tjänst som den förtroendevalde är tjänstledig ifrån. 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid föreligger ingen rätt 
till ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

I kommunen anställd som på sin ordinarie arbetstid fullgör sitt förtroendeuppdrag är berättigad till 
ledighet med bibehållna löneförmåner och har då inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för faktisk sammanträdestid eller motsvarande, restid till 
och från sammanträdet eller förrättningen samt tid för praktiska förberedelser i anslutning till 
sammanträdet eller förrättningen. Ersättning utgår däremot inte för inläsning av handlingar.  

Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst förutsätter att den förtroendevalde faktiskt har förlorat 
arbetsinkomst. Uppdrag på ledig tid berättigar därmed inte till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med verifierat belopp, alternativt med ersättning per 
timme motsvarande 60 % av utgående sammanträdesarvode, dock för maximalt 8 timmar per dygn. 
Den ersättningsgrundande inkomsten maximeras till en årsinkomst motsvarande 12 
inkomstbasbelopp. 

Den förtroendevalde måste begära ersättning för förlorad arbetsinkomst för varje enskilt 
sammanträde eller motsvarande för att utbetalning ska ske. Förlusten vid varje enskilt sammanträde 
eller motsvarande ska styrkas genom intyg från arbetsgivaren eller genom en kopia av lönebeskedet, 
av vilket det framgår hur stort löneavdrag som gjorts på grund av fullgörandet av 
förtroendeuppdraget.  

Förtroendevald som är egen företagare kan lämna intyg från någon som är opartisk och väl insatt i 
förhållandena, exempelvis revisor eller motsvarande. 
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Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska göras senast ett år efter dagen för det 
sammanträde eller motsvarande som aktualiserade förlusten av arbetsinkomst. 

 

Ersättning för förlorad semesterförmån 

Ersättning till förtroendevald för förlorad semesterförmån utgår med verifierat belopp, alternativt 
med 13% av utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån ska göras efter årets slut och utbetalas 
retroaktivt för föregående år. 

Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån ska göras senast ett år efter det kalenderår 
under vilket den förtroendevalde gick miste om semesterförmån till följd av fullgörande av sitt 
förtroendeuppdrag.  

 

Ersättning för förlorad pensionsförmån 

För förtroendevald som har beviljats ersättning för förlorad arbetsinkomst avsätts 4,5 % till av 
sammanlagd förlorad arbetsinkomst till pension.  

Om förtroendevald som har beviljats ersättning för förlorad arbetsinkomst har en inkomst som 
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp per år avsätts 30% av sammanlagd förlorad inkomst till pension. 

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån ska göras senast två år efter pensionstillfället. 
 

Kommunal pension 

Kommunfullmäktige har antagit bestämmelserna om pension för förtroendevalda i OPF-KL18. Dessa 
bestämmelser gäller förtroendevalda som i nuvarande eller tidigare uppdrag inte omfattas av PBF, 
PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt eller sina uppdrag 
har uppnått den ålder som anges i 32 a § i lagen om anställningsskydd (1082:80). 

 

Ersättning för resekostnader 

Förtroendevald har rätt till ersättning för kostnader för resor till och från sammanträden eller 
motsvarande utanför kommunen. Ersättning utgår för resekostnader och traktamente i enlighet med 
villkoren i kommunens resepolicy. 

För resor inom kommunen utgår ingen reseersättning. 

Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till skälig ersättning för resekostnader som 
uppkommer i samband med det att den förtroendevalde deltar i sammanträden eller motsvarande 
även för resor inom kommunen, dock högst med 500 kronor per tillfälle. 
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Begäran om ersättningar för resekostnader ska göras senast ett år efter dagen för sammanträdet 
eller motsvarande som aktualiserade kostnaderna. 

Ersättning för kostnader för barntillsyn 

Förtroendevald har rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn som har uppkommit till följd av 
deltagande i sammanträden eller motsvarande. Ersättning betalas ut motsvarande verifierat belopp, 
dock högst med 0,45 inkomstbasbelopp per timme. 

Ersättning betalas inte ut för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende 
och inte heller för den tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller motsvarande. 

Begäran om ersättningar för kostnader för barntillsyn ska göras senast ett år efter dagen för 
sammanträdet eller motsvarande som aktualiserade kostnaderna. 

Ersättning för övriga kostnader 

Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till ersättning för kostnader för ledsagande till 
sammanträde eller annan förrättning och för hjälp med inläsning av handlingar. Ersättning betalas ut 
motsvarande verifierat belopp, dock högst med 0,45 inkomstbasbelopp per timme. 

Begäran om ersättningar för kostnader för ledsagare och hjälp med inläsning av handlingar ska göras 
senast ett år efter dagen för sammanträdet eller motsvarande som aktualiserade kostnaderna. 

Ersättning till partiföreträdare 
Till företrädare för partier som inte har någon plats i kommunstyrelsens arbetsutskott utgår 
ersättning i form av arvode till partiföreträdare. Detta arvode uppgår till 3% av inkomstbasbeloppet 
per månad.  

För att erhålla ersättning i form av arvode till partiföreträdare ska företrädaren vara förtroendevald i 
enlighet med 4 kap. 1 § i kommunallagen och ha blivit utsedd till partiföreträdare av partiets styrelse. 

Tolkning och tillämpning 
Kommunstyrelsen beslutar om tolkning och tillämpning av dessa regler samt utfärdar vid behov 
erforderliga tillämpningsanvisningar. 

Bilaga: Uppdragsbeskrivning för förtroendevalda med årsarvode 
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Bilaga: Uppdragsbeskrivning för förtroendevalda med årsarvode 
 
Kommunstyrelsen 
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att närmast under kommunstyrelsen 
 

- planera och leda nämndens sammanträden 
- i samarbete med kommundirektören leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet såväl som kommunal 
verksamhet som bedrivs i kommunala företag 

- i samarbete med kommundirektören leda och samordna samarbetet mellan 
kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder 

- tillse att nämnden arbetar mot de av fullmäktige beslutade övergripande målen och att 
det finns en tillräcklig intern kontroll 

- tillse att nämnden lever upp till kommunallagens krav på likställighet och god ekonomisk 
hushållning, samt övrig lagstiftning 

- tillse att nämnden återkommande utvecklar sina målsättningar och sitt arbete med att 
nå beslutade mål för nämnden 

- företräda kommunstyrelsen i relation till externa intressenter 
- vara tillgänglig för allmänheten, väl insatt i medborgarnas intressen, samt löpande föra 

en dialog med medborgarna kring frågor som rör nämndens ansvarsområde 
- vara tillgänglig för kommunstyrelsens förtroendevalda och tjänstepersoner i 

förvaltningsorganisationen 
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens övriga nämnder. 
Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande 
inträder 1:e vice ordföranden i tjänst. Vid förfall även för denne inträder 2:e vice ordföranden. 
 
Det åligger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande att: 
 

- biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den utsträckning som 
ordföranden anser att det behövs 

- fullgöra ordförandens uppdrag om ordförande har semester, är temporärt sjukskriven eller 
av annan anledning temporärt inte kan fullgöra uppdraget 

- fullgöra de uppdrag som kommunstyrelsens ordförande delegerar till vederbörande 

 
Det åligger oppositionsrådet att: 
 

- biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den utsträckning som 
ordföranden anser att det behövs 
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- fullgöra ordförandens uppdrag om ordförande och 1:e vice ordförande har semester, är 
temporärt sjukskrivna eller av annan anledning temporärt inte kan fullgöra uppdraget 

- kritiskt granska den styrande majoritetens förslag till beslut 

- bevaka de politiska minoriteternas rättigheter såsom insyn, yttranderätt och förslagsrätt 

- på ett övergripande plan kritiskt granska nämndens verksamhet och framföra egna förslag till 
beslut 

- vara tillgänglig för allmänheten, för kommunstyrelsens förtroendevalda och tjänstepersoner i 
förvaltningsorganisationen. 

 
Oppositionsrådet får närvara och deltaga i överläggningarna men ej i besluten i kommunens övriga 
nämnder. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 
 
Facknämnder 
 
Det åligger nämndens ordförande att: 
 

- planera och leda nämndens sammanträden 

- i samarbete med förvaltningschefen leda och samordna förvaltningen av nämndens 
angelägenheter 

- i samarbete med förvaltningschefen leda och samordna samarbetet med kommunens övriga 
nämnder 

- tillse att nämnden arbetar mot de av fullmäktige beslutade övergripande målen och att det 
finns en tillräcklig intern kontroll 

- tillse att nämnden lever upp till kommunallagens krav på likställighet och god ekonomisk 
hushållning, samt övrig lagstiftning 

- tillse att nämnden ständigt utvecklar sina målsättningar och sitt arbete med att nå beslutade 
mål för nämnden 

- delta i samordningsmöten med kommunstyrelsens ordförande 

- vara tillgänglig för allmänheten, väl insatt i medborgarnas intressen, samt löpande föra en 
dialog med medborgarna kring frågor som rör nämndens ansvarsområde 

- företräda nämnden i relation till externa intressenter 

- vara tillgänglig för kommunstyrelsens förtroendevalda och tjänstepersoner i 
förvaltningsorganisationen 

 
Vid förfall för ordförande inträder 1:e vice ordföranden i tjänst. Vid förfall även för denne inträder 
2:e vice ordföranden.  
 
Det åligger nämndens 1:e vice ordförande att: 
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- biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den utsträckning som 
ordföranden anser att det behövs 

- fullgöra ordförandens uppdrag om ordförande har semester, är temporärt sjukskriven eller 
av annan anledning temporärt inte kan fullgöra uppdraget 

- att fullgöra de arbetsuppgifter som ordförande delegerar till vederbörande 

 
Det åligger nämndens 2:e vice ordförande att: 
 

- biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den utsträckning som 
ordföranden anser att det behövs 

- fullgöra ordförandens uppdrag om ordförande och 1:e vice ordförande har semester, är 
temporärt sjukskriven eller av annan anledning temporärt inte kan fullgöra uppdraget 

- kritiskt granska den styrande majoritetens förslag till beslut 

- på ett övergripande plan kritiskt granska nämndens verksamhet och framföra egna förslag till 
beslut 

- vara tillgänglig för allmänheten, för nämndens förtroendevalda och tjänstepersoner i 
förvaltningen 

 



Styrgruppens förslag till nya arvodereglerna för förtroendevalda 
Slutrapport: 2022-05-24 
 
Sammanfattning 
 
Styrgruppen föreslår följande ändringar i arvodesreglerna för förtroendevalda: 
 

• Kommunen övergår från PBF till det senaste pensionsavtalet, OPF-KL 18 
• Uppdragsbeskrivningarna för förtroendevalda med årsarvoden förtydligas och blir 

mer omfattande 
• Årsarvoden uttrycks i termer av en procentsats av ett grundbelopp motsvarande ett 

inkomstbasbelopp, som i sin tur motsvarar heltid, i stället för en andel av 
inkomstbasbeloppet 

• Årsarvodena justeras för att bättre svara an till nuvarande ansvar 
• Relationen mellan årsarvoden inom ett politiskt organ harmoniseras utifrån 

grundprincipen att 1:e vice ordförande erhåller 20 % och 2:e vice ordförande 30 % av 
ordförandes arvode 

• 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen benämns oppositionsråd 
• Taket för ersättning för barntillsyn eller ledsagning höjs och kopplas till 

inkomstbasbeloppet 
• Ett arvode till partiföreträdare, för partier som inte har en plats i kommunstyrelsens 

arbetsutskott, införs för att stärka politikutvecklingen inom de mindre partierna 
 

Uppdraget 
Nuvarande reglemente antogs i kommunfullmäktige (KF) 2007-12-13. KF beslutade att ett 
nytt förslag till reglemente ska tas fram. Vidare beslutade KF att kommunstyrelsen (KS) ska 
tillsätta en styrgrupp med en representant från varje parti att, för att i samarbete med 
kansliavdelningen, bereda ett förslag till KS. Beslut ska fattas vid innevarade mandatperiods 
sista KF-sammanträde, 2022-09-22, och de nya reglerna ska gälla från och med 2023-01-01. 
 
Styrgruppens sammansättning och arbete 
Styrgruppen har sammanträtt ca 10 gånger. Under resans gång har styrgruppen bjudit in 
andra för att informera sig. Dels har en representant från KPA föredragit det nya 
pensionsavtalet. Dels har ordförandena i facknämnderna, valnämnden, revision och 
överförmyndaren bjudits in och föredragit vad de använder sin förtroendetid till och deras 
syn på tidsomfattningen. Styrgruppen presenterade ett utkast i samband med en strategidag 
den 17 mars 2022 för att förankra, diskutera och lyssna in utkastet. Ambitionen var att 
komma fram till ett förslag som alla i styrgruppen kunde stå bakom. Detta lyckades nästan. 
Fokus Bjärred har en avvikande uppfattning vad gäller nivån på presidiets årsarvode i några 
nämnder och Liberalerna har en avvikande uppfattning vad gäller gränsen för vilka partier 
som ska ha rätt till ett partiföreträdararvode. 
 
Styrgruppen har bestått av följande ledamöter:  
 
Centerpartiet: Amy Bergstrand 



Fokus Bjärred: Mikael Häggblad  
Kristdemokraterna: Anna-Karin Davidsson 
Liberalerna: Sandra Pilemalm 
Miljöpartiet: Ingrid Ascard 
Moderaterna: Robert Wenglén 
Socialdemokraterna: Lars-Erik Larsson 
Sverigedemokraterna: Oscar Sedira 
 
Övergripande ambitioner med det nya förslaget 
 
Föreliggande förslag har ambitionen att öka kvaliteten i kommunens verksamhet genom att 
stärka den lokala demokratin och förbättra förutsättningar för den politiska styrningen av 
kommunen. Centrala delar i detta är att skapa förutsättningar för en bättre politisk styrning, 
tydligare rollbeskrivningar, ett större politiskt engagemang bland samtliga partier, samt en 
övergång till det nya pensionsavtalet. Vidare har styrgruppen haft som ambition att 
uppdatera arvodena i relation till de förändringar som skett vad gäller ansvar sedan 
nuvarande reglemente antogs. Dessutom har ambitionen varit att arvodesreglerna ska bli 
tydligare, mer lättlästa och lätthanterliga och tåla förändringar i det politiska landskapet. En 
ledstjärna har även varit att förslaget ska vara kostnadsneutralt i förhållande till det 
gällande, med hänsyn tagen till befolkningsutvecklingen. 
 
Övergripande utmaningar 
Enligt regeringsformens portalparagraf ska all offentlig makt utgå från folket. För en 
kommun innebär det att folket vart fjärde år väljer sina företrädare. Dessa har i sin tur det 
yttersta ansvaret för kommunens verksamhet och förväntas också styra denna.  
 
Det ligger således ett stort och samhällskritiskt ansvar på de förtroendevalda. Inte bara att 
styra kommunens verksamhet utan även att försvara och utveckla det demokratiska 
systemet, vilket utgör en grundläggande förutsättning för frihet och välstånd i samhället. Det 
ställer krav på att de förtroendevalda har förutsättningar att lägga ner tid och kraft på att 
förstå och på ett bra sätt hantera detta förtroende. 
 
Ett politiskt uppdrag, inte minst för de i ledande befattningar, är exponerat och oskyddat. 
Här finns inget anställningsskydd, ingen arbetstidslagstiftning, och en politiker förväntas tåla 
en tämligen omfattande granskning. Med sociala medier har också kraven på politikerna 
ökat i form av tillgänglighet och snabba informativa svar. Alltmer tid behöver avsättas för att 
förtjäna medborgarnas förtroende. 
 
Vidare har samhällsutvecklingen gått i en riktning där det är allt svårare att kombinera 
politiska uppdrag med en anställning och allt svårare att återuppta sitt gamla yrke och 
karriär när man lämnar politiken. 
 
Kanske som en konsekvens av ovan har kompetensförsörjningen av politiker blivit en 
betydande utmaning. I en första fas handlar kompetensförsörjning om att attrahera 
fritidspolitiker som är villiga att ägna kvällar och helger åt politik. I en andra fas handlar det 
om att attrahera deltidspolitiker, de som har ledande befattningar inom nämnder och som 
förväntas sammanträda på dagtid. Dessa står allt oftare i valet mellan att ta ett spännande 



politiskt uppdrag eller att fortsätta sin privata arbetslivskarriär. Över lag finns det en risk att 
kompetensförsörjningen till ledande befattningar försvåras om uppdragets reella omfattning 
och svårighetsgrad inte står i proportion till den ekonomiska ersättningen. 
 
Övergripande avvägningar 
En övergripande avvägning har varit att ta ställning till hur mycket av kommunens 
skatteintäkter som ska gå till politikerarvoden. Historiskt, och grovt förenklat, har 
kommunens hållning varit att en politiker ska ha sin grundförsörjning på annat håll. Politiskt 
engagemang ska bygga på något annat än inkomst. Därav är också nämnds- och 
fullmäktigesammanträden förlagda till kvällstid. Medför uppdraget förlorad arbetsinkomst 
har man laglig rätt till ersättning för mellanskillnaden. Kostnaden för samtliga 
förtroendevalda med årsarvode var år 2020 ca 5 mnkr, inklusive personalomkostnader. Det 
motsvarar ca en halv procent av kommunens nettokostnader. Kostnaden för 
sammanträdesarvoden, vilket inkluderar drygt 100 förtroendevalda, är ca 4 mnkr, inklusive 
personalomkostnader. Totalkostnad för politikerarvoden är i dagsläget således ca 9 mnkr 
inklusive personalomkostnader. Någon bra jämförelse med andra kommuner finns inte 
tillgänglig då exempelvis den som är tillgänglig via Kolada innefattar kostnaden för politisk 
verksamhet, vilket inkluderar en rad andra kostnader, som i sin tur beror på hur man bokför 
kostnader. 
 
En annan och svårare avvägning har varit att hitta en balans mellan ersättningarna för de 
olika politiska uppdragen. Som en del i detta har styrgruppen genomfört en jämförelse med 
andra kommuners arvodesregler. Styrgruppen kan konstatera att inte två kommuner gör 
lika. Det finns en stor variation inom i stort sett alla områden. Den politiska organisationen 
skiljer sig mellan kommuner. Vissa har exempelvis bara en kommunstyrelse, medan andra 
har en rad olika nämnder, där kommunens ansvar är fördelat på lite olika sätt, till exempel 
arbetsmarknadsnämnd, familjenämnd och servicenämnd. Vidare skiljer sig antalet 
kommunalråd kommuner emellan. Så ock rätten till politiska sekreterare. Vissa kommuner 
har även en grundersättning till gruppledare för respektive parti med representation i 
fullmäktige. Årsarvodet och sammanträdesarvodets storlek och bas skiljer sig också åt från 
kommun till kommun. Även pensionsvillkoren skiljer sig åt, där Lomma är en av få 
kommuner som är kvar i ett äldre avtal. 
 
Kommunalråd 
Enligt kommunallagen 4 kap 2§ ska den som fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid ha en viss benämning: 
 
”Den som inom kommunen eller regionen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, regionråd, oppositionsråd eller en annan benämning som 
fullmäktige bestämmer”. 
 
Enligt nuvarande reglemente benämns kommunstyrelsens 2:e vice ordförande för 
minoritetsföreträdare. De flesta kommuner och media använder man begreppet 
oppositionsråd.  
 
Styrgruppen föreslår att det ska finnas två kommunalråd, där 2:e vice ordförande benämns 
oppositionsråd. 



 
Grundprinciper för årsarvoden 
 
Bas för arvodet 
Nuvarande arvodessystem, både vad gäller sammanträdesarvode och årsarvode, har sin bas 
i inkomstbasbeloppet. Detta belopp följer den generella löneutvecklingen i Sverige. Vissa 
andra kommuner har kopplat sitt arvodessystem till riksdagsledamöternas arvoden, medan 
ytterligare andra har kopplat sitt system till statsrådens arvoden. I något fall har kommunen 
valt att använda de ledande tjänstepersonernas lön som bas. 
 
Styrgruppen föreslår att arvodet fortsatt ska vara kopplat till inkomstbasbeloppet. 
 
Tidsomfattning för uppdrag med årsarvode 
Nuvarande reglemente uttrycker ersättningen i termer av en procentsats av 
inkomstbasbeloppet, där man sedan får räkna om vad detta innebär i förtroendetid. Även 
om en förtroendevald har förtroendetid, det vill säga ingen reglerad arbetstid, finns det 
anledning att i viss mån förtydliga hur mycket tid som ett visst förtroendeuppdrag förväntas 
ta i anspråk. I nuvarande reglemente är tidsberäkningen fastställd på så sätt att 
utgångspunkten är att ett inkomstbasbelopp motsvarar tid om 8,33 % (1/12) av 40 
veckotimmar. Detta exemplifieras sedan i termer av att om någon arvoderas med 
motsvarande 3 inkomstbasbelopp motsvarar det förtroendetid om 10 timmar i veckan (3 / 
12 x 40), utöver sammanträdestid och därtill kopplad inläsning. Följaktligen förväntas 
kommunstyrelsens ordförandes uppdrag motsvara drygt 53 timmar i veckan (16 / 12 x 40). 
Hur det faller ut för samtliga med årsarvoden framgår av bilaga. Styrgruppen ser ingen 
anledning att ändra i själva grunden för tidsberäkningen, men väl hur den presenteras. 
 
Styrgruppen föreslår att alla årsarvoden uttrycks i termer av en procentsats av ett 
grundbelopp motsvarande 1 inkomstbasbelopp, vilket i sin tur motsvarar den månatliga 
ersättningen för förtroendetid om 40 timmar i veckan. 
 
Uppdragsbeskrivning och förhållandet mellan de med årsarvoden 
 
I nuvarande reglemente utgår årsarvode till presidierna och i vissa fall ledamöter. 
Ersättningen är förknippad med den tid och ansvar som krävs för att fullgöra uppdraget i 
enlighet med kommunens reglemente. Dessa har styrgruppen funnit skäl att förtydliga och 
utveckla. Därav har styrgruppen tagit fram ett förslag på ny text i reglementena kopplat till 
uppdragsbeskrivning för ordförande och de två viceordföranden (se bilaga). 
 
Styrgruppen föreslår att uppdragsbeskrivningen för de med årsarvoden utvecklas och 
förtydligas i berörda reglementen i enlighet med bilaga. 
 
Under arbetet med att väga av nivån på arvodet till de olika uppdragen har styrgruppen vägt 
in uppdragets karaktär och nämndens storlek i omslutning och antal medarbetare, men 
också det arbete som presidiet förväntas utföra oberoende av nämndens storlek och 
karaktär. Vad gäller det senare kan nämnas att oberoende av nämndens storlek och karaktär 
åligger det ett ansvar för ordföranden, och i viss mån 1:e och 2:e vice ordföranden, att 
genomföra ett nämndssammanträde. Inte minst ordföranden förväntas leda mötet med alla 



de formaliakrav som ställs i kommunallagen. Ett ansvar och ett arbete som givetvis ställer 
högre krav än vad som ställs på ledamöter och ersättare. Oftast är det också ordförande och 
2:e vice ordföranden som justerar protokollet. I vissa kommuner löser man detta genom att 
ge berörda personer dubbelt sammanträdesarvode. Enligt denna logik skulle arbetet inför, 
under och efter en nämnd motsvarar ungefär 1000 kr i månaden, om man tänker att varje 
nämnd sammanträder en gång i månaden (samtliga nämnder har ca 10 sammanträden om 
året) och att varje möte tar knappt 3 timmar a 355 kronor. Samma summa skulle gälla för 
arbetsutskotten. Sammantaget 2000 kr i månaden, det vill säga knappt 3 % av en heltid. 
Övriga delar av årsarvodet är således kopplat till arbete som sker utanför de formella 
sammanträdena, inklusive gruppmöten. 
 
I nuvarande reglemente erhåller 1:e vice ordförande i facknämnderna 25 % (exempelvis 
0,88/3,5) och 2:e vice ordförande 35 % (exempelvis 1,23/3,5) av ordförandens arvode. 
Denna princip är inte genomgående för samtliga politiska organ i nuvarande reglemente. 
 
Det arbete som sker utanför de formella sammanträdena, som alltså till stora delar är basen 
för och skälet till årsarvode, har förändrats för flera förtroendeposter sedan nuvarande 
reglemente antogs, vilket utvecklas mer i detalj nedan. Därutöver behöver inte minst 
ordföranden bemöta synpunkter som framförs på sociala media och föra nämndens talan i 
traditionell media i en helt annan utsträckning än tidigare.  
 
Mot denna bakgrund är det styrgruppens förslag att öka den relativa skillnaden inom ett 
presidium och ha detta som en genomgående grundprincip. Värt att notera dock, vilket 
utvecklas nedan, är att i stort sett samtliga 1:e och 2:e vice ordförande får ett ökat uppdrag i 
kronor och tid.  
 
Styrgruppen föreslår att grundprincipen är att 1:e vice ordförande erhåller 20 % och 2:e vice 
ordförande 30 % av ordförandes arvode. 
 
Förslag till nya årsarvoden 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens nettokostnader är enligt budget 2022 sammantaget knappt 80 mnkr. 
Antalet årsarbetare inom nämnden är ca 67. Samtidigt har kommunstyrelsen, enligt lag, 
ansvar för den ekonomiska förvaltningen av hela kommunens ekonomi, samt 
arbetsgivaransvaret för all personal. I runda slängar innebär det för nuvarande en 
omslutning på 1700 mnkr och cirka 1400 årsmedarbetare. Kommunstyrelsen har dessutom 
ansvar för hela den övergripande budgetprocessen, förslaget till investeringsbudget och att 
följa upp såväl som att väga av om en facknämnd av olika anledningar ska lämna ett 
överskott eller tillåtas gå med ett underskott. 
 
Huvuddelen av nämndens egen verksamhet sker under kontorstid. Samtidigt har nämnden 
ansvar för IT och säkerhetsfrågor och om något mycket allvarligt inträffar i kommunen träder 
krisledningen in. Över lag förväntas nämndens ordförande att vara anträffbar dygnet runt. 
Nämndens politiska utrymme är självklart mycket högt, bland annat då man bereder det 
samlade förslaget till budget för hela kommunen.  
 



Enligt nuvarande reglemente utgår årsarvode till ordförande motsvarande 133 % av heltid, 
utan rätt till sammanträdesarvode. Nivån ligger ungefär i mitten i jämförelse med övriga 
kommuner inom Samverkan Sydväst (Kävlinge, Burlöv, Staffanstorp, Svedala och Vellinge). 
Vad gäller 2:e vice ordförande innebär nuvarande reglemente ett årsarvode motsvarande 67 
% av heltid, utan rätt till sammanträdesarvode. Det är något högre än Vellinge och något 
lägre än kommuner där majoritetsskiften är vanligare. 
 
Styrgruppen föreslår inga ändringar vad gäller årsarvode till kommunstyrelsens ordförande 
och 2:e vice ordförande.  
 
Vad gäller arvode till 1:e vice ordförande skiljer sig detta åt mellan de närliggande 
kommunerna från 0 till 40 % av en heltid. Nuvarande reglemente innebär ett arvode 
motsvarande 8,3 % av heltid. Därtill tillkommer arvode som vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott om 12,5 %, dvs. sammantaget 20,8 %. Följer man principen 
beskriven ovan om att 1:e vice ordförande erhåller 20 % av ordförandens arvode, motsvarar 
det 26,6 %. 
 
Styrgruppen föreslår att arvodet till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och vice 
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott slås samman i ett arvode för 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande motsvarande 20 % av ordförandens.  
 
Vad gäller kommunstyrelsens arbetsutskott utgår i nuvarande reglemente årsarvoden till 
ledamöterna, motsvarande knappt 10 %. Det gör det inte för ledamöter i arbetsutskotten i 
andra nämnder. 
 
Styrgruppen föreslår att årsarvodet för ledamöterna i KSAU justeras till 10 %. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Nämndens nettokostnader är enligt budget 2022 sammantaget knappt 800 mnkr. 
Omslutningen är högre då budgeten innefattar intäkter. De totala kostnaderna för 
verksamheten är 188 (förskola) + 542 (grundskola) + 155 (gy/vu) + 55 (kost) = 940 mnkr. 
 
Antal årsarbetare inom UKF är ca 886, varav alla utom ca 60 arbetar inom BUN.  
 
Nämnden är den klart största facknämnden sett till omslutning och antalet medarbetare. 
Samtidigt är stora delar av verksamheten tämligen homogen. Det handlar om verksamheter 
kopplat till skollagen (förskola, grundskola, gymnasium och särskola), vuxenutbildning samt 
kostverksamhet. I perioder kan dialogen med medborgare vara tämligen begränsad, men när 
missnöje uppstår bland vårdnadshavare kan arbetsinsatsen vara krävande både vad gäller tid 
och engagemang. Någon 24/7-verksamhet är det inte och det politiska utrymmet är tämligen 
begränsat, inte minst av skollagen och annan lagstiftning. 
 
I nuvarande reglemente utgår ett årsarvode motsvarande knappt 30 % av en heltid. Därtill 
kommer sammanträdesarvode.  
 
Nämnden avser att starta en egen gymnasieverksamhet vilket medför att antalet 
medarbetare kommer att öka, men framför allt ökar ansvaret. När man köper 



utbildningsplatser av en annan kommun, ligger också ansvaret för utbildningen på den 
huvudmannen. Mot bakgrund av den jämförande analysen av nämndernas ansvar och 
avsikten att starta ett gymnasium är det styrgruppens förslag att öka arvodet till nämndens 
presidium. 
 
Styrgruppen föreslår att arvodet till BUNs presidium höjs så att ordförande erhåller 40 %, vice 
ordförande 8 % och 2:e vice ordförande 12 % av grundbeloppet. 
 
 
Socialnämnden 
Nämndens nettokostnader är, enligt budget 2022, sammantaget knappt 380 mnkr. 
Omslutningen är dock betydligt högre då budgeten innefattar intäkter. De totala 
kostnaderna för verksamheten är 82 (IFO) + 77 (LSS) + 433 (HVO) = 592 mnkr.  
 
Nämnden är den näst största verksamheten sett till omslutning och antal medarbetare (ca 
440 årsarbetare). Samtidigt präglas nämnden av att vara en 24/7-verksamhet, som alltså 
pågår året om, dvs. även under sommar- och julledighet. Det finns även krav på akut 
beredskap inom individ- och familjeverksamheten. Det politiska utrymmet är begränsat av 
bland annat socialtjänstlagen och LSS. 
 
I nuvarande reglemente utgår ett årsarvode till ordföranden motsvarande knappt 30 % av en 
heltid. Därtill kommer sammanträdesarvode.  
 
Nämnden har sedan nuvarande reglemente antogs genomfört ett övertag av äldreomsorgen 
från privat till egen regi och därmed fått fler medarbetare, en betydligt mer krävande 
organisation och ett mer konkret ansvar för äldreomsorgen. Nämnden är inte längre bara 
beställare av dessa verksamheter utan har ett eget ansvar för att driva 
verksamhetsutvecklingen. Dessutom har antalet äldre över 85 år ökat. Mot bakgrund av den 
jämförande analysen av nämndernas ansvar och att nämnden tagit över äldreomsorgen i 
egen regi är det styrgruppens förslag att öka arvodet till nämndens presidium. 
 
Styrgruppen föreslår att arvodet till SNs presidium höjs så att ordförande erhåller 40 %, vice 
ordförande 8 % och 2:e vice ordförande 12 % av grundbeloppet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämndens nettokostnader är, enligt budget 2022, sammantaget ca 120 mnkr. Omslutningen 
är högre då budgeten innefattar intäkter. De totala kostnaderna för verksamheten är 134 
(gata/park) + 178 (fastighet) + 8 (hamn) = 320 mnkr. Vidare är nämnden ansvarig för 
upphandling och genomförande av flertalet av de projekt som finns med i kommunens 
investeringsbudget. För samhällsbyggnadsnämnden (SBN) rör det sig för budgetåret 2022 
om ca 225 mnkr. Detta bör och har lagts till i omslutningen i tabellen nedan. 
 
Personalmässigt är nämnden betydligt mindre än både BUN och SN. Antal årsarbetare är ca 
55. Det beror på att mycket av arbetet upphandlas och utförs av andra organisationer. Till 
skillnad från exempelvis den inköpta gymnasieverksamheten ligger dock ansvaret fullt ut 
kvar hos SBN i de flesta fall. Man är exempelvis byggherre med ansvaret för totalutgiften. 
SBN är den nämnd som har att hantera överlägset flest synpunkter via Lukas, då 



verksamheternas leverans och kvalitet är påtagligt synlig för invånare, och näringsidkare, i 
kommunen. 
 
Sedan nuvarande arvodessystem antogs har nämnden inte längre ansvar för VA. Renhållning 
utförs numera av Sysav och parkskötseln handlas upp. Samtidigt har man nyligen fått ansvar 
för planavdelningen. Både planverksamheten och utförardelen medger stort politiskt 
utrymme. Mycket av arbetet sker på kontorstid men viss utryckning sker på annan tid 
kopplat till fastigheter och gata/park. 
 
I nuvarande reglemente utgår ett årsarvode till ordföranden motsvarande knappt 30 % av en 
heltid. Därtill kommer sammanträdesarvode. 
 
Nämnden står inför stora utmaningar som inte var lika påtagliga när nuvarande reglemente 
antogs. Inte minst har frågan om hur vi på bästa sätt möter behovet av klimatomställning 
vuxit sig stor och svår. Denna komplexa fråga som innefattar klimatsäkringsåtgärder, 
förtätning och återkommande behov av att i nära dialog med facknämnderna bygga nya 
samhällsfastigheter på rätt plats, med rätt utformning och till rätt pris. Vidare har kraven 
ökat på infrastruktur och parkeringsstrategi för hållbara transporter, utveckling av natur och 
biologisk mångfald. Över lag är det av största vikt att de olika samhällsbyggnadsprocesserna 
hänger samman och att en rad olika aspekter och behov för att skapa det långsiktigt goda 
samhället vägs av. Med ett annat språkbruk skulle man kunna säga att nämnden borde gå 
från att se sig själva och bli sedda som en utförarnämnd till en nämnd som driver och tar 
ställning i komplexa samhällsbyggnadsfrågor.  
 
Mot denna bakgrund är det styrgruppens förslag att öka arvodet till nämndens presidium. 
 
Styrgruppen föreslår att arvodet till SBNs presidium höjs så att ordförande erhåller 40 %, vice 
ordförande 8 % och 2:e vice ordförande 12 % av grundbeloppet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Nämndens nettokostnader är, enligt budget 2022, sammantaget knappt 65 mnkr. 
Omslutningen är dock högre då budgeten innefattar intäkter. De totala kostnaderna för 
verksamheten är 49 (fritid) + 33 (kultur) = 82 mnkr. Antal årsarbetare är ca 60 personer. 
Samtidigt ska man ha med sig att det finns ett stort antal ideellt engagerade i föreningarna 
som ansvarar för produktionen av kultur och fritid i kommunen. 
 
Någon egentlig 24/7-verksamhet är det väl inte rimligt att tala om då allt utom bibliotek är 
så kallad frivillig verksamhet. Samtidigt bör det nämnas att nämndens verksamheter 
sammantaget pågår från morgon till sen kväll. Det politiska utrymmet är begränsat av att 
föreningarna är självständiga och att alla större investeringsbeslut bedöms av 
kommunstyrelsen och beslutas av fullmäktige. Å andra sidan finns ingen begränsande 
lagstiftning om man bortser från bibliotekslagen. 
 
I nuvarande reglemente utgår ett årsarvode till ordförande motsvarande knappt 17 % av en 
heltid. Därtill kommer sammanträdesarvode.  
 



Betydelsen av kultur- och fritidsaktiviteter för att möta utmaningar kopplat till folkhälsa, inte 
minst växande ohälsan bland ung, har ökat. Vidare finns det ökande utmaningar kopplat till 
folkbildning och integration i samhället i stort. Denna utmaning är inte lika påtaglig i Lomma 
kommun men samtidigt finns det anledning att ta frågan på stort allvar.  
 
Mot bakgrund av den jämförande analysen av nämndernas ansvar och kultur- och 
fritidsaktiviteternas betydelse för folkhälsa, folkbildning och integration är det styrgruppens 
förslag att öka arvodet till nämndens presidium något, men inte lika mycket som för de 
större nämnderna. 
 
Styrgruppen föreslår att arvodet till KFNs presidium höjs så att ordförande erhåller 20 %, vice 
ordförande 4 % och 2:e vice ordförande 6 % av grundbeloppet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Nämndens nettokostnader är, enligt budget 2022, sammantaget knappt 10 mnkr. 
Omslutningen är högre då budgeten innefattar intäkter. De totala kostnaderna för 
verksamheten är 6 (miljö- och hälsoskydd) + 10 (bygglov) = 16 mnkr. 
 
Antalet medarbetare är ca 16, vilket kan jämföras med att det finns 22 förtroendevalda med 
uppdrag att styra verksamheten. 
 
Sedan nuvarande reglemente antogs har politiska beslut tagits som har medfört att MBN 
inte längre har ansvar för mark- och exploatering och planavdelningens arbete. 
 
Någon 24/7-verksamhet är det inte tal om. Något lagkrav på att verksamheten ska vara i 
gång dygnet om finns ej och de flesta av de anställda sköter sitt arbete under kontorstid. 
 
Utrymmet för politiska bedömningar är, enligt PBL Kunskapsbanken, starkt begränsade: 
 
”Kommunen är en politiskt styrd organisation och i PBL-ärenden är det kommunfullmäktige och 
byggnadsnämnden som är de politiskt styrande instanserna. Men eftersom verksamheten till stor del styrs av 
plan- och bygglagen är utrymmet för politiska ställningstaganden begränsat. De politiska ställningstagandena 
handlar framförallt om hur mark- och vattenområden ska utvecklas, användas och bevaras. Därför är det i den 
översiktliga planeringen och regionplaneringen som det finns störst möjligheter till politiska överväganden. I 
detaljplanering är utrymmet för politiska ställningstaganden mer begränsat och i lov- och byggprocesserna 
finns det knappt något utrymme alls för detta. Det här innebär att den övergripande inriktningen på 
bebyggelseutveckling och markanvändning inom kommunen avgörs av politiska ställningstaganden, ytterst av 
kommunfullmäktige, medan de flesta detaljfrågor saknar politiskt bedömningsutrymme.” (PBL 
Kunskapsbanken) 
 
Enligt uppgift avser MBN att öka omfattningen av riktlinjer och policys som styr 
handläggningen av det enskilda ärendet. Detta möjliggör i sin tur en ökad delegation från 
nämnden till förvaltningen i syfte att öka rättssäkerheten. 
 
I nuvarande reglemente utgår ett årsarvode till ordföranden motsvarande knappt 21 % av en 
heltid. Därtill kommer sammanträdesarvode. 
 
Jämförelsen med övriga nämnder talar för att det finns skäl att justera ner årsarvodet för 
presidiet. Även det faktum att nämnden inte längre har ansvar för mark och exploatering, 



samt planavdelningen, talar för att justera ner årsarvodet. Samtidigt har 
myndighetsutövningen inom MBN stor betydelse för den enskilde. Inte minst bygglovsbeslut 
rör upp känslor och ifrågasätts av fastighetsägare, både sökande och närboende. Detta 
medför att både sökande och närboende, i en stor mängd enskilda bygglovsansökningar, 
förväntar sig att ordförande är tillgänglig för dialog. Lovfrågorna förväntas också bli än mer 
komplexa i takt med att fler platser kommer att bedömas som olämpliga för nybyggnation, 
större krav på att hantera dagvatten, och eventuellt energiförsörjning, inom fastighet, etc. 
Över lag har nämnden ett stort ansvar för att rättssäkerheten är god. 
 
Även tillsynsfrågorna kommer sannolikt att bli mer krävande i takt med ökade miljökrav.  
 
Mot bakgrund av den jämförande analysen av nämndernas ansvar, som talar för en 
sänkning, och klimatförändringarnas påverkan på lovprocesserna, som talar för en höjning, 
är det styrgruppens förslag att i grova drag bibehålla arvodet till nämndens presidium. 
 
Styrgruppen föreslår att arvodet till MBNs presidium justeras så att ordförande erhåller 20 %, 
vice ordförande 4 % och 2:e vice ordförande 6 % av grundbeloppet. 
 
 
Allmän information om nämnderna 
  KS BUN SN SBN KFN MBN 

Omslutning kr 1700 mnkr 940 mnkr 592 mnkr 545 mnkr 65 mnkr 16 mnkr 

Omslutning % 100% 55% 35% 32% 4% 1% 

Årsarbetare 
per politiker 1394/26=53,6 820/22=37,3 440/22=20 55/22=2,5 63/22=2,9 16/22=0,7 

Grad av 24/7 Mycket hög Medel Hög Medel Tämligen låg Låg 

Politiskt 
utrymme Mycket högt Medel Medel Högt Tämligen 

begränsat Begränsat 

 
Intervaller för poängberäkning 

Poäng Omslutning Årsarbetare Grad av 24/7 Politiskt utrymme 
5 61-100 % 41- Mycket hög Mycket högt 
4 41-60 % 21-40 Hög Högt 
3 21-40 % 11-20 Medel Medel 
2 11-20 % 2-10 Tämligen låg Tämligen begränsat 
1 0-10 % 0-1 Låg Begränsat 

 
Poängberäkning 

 KS BUN SN SBN KFN MBN 
Omslutning 5 4 3 3 1 1 
Årsarbetare 5 4 3 2 2 1 
Grad av 24/7 5 3 5 4 2 1 
Politiskt utrymme 5 3 3 4 2 1 
Totalt 20 14 14 13 7 4 

 



 
Kommunfullmäktige 
I nuvarande system har ordförande motsvarande 9,6 % av grundbeloppet, 1:e och 2:e vice 
ordförande motsvarande 2,5 %. I Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp och Vellinge erhåller 
ordförande arvode motsvarande 10 % av grundbeloppet och vice-ordföringarna 2 % i Burlöv, 
Staffanstorp och Kävlinge, medan de erhåller 5 % i Vellinge.  
 
Styrgruppen föreslår att man gör en viss skillnad mellan 1:e och 2:e ordförande, då 1:e vice i 
första hand är en form av ett stöd till och en reserv för ordföranden, medan 2:e vice 
ordförande har ett ansvar för att driva oppositionspartiernas intresse kopplat till hur mötena 
genomförs, samt formalia före, under och efter mötena. 
 
Styrgruppen föreslår att arvodet till KFs presidium justeras så att ordförande erhåller 10 %, 
vice ordförande 2 % och 2:e vice ordförande 3 % av grundbeloppet. 
 
Revisionen 
I nuvarande system har samtliga förtroendevalda i revisionen ett årsarvode. Ordförande har 
motsvarande 9,5 % av grundbeloppet, vice ordförande 2,4 % och ledamöterna 0,5 %. 
Anledningen till att det utgår ett årsarvode till ledamöterna är att de i formell mening är 
självständiga ledamöter. Nivåerna skiljer sig åt i våra kranskommuner, från i Kävlinge där 
ordförande erhåller 6 % och övriga 3 %, till Staffanstorp där ordförande erhåller 12 %, vice 
ordförande 8 % och ledamöter 5 %.  
 
Styrgruppen föreslår att revisionens arvode justeras så att ordförande erhåller 10 %, vice 
ordförande 3 % och ledamöterna 1 % av grundbeloppet. 
 
Överförmyndare 
Överförmyndaren ansvarar för beslut om avslag, vite, interna styrdokument och involveras i 
tveksamma ärenden. De tre förstnämnda kan inte delegeras till handläggare. I nuvarande 
system har överförmyndaren en ersättning motsvarande ca 21 % av grundbeloppet. Det är 
betydligt mer än i Staffanstorp (5 %), Kävlinge (4 %) och Burlöv (3 %), som ingår i samma 
samverkan kring överförmyndarverksamheten, och som har samma ansvar. Ersättaren 
erhåller ersättning motsvarande 6,3 % av grundbeloppet vilket är betydligt mer än i 
kranskommunerna (0-1 %).  
 
Styrgruppen föreslår att årsarvodet till överförmyndaren sänks till motsvarande 5 % av 
grundbeloppet och att ersättaren erhåller 1,5 % av grundbeloppet. 
 
Valnämnden 
I nuvarande system har ordförande en ersättning motsvarande ca 3,3 % av grundbeloppet 
under ett valår och 0,9 % under icke-valår. Motsvarande ersättning för vice ordförande är 
0,3 % under ett valår. I Staffanstorp och Vellinge utgår det endast årsarvode under valår, 
med 2,5 % till ordförande och 0,5 % till 1:e vice och 2:e vice ordförande. 
 
Styrgruppen föreslår att årsarvode endast utgår under valår, motsvarande 4 % till 
ordförande, 0,8 % till 1:e vice ordförande och 1,2 % till 2:e vice ordförande. 
 



Sammanträdesarvode 
Precis som för övriga aspekter i arvodesreglerna skiljer nivån och sättet att räkna sig åt 
mellan kommuner. I Lomma utgår sammanträdesarvode enkom vid de möten där man är 
formellt kallad eller där en politisk instans beslutat om en förrättning. Lomma kommun gör 
alltså skillnad på en inbjudan och en kallelse. Kallad blir man som förtroendevald till 
arbetsutskotts-, nämnds- och fullmäktigesammanträde, samt tillhörande gruppmöten i 
nämnd och fullmäktige. Tillkommer gör formella kallelser exempelvis till strategi- och 
utbildningsdagar. 
 
Enligt nuvarande reglemente utgår sammanträdesarvode för varje påbörjad halv timme. 
Oavsett sammanträdet eller förrättningens längd utgår alltid ett lägsta arvode motsvarande 
en timmes ersättning. Arvodet per timme är 0,5 % av inkomstbasbeloppet avrundat till 
närmaste 0- eller 5-tal kronor. För 2022 innebär det 355 kronor i timmen. Detta motsvarar 
en månadslön om ca 56.800 kr. Samtidigt ska man ha med sig att timarvodet inkluderar 
inläsning av handlingar och att sammanträdena nästan uteslutande sker på ”obekväm 
arbetstid”. 
 
I Kävlinge utgår ett arvode om 800 kr per sammanträde (i 2020 års prisnivå). I Burlöv utgår 
en ersättning om 441 kr för första timmen, därefter 117 kr per påbörjad halvtimme.  
 
I Staffanstorp är ersättningen för tjänstgörande ledamöter ca 550 kr (0,77 % av grundarvodet 
per månad för riksdagens ledamöter) och för icke tjänstgörande ca 193 kr (0,27 % av 
grundarvodet till en riksdagsledamot). Om sammanträdet är längre än en timme utgår 
därefter en ersättning om hälften av ovanstående per fullgjord halvtimme. 
Sammanträdesersättningen inkluderar semesterersättning.  
 
I Vellinge utgår samma arvode till tjänstgörande ledamöter som till närvarande ersättare. De 
gör dock skillnad på arvodet för formella sammanträden och för förmöten, beredningar etc. 
Sammanträdesarvodet är ca 500 kr (0,5 % av grundbeloppet; 17 IBB delat med 12 månader) 
vid de formella sammanträdena och ca 300 kr (0,3 % av grundbeloppet) vid beredningar, 
presidiemöten, partigruppmöten, styrgrupper, konferens etc.  
 
Styrgruppen har diskuterat huruvida det finns anledning att differentiera arvodet till 
ledamöter respektive ersättare. De förra förväntas ofta ta ett något större ansvar för att 
företräda partiets hållning i och utanför sammanträdena. Ett differentierat arvode innebär 
dock mer administration och därmed också högre kostnader och större risk för att 
utbetalningarna blir felaktiga. Vidare förväntas både tjänstgörande ledamöter och ersättare 
vara aktiva under sammanträdena. 
 
Styrgruppen konstaterar att sammanträdesarvodet räknas upp med inkomstbasbeloppet och 
att det således följer den allmänna löneutvecklingen i landet. Något starkt motiv för att 
ledamöter och ersättare i de politiska organen har fått mer att stå i har inte kunnat 
identifieras. Styrgruppen konstaterar även att nivån är på en rimlig nivå, givet att många 
sammanträden tar mellan 2 och 3 timmar. 
 
Styrgruppen föreslår inga förändringar vad gäller sammanträdesarvodet. 
 



Partiföreträdare 
 
Ett antal andra kommuner, t.ex. Kävlinge, har ett arvode till partiföreträdare för partier som 
inte har en plats i kommunstyrelsens presidium. Detta för att medverka i 
partiföreträdarträffar, sammanträden som nämndsordförande eller kommunstyrelsens 
ordförande kallar till, vid strategisk beredning, eller för att delta i planerat 
verksamhetsbesök. 
 
Styrgruppen ser i viss mån detta behov men ser ett större behov av att erbjuda tid för, och 
därmed skapa förväntningar om, att de mindre partierna ska:  
 

• Utveckla övergripande politiska förslag, exempelvis ett budgetförslag 
• Förbereda och genomföra partiinterna diskussion i syfte att utveckla och förankra 

partiets ställning i övergripande eller särskilt politiskt känsliga ärenden 
• Samtala och eventuellt förhandla med andra partier 
• Tid att förhöra sig hos förvaltningen om verksamhetens drift 

 
Styrgruppen föreslår att partiföreträdare ska utses av partiernas respektive styrelse och 
anmälas till kommunkansliet, samt att personen i fråga ska vara folkvald i kommunen. 
 
I Kävlinge utgår en ersättning motsvarande 8 % av ersättningen till KSO. I Vellinge utgår 
ersättning till partiföreträdare/gruppledare för de partier som inte innehar posten som 
ordförande eller vice ordförande i någon nämnd eller liknande. Ersättningen är 1 % av 
grundbeloppet per mandat partigruppen erhållit och besatt i val, dock lägst 3 %. Något 
liknande finns inte i Staffanstorp. 
 
Styrgruppen har diskuterat huruvida arvodet borde baseras på principen om lika till alla, lika 
till alla utifrån antal mandat, mandatbundet men med ett min- och maxbelopp, eller enkom 
till de mindre partierna. Här har ledamöterna, och indirekt partierna haft olika åsikter och 
styrgruppen har gjort sitt bästa för att nå en kompromiss. Styrgruppen har enats om att 
ersättning bara ska ske till de mindre partierna och att en ersättningsnivå motsvarande 3 % 
av ett IBB per månad är rimlig. Var gränsen för vad som är ett mindre parti har styrgruppen 
dock inte kunnat enats om. Liberalerna vill att alla partier som inte har en presidiepost i 
kommunstyrelsen ska erhålla ett arvode, medan övriga menar att gränsen ska gå vid om 
man har representation i kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta mot bakgrund av att en 
ledamot i KSAU har förtroendetid om minst 10 %, samt löpande har god insyn i kommunens 
verksamhet. 
 
Styrgruppen föreslår att ett arvode till partiföreträdare införs motsvarande ett 
månadsbelopp om 3 % av ett inkomstbelopp för de partier i fullmäktige som inte har någon 
representation i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Pensionsvillkor  
 
I stort sett samtliga kommuner i Sverige har gått över från PBF till OPF-KL 18. I korta ordalag 
innebär det att rätten till visstidspensionen, för förtroendevalda med betydande del av 
heltid (läs 40 % eller mer, dvs. KSO och 2:e vice KSO i Lommas fall) utgår och ersätts med ett 



omställningsskydd. Vidare innebär en övergång till OPF-KL 18 att sammanträdesarvodet blir 
pensionsgrundande, varmed samtliga politiker blir del av pensionsvillkoren. Ålderspensionen 
baseras därmed på vad man tjänat ihop, likt det pensionssystem som gäller för alla anställda, 
snarare än ett förmånsbestämt belopp. 
 
Vad övergången innebär i kostnader är mycket svåra att göra träffsäkra bedömningar av. Vad 
man kan räkna på är att övergången innebär en ökad kostnad i och med att samtliga 
sammanträdesarvoden blir pensionsgrundande. I Malmö stads fall har det, enligt uppgifter 
från kommunledningsförvaltningen, medfört en årlig merkostnad om ”några hundra tusen”. 
Samtidigt innebär övergången att kostnader för visstidspension utgår. En KSO som har tjänat 
in full pension, det vill säga har haft uppdrag på betydande del av heltid i sammanlagt 12 år, 
kostar ca 1,5 miljoner kronor om året från det att personen går i visstidspension fram till den 
dagen personen fyller 65 år. Noterbart är att det finns en rad före detta kommunalråd i 
andra kommuner runt om i Sverige som har ”tvingats” avgå, eller förlorat sitt uppdrag i val, 
som under 10-tal år uppbär visstidspension från den kommun de var verksamma i. Noterbart 
är också att det nya avtalet inte gäller retroaktivt, dvs. nuvarande KSO och 2:e vice KSO har 
fortsatt villkor enligt PBL. 
 
Styrgruppen föreslår att kommunen övergår till OPF-KL 18. 
 
Övrigt 
 
Reseersättning 
Enligt nuvarande reglemente utgår inte reseersättning för resor inom kommunen. Vid resor 
till platser utanför kommunen räknas bostaden som tjänstgöringsplats.  
 
Styrgruppen föreslår att reseersättningen följer kommunens resepolicy med den skillnaden 
att resor inom kommunen inte ersätts.  
 
Ersättning för barnpassning och ledsagare 
I nuvarande reglemente föreskrivs att en förtroendevald, som i samband med fullgörandet 
av sitt uppdrag, åsamkas kostnader för barntillsyn, erhåller ersättning med verifierat belopp, 
dock högst 500 kronor per tillfälle, samt att med barn som är i behov av tillsyn avses i princip 
barn under 12 år. Vidare föreskrivs att samma regler gäller för funktionshindrad 
förtroendevald för kostnad för ledsagande till sammanträde eller annan förrättning eller för 
hjälp med inläsning av handlingar. 
 
Styrgruppen noterar att maxbeloppet inte följer inflationen och föreslår därför att det 
kopplas till IBB. Med anledning av att taket inte har räknats upp sedan 2007 föreslår 
styrgruppen även att taket höjs till motsvarande 0,45 % av ett IBB. 
 
Styrgruppen föreslår att ersättning sker utifrån verifierat belopp dock max 0,45 IBB per 
sammanträdestimme. 
 
Tak för förlorad arbetsinkomst 



I nuvarande system finns det ett tak för den ersättningsgrundande inkomsten motsvarande 
en årsinkomst om 17 inkomstbasbelopp.  

Styrgruppen föreslår ett nytt tak motsvarande en årsinkomst om 12 IBB. 
 
Politiska sekreterare 
En hel del kommuner, inte minst de större, ger de ledande företrädarna rätt till politiska 
sekreterare. Detta är ett sätt att möta de ökande kraven och arbetsbördan på de ledande 
politikerna. De politiska sekreterarna kan till vissa delar ses som ett substitut till fler 
kommunalråd eller ökad tid i årsarvodet för förtroendevalda i ledande positioner. 
 
Styrgruppen föreslår att de nya arvodesreglerna inte innefattar rätten till politiska 
sekreterare. 
 
Kostnaden för det nya förslaget 
 
En ledstjärna har varit att förslaget ska vara kostnadsneutralt i förhållande till det gällande 
med hänsyn tagen till befolkningsutvecklingen. Sedan 2007 har befolkningen ökat med ca 25 
%. Kostnadsutvecklingen har sedan 2007 i grova drag följt inkomstbasbeloppet då det finns 
ungefär samma antal uppdrag och ungefär samma mötesfrekvens. Som nämndes ovan var 
den totala kostnaden för samtliga förtroendevalda ca 9 mnkr år 2020. Det innebär att 
befolkningsutvecklingen skulle medge att de totala kostnaderna för förtroendevalda skulle 
kunna öka med ca 2 mnkr och ändå motsvara samma kostnad per invånare som för år 2007. 
 
Styrgruppens förslag innebär merkostnader om ca 450 tkr om året: 
 
Förändringar i årsarvoden: ca 240 tkr (se bilaga) 
Partiföreträdare: 71 tkr x 0,03 x ca 5 x 12 = ca 130 tkr 
Pensionsavsättningar till fritidspolitiker: ca 80 tkr 
 
Vad gäller minskade kostnader för visstidspension är de mycket svåra att prognosticera. En 
inte allt för djärv uppskattning är att de är i paritet med de kostnadsökningar som föreslås, 
givet att kommunalråden blir allt yngre när de tillträder. 
 
Avvikande uppfattning 
Styrgruppen har till största del lyckats nå konsensus kring förslaget till nya arvodesregler. På 
två punkter finns det avvikande meningar. Fokus Bjärred föreslår att arvodet till ordföranden 
för en facknämnd ska ligga på följande nivå: BUN (40 %), SN (40 %), SBN (30 %), KFN (15 %), 
samt MBN (15 %). 
 
Liberalerna föreslår att arvodet till partiföreträdare ska gälla alla partier som inte har ett 
kommunalråd.  



 
  



Bilaga: Uppdragsbeskrivning för förtroendevalda med årsarvode 
 
Kommunstyrelsen 
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att närmast under kommunstyrelsen 
 

- planera och leda nämndens sammanträden 
- i samarbete med kommundirektören leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet 
såväl som kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag 

- i samarbete med kommundirektören leda och samordna samarbetet mellan 
kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder 

- tillse att nämnden arbetar mot de av fullmäktige beslutade övergripande målen 
och att det finns en tillräcklig intern kontroll 

- tillse att nämnden lever upp till kommunallagens krav på likställighet och god 
ekonomisk hushållning, samt övrig lagstiftning 

- tillse att nämnden återkommande utvecklar sina målsättningar och sitt arbete 
med att nå beslutade mål för nämnden 

- företräda kommunstyrelsen i relation till externa intressenter 
- vara tillgänglig för allmänheten, väl insatt i medborgarnas intressen, samt 

löpande föra en dialog med medborgarna kring frågor som rör nämndens 
ansvarsområde 

- vara tillgänglig för kommunstyrelsens förtroendevalda och tjänstepersoner i 
förvaltningsorganisationen 

 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens övriga 
nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Vid förfall för 
kommunstyrelsens ordförande inträder 1:e vice ordföranden i tjänst. Vid förfall även för 
denne inträder 2:e vice ordföranden. 
 
Det åligger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande att: 
 

- biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
utsträckning som ordföranden anser att det behövs 

- fullgöra ordförandens uppdrag om ordförande har semester, är temporärt 
sjukskriven eller av annan anledning temporärt inte kan fullgöra uppdraget 

- fullgöra de uppdrag som kommunstyrelsens ordförande delegerar till vederbörande 
 
Det åligger oppositionsrådet att: 
 

- biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
utsträckning som ordföranden anser att det behövs 

- fullgöra ordförandens uppdrag om ordförande och 1:e vice ordförande har semester, 
är temporärt sjukskrivna eller av annan anledning temporärt inte kan fullgöra 
uppdraget 

- kritiskt granska den styrande majoritetens förslag till beslut 



- bevaka de politiska minoriteternas rättigheter såsom insyn, yttranderätt och 
förslagsrätt 

- på ett övergripande plan kritiskt granska nämndens verksamhet och framföra egna 
förslag till beslut 

- vara tillgänglig för allmänheten, för kommunstyrelsens förtroendevalda och 
tjänstepersoner i förvaltningsorganisationen. 

 
Oppositionsrådet får närvara och deltaga i överläggningarna men ej i besluten i kommunens 
övriga nämnder. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskild. 
 
Facknämnder 
 
Det åligger nämndens ordförande att: 
 

- planera och leda nämndens sammanträden 
- i samarbete med förvaltningschefen leda och samordna förvaltningen av nämndens 

angelägenheter 
- i samarbete med förvaltningschefen leda och samordna samarbetet med 

kommunens övriga nämnder 
- tillse att nämnden arbetar mot de av fullmäktige beslutade övergripande målen och 

att det finns en tillräcklig intern kontroll 
- tillse att nämnden lever upp till kommunallagens krav på likställighet och god 

ekonomisk hushållning, samt övrig lagstiftning 
- tillse att nämnden ständigt utvecklar sina målsättningar och sitt arbete med att nå 

beslutade mål för nämnden 
- delta i samordningsmöten med kommunstyrelsens ordförande 
- vara tillgänglig för allmänheten, väl insatt i medborgarnas intressen, samt löpande 

föra en dialog med medborgarna kring frågor som rör nämndens ansvarsområde 
- företräda nämnden i relation till externa intressenter 
- vara tillgänglig för kommunstyrelsens förtroendevalda och tjänstepersoner i 

förvaltningsorganisationen 
 
Vid förfall för ordförande inträder 1:e vice ordföranden i tjänst. Vid förfall även för denne 
inträder 2:e vice ordföranden.  
 
Det åligger nämndens 1:e vice ordförande att: 
 

- biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
utsträckning som ordföranden anser att det behövs 

- fullgöra ordförandens uppdrag om ordförande har semester, är temporärt 
sjukskriven eller av annan anledning temporärt inte kan fullgöra uppdraget 

- att fullgöra de arbetsuppgifter som ordförande delegerar till vederbörande 
 
Det åligger nämndens 2:e vice ordförande att: 
 



- biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
utsträckning som ordföranden anser att det behövs 

- fullgöra ordförandens uppdrag om ordförande och 1:e vice ordförande har semester, 
är temporärt sjukskriven eller av annan anledning temporärt inte kan fullgöra 
uppdraget 

- kritiskt granska den styrande majoritetens förslag till beslut 
- på ett övergripande plan kritiskt granska nämndens verksamhet och framföra egna 

förslag till beslut 
- vara tillgänglig för allmänheten, för nämndens förtroendevalda och tjänstepersoner i 

förvaltningen 
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KS § 116   KS KF/2020:120 - 003 
 
 

Val av styrgrupp för översyn av arvodesregler för förtroendevalda i 
Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22, § 41, att uppdra till en politisk styrgrupp 
att i samarbete med kommunledningsförvaltningen se över reglerna för arvoden till 
förtroendevalda i Lomma kommun inför nästa mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktig uppdrog vidare till kommunstyrelsen att inrätta denna politiska 
styrgrupp. Den politiska styrgruppen ska bestå av en representant per parti som finns 
representerade i kommunfullmäktige. Beslut om reviderade regler för arvoden ska 
fattas vid innevarande mandatperiods sista kommunfullmäktigesammanträde, de 
reviderade reglerna ska gälla från och med 2023-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunfullmäktige 2021-04-22 § 41 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
Till representanter i styrgruppen för översyn av arvodesregler för förtroendevalda i 
Lomma kommun väljs: 
 
Robert Wenglén (M) 
Lars Erik Larsson (S) 
Sandra Pilemalm (L) 
Anna-Karin Davidsson (KD) 
Amy Bergstrand (C) 
Ingrid Ascard (MP) 
Oscar Sedira (SD) 
Mikael Häggblad (FB) 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunledningsförvaltningen 
De valda  
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KF § 41   KS KF/2020:120 - 003 
 
 

Motion från Kristina Thored (FB) om översyn av regler för arvoden till 
förtroendevalda i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Kristina Thored (FB) inkom, 2020-04-22, med en motion om översyn av regler för 
arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun. I motionen föreslår motionären att 
kommunfullmäktige ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 
reglerna för arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun. 
 
Kommunledningskontoret redogör i skrivelse 2021-02-19 att Lomma kommuns regler 
för arvoden till förtroendevalda reviderades av kommunfullmäktige senast 2012-11-29, 
§ 88. I reglerna återfinns bestämmelser om vilken ersättning förtroendevalda som 
deltar i sammanträden, förrättningar eller som på särskilt uppdrag företräder 
kommunen ska erhålla. De förtroendevalda som omfattas är de som är 
förtroendevalda i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 1 § i kommunallagen 
(2017:725). 
 
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta uppdra till förvaltningen att 
göra en översyn av reglerna för arvoden mm till förtroendevalda. När det gäller 
behovet av översyn lyfter motionären särskilt fram § 10 ”Särskilda ersättningar” i 
reglerna för arvoden. Enligt reglerna kan en förtroendevald som i samband med 
fullgörande av sitt uppdrag åsamkas kostnader för barntillsyn erhålla ersättning med 
verifierat belopp, dock max 500 kr per tillfälle. Det samma gäller enligt reglerna 
funktionshindrad förtroendevald gällande kostnad för ledsagande till sammanträde 
eller annan förrättning eller för hjälp med inläsning av handlingar. Motionären ser en 
risk att detta maxbelopp exkluderar vissa grupper i kommunen från att ta sig an eller 
fullfölja ett politiskt uppdrag. 
 
Kommunledningskontoret redogör vidare att ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
regleras i kommunallagen 4 kap. 12-18 §§. Enligt kommunallagen har förtroendevalda 
rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de 
förlorar när de fullgör sina uppdrag. Vidare har förtroendevalda med 
funktionsnedsättning rätt till skälig ersättning för resekostnader när de fullgör sina 
uppdrag. Förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig 
ersättning för de kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina 
uppdrag. 
 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för dessa former av 
ersättning till förtroendevalda. Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig 
omfattning även ska få ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds 
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av uppdraget utöver vad som följer av 13 och 14 §§, arvode för det arbete som är 
förenat med uppdraget, pension, och andra ekonomiska förmåner. Om fullmäktige 
beslutar att arvode ska betalas ska arvodet enligt kommunallagen bestämmas till lika 
belopp för lika uppdrag. 
 
Dessa bestämmelser gäller enligt kommunallagen inte förtroendevalda som inom 
kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid som 
exempelvis kommunalråd eller oppositionsråd/minoritetsföreträdare. Fullmäktige får 
enligt kommunallagen besluta att sådana förtroendevalda ska få ekonomiska och 
andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för dem 
som är anställda hos kommunen. 
 
Då det är ett flertal år sedan Lomma kommuns regler för arvoden till förtroendevalda 
reviderades föreslår kommunledningskontorets kansliavdelning att kommunstyrelsen 
ska besluta föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om översyn av reglerna. 
Då frågan om vad som är en skälig ekonomisk ersättning till förtroendevalda i mångt 
och mycket är en politisk fråga föreslår emellertid kansliavdelningen att denna översyn 
bör göras av en politisk styrgrupp. Kansliavdelningen föreslår därför att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att 
tillsätta en styrgrupp med uppdrag att inför nästkommande mandatperiod ta fram ett 
förslag till reviderade regler för arvoden. Vidare föreslår kansliavdelningen att beslut 
om reviderade regler för arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun ska fattas vid 
innevarande mandatperiods sista kommunfullmäktigesammanträde, så att de 
reviderade reglerna kan börja gälla från och med 2023-01-01. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-03-24, § 41. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-24 § 41 
‒ Skrivelse 2021-02-19 från kommunledningskontoret 
‒ Motion från Kristina Thored (FB) om översyn av regler för arvoden mm till 

förtroendevalda i Lomma kommun, inkommen 2020-04-22 
‒ Gällande regler för arvoden mm till förtroendevalda i Lomma kommun, fastställda 

av kommunfullmäktige 2012-11-29 § 88 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert 
Wenglén (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 

Robert Wenglén (M), Mikael Häggblad (FB) och Anders Bergström-Lundberg (SD) yrkar 
att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige bifaller motionen om översyn av regler för arvoden till 

förtroendevalda i Lomma kommun och uppdrar till en politisk styrgrupp att i 
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samarbete med kommunledningskontorets kansliavdelning se över reglerna för 
arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun. 

‒ Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att inrätta en 
politisk styrgrupp med uppdrag att inför nästkommande mandatperiod ta fram ett 
förslag till reviderade regler för arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun. 
Den politiska styrgruppen ska bestå av en representant per parti som finns 
representerat i kommunfullmäktige. 

‒ Beslut om reviderade regler för arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun ska 
fattas vid innevarande mandatperiods sista kommunfullmäktigesammanträde, så 
att de reviderade reglerna kan börja gälla från och med 2023-01-01. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunledningskontoret 
Kommunstyrelsen 
Kristina Thored 
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M. 1.1
REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA
KOMMUN

§ 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som 
deltager i sammanträden, utför förrättningar eller på särskilt uppdrag företräder kommunen. 

§ 2 ERSÄTTNINGSFORMER

1. Till förtroendevald utgår följande slag av ersättningar:

a) arvode dels i form av årsarvode enligt § 3, dels i form av sammanträdesarvode enligt
§ 4,

b) ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m enligt §§ 5-7

c) reskostnadsersättning enligt § 9 samt

d) särskilda ersättningar enligt §§ 10 - 11.

2. Förtroendevald är skyldig att personligen mottaga av kommunfullmäktige fastställt
arvode.

Ersättning för s k  förrättning (§ 4 p.2), förlorad arbetsförtjänst (§ 2 mom. 1 b),
kostnadsersättning (§ 2 mom 1 c) samt särskilda ersättningar ( § 2 mom 1 d) erhålles
endast om den ersättningsberättigade själv yrkar ersättning.

§ 3 ÅRSARVODEN

1. Årsarvoden utgives enligt bilaga A. Arvodena är relaterade till inkomstbasbeloppet
innevarande år och utbetalas med 1/12 varje kalendermånad.

2. Årsarvode utgör ersättning för det ansvar och arbete, som är förknippat med uppdrag
som ordförande respektive vice ordförande, revisor, ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott eller överförmyndare och ersättare för denne.

Arvodet utgör sålunda - oaktat vad som stadgas i § 4 p. 2 - ersättning för all verksamhet
med undantag för dels protokollfört kommunalt sammanträde, dels ock bevistande av
kurs eller konferens.

Gällande regler 
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3. Om förtroendevald, som uppbär årsarvode, inte tjänstgör för en sammanhängande tid 
 överstigande fyra veckor (semesterledighet undantagen), skall årsarvodet reduceras med 
 1/52 för varje därefter påbörjad vecka. Den som efter nämnda fyra veckor ersätter 
 ordförande vid frånvaro enligt ovan erhåller arvode motsvarande gällande 
 ordförandearvode. 
 
4. För kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande (minoritetsföreträdare) 
 gäller följande regler för reducering av årsarvodet: 
 

Vid bortovaro på grund av sjukdom eller föräldraledighet gäller motsvarande 
ersättningsregler som för anställda i kommunen. 

 
 Om kommunstyrelsens ordförande tillika är ordförande eller vice ordförande i nämnd, 
 styrelse, utskott eller dylikt erhåller denne enbart årsarvode som kommunstyrelse-
 ordförande enligt bilaga A. 
 
5. Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande (minoritetsföreträdare) har 
 årligen rätt till semesterledighet i enlighet med gällande semesterbestämmelser för 
 anställda i kommunen. 
 
6. Arbetsuppgifter som ingår i årsarvode: 
 

• Rutinmässigt följa förvaltningens arbete 
 

• Överläggning med anställd. 
 
• Genomgång och beredning av ärende med sekreterare, föredragande eller annan anställd 

i anledning av sammanträde, besiktning, förrättning eller dylikt. 
 

• Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling. 
 

• Mottagning för allmänheten, telefonsamtal, e-post och dylikt. 
 

• Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat. 
 

• Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala 
organ. 

 
• Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder. 
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§   4 SAMMANTRÄDESARVODEN 
 
 
1. Sammanträdesarvode utgives till förtroendevald 
 
 - i kommunfullmäktige och fullmäktigeberedning 
 
 - i styrelse, nämnd och utskott 
 
 - i av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan styrelse eller nämnd tillsatt 
   kommitté eller motsvarande.  
 
 - i partigruppmöten, som hålles med anledning av eller i direkt anslutning till 
   sammanträde, som avses här ovan 
 
 - som av kommunfullmäktige, nämnd, styrelse eller utskott utsetts att företräda 
   kommunen. 
 
2. Med sammanträdesarvode avses ersättning för deltagande i protokollfört sammanträde 
 eller beslutat deltagande i förrättning för kommunens räkning . Med förrättning avses 
 dels deltagande i överläggning, förhandling, studiebesök o dyl. i vilken ordförande, vice 
 ordförande och/eller ansvarig anställd deltager, dels deltagande i kurser och 
 konferenser. 
 
3. Sammanträdesarvode utgives för varje påbörjad halv timme. 

Arvode per timme utgör 0,5 % av inkomstbasbeloppet innevarande år avrundat till 
närmaste 0- eller 5-tal kronor. 

 
 Oavsett sammanträdets eller förrättningens längd utgår alltid ett lägsta arvode 
 motsvarande en timmes ersättning. 
 
 Sammanträdesarvoden utbetalas månadsvis i efterskott. 
 
4. För deltagande i sådana partigruppmöten, som avses under punkt 1 utgår ersättning för 
 högst två timmar vid sammanträde inför kommunfullmäktige samt ersättning med en 
 timme för sammanträde inför kommunstyrelsen eller annan nämnd/styrelse.  
 
5. Sammanträdesarvode utgår ej om arvode utges av annan. 
 
6. Sammanträdesarvode utgår ej vid justering av protokoll. 
 
7. Sammanträdesarvoden utgår inte till kommunstyrelsens ordförande och dess 2:e vice 
 ordförande.  
 
8. Är ordförande och vice ordförande frånvarande från ett helt sammanträde, utgives till 
 den som utses till ordförande dubbelt sammanträdesarvode. 
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§  5 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST 
 
Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst har förtroendevald, som till följd av uppdraget 
får inkomstbortfall från sitt ordinarie arbete. Med förlorad arbetsinkomst avses kontant lön 
eller motsvarande inkomst av rörelse eller av jordbruksfastighet.  
Motsvarande rättighet gäller för förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning.  
 
För förtroendevalda, som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid föreligger 
ingen rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
 
Grunden till rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har förlorat arbetsinkomst. 
Uppdrag på ledig tid berättigar inte till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Ersättning utgår enligt följande alternativ:  
A. Med verifierat belopp.  
B. Ersättning per timme motsvarande 60 % av utgående sammanträdesersättning, dock 
maximalt 8 timmar/dygn.  
 
Den ersättningsgrundande inkomsten maximeras till en årsinkomst motsvarande  
17 gånger inkomstbasbeloppet. 
 
Beräkningsmodellen för ersättning är; 
Månadslön (heltid)/165 = timersättning (t) 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för faktisk sammanträdestid eller motsvarande, 
restid till och från sammanträdet eller motsvarande samt tid för praktiska förberedelser i 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Ersättning utgår däremot inte inläsning av 
handlingar. Utöver sammanträdestiden eller motsvarande är ersättningen begränsad till två 
timmar. 
 
Förtroendevald som är anställd skall årligen lämna inkomstuppgift och uppgift om arbetstid 
till personal- och löneenheten. Dessutom skall uppgifter lämnas vid inkomstförändring och 
förändrad arbetstid. Förtroendevald som är egen företagare kan lämna intyg från någon som är 
opartisk och väl insatt i förhållandena, exempelvis revisor eller motsvarande.  

 
Den förtroendevalde måste yrka på ersättning för förlorad arbetsinkomst för varje enskilt 
sammanträde eller motsvarande för att utbetalning skall ske. 
 
Förlusten vid varje enskilt sammanträde eller motsvarande skall styrkas genom intyg från 
arbetsgivaren eller genom en kopia av lönebeskedet, varav skall framgå hur stort löneavdrag 
som gjorts på grund av fullgörandet av förtroendeuppdraget. 
 
Den förtroendevalde måste kunna styrka sin förlust på ett sådant sätt att Lomma kommun kan 
anse det vara fullgott. 
 



    FÖRFATTNINGSSAMLING      5 (8) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 143 / 2007 12 13 
 Kommunfullmäktige § 114 / 2009 12 10 
 Kommunfullmäktige §   91 / 2010 11 25 
 Kommunfullmäktige §   88 / 2012 11 29  

 
§   6 FÖRLORAD PENSIONSFÖRMÅN 
 
För förtroendevald med fast årsarvode avsätts 4,5 % på det utbetalda bruttoårsarvodet.  
På motsvarande sätt avsätts 4,5 % på sammanlagd förlorad arbetsinkomst.  
Om förtroendevald kan påvisa förlorad pensionsförmån utöver ovannämnda nivå ersätts 
förlusten. Särskild överenskommelse skall i sådana fall träffas med kommunstyrelsen om det 
politiska uppdragets tidsomfattning.  
 
Bedömningen av ersättningens storlek göres i samband med uppdragets upphörande. 
  
§   7 FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN 
 
Ersättning utgår enligt följande alternativ:  
A. Med verifierat belopp.  
B. Med 13 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 5 ovan.  
 
Ersättning för förlorad semesterförmån redovisas och ersättes årligen i efterhand. 
 
 
§   8 KOMMUNAL PENSION 
 
För kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, som följer 
bestämmelser om visstidspension i pensionsbestämmelser för kommunalt förtroendevalda  
(PBF), ges möjligheter att tillgodoräkna sig kvalifikationstid som ordförande eller vice 
ordförande i nämnd med 1/3 av denna uppdragstid. 
 
§   9 RESEKOSTNADER 
 
För resor inom kommunen utgår ingen reseersättning. Kostnader för resor från bostaden till 
och från sammanträden eller motsvarande utanför kommunen ersätts enligt de grunder, som 
fastställts för kommunens arbetstagare enligt det kommunala reseavtalet. Förtroendevalda 
med funktionshinder har alltid rätt till skälig ersättning för resekostnader som uppkommer när 
de fullgör sina uppdrag, dock högst med 500 kronor per tillfälle. 
 
§  10  SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR 
 
Förtroendevald, som i samband med fullgörandet av sitt uppdrag, åsamkas kostnader för 
barntillsyn, erhåller ersättning med verifierat belopp, dock högst 500 kronor per tillfälle. 
 
Med barn som är i behov av tillsyn avses i princip barn under 12 år. 
 
Samma gäller för funktionshindrad förtroendevald för kostnad för ledsagande till samman-
träde eller annan förrättning eller för hjälp med inläsning av handlingar. 
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§  11 ÖVRIGA KOSTNADER 
 
För andra kostnader än som avses under paragraferna 9 - 10 ovan betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkommit. 
 
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 
 
§  12 HUR MAN BEGÄR ERSÄTTNING 
 
För att få ersättning enligt §§ 5-7 och §§ 9-11 skall de förtroendevalda styrka förlust eller 
kostnad. Förluster eller kostnader skall anmälas till nämndens sekreterare. 
 
Arvode enligt §§ 3-4 betalas ut utan föregående anmälan, dock med undantag för arvode för  
s k förrättning (§ 4 p. 2) 
 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom ett år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänföres. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas senast inom två år från 
pensionstillfället. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänföres. 
 
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaderna hänföres. 
 
§  13  ATTEST M M 
 
Uppgifter angående sammanträdesarvoden samt yrkanden om ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst m. m samt särskilda ersättningar skall föras på av personal- och löneenheten 
fastställda blanketter. Kommunens regler för attest och utanordning tillämpas för betalning av 
ovanstående arvoden och ersättningar. 
 
§  14  TOLKNING OCH TILLÄMPNING 
 
Kommunstyrelsen beslutar om tolkning och tillämpning av dessa regler samt utfärdar i 
förekommande fall erforderliga tillämpningsanvisningar. 
   ________________________________ 
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ARVODEN     Bilaga A 
 
Tillhörighet Politiskt uppdrag Andel av inkomstbasbelopp 

 
Kommunfullmäktige ordförande 1,15 
 1:e vice ordförande  0,30 
 2:e vice ordförande 0,30 
   

Kommunstyrelse ordförande 16,00 
 1:e vice ordförande   1,00 
 2:e vice ordförande   8,00 
   

Kommunstyrelsens AU vice ordförande 1,50 
 ledamöter   1,15* 
   

Valnämnd ordförande (icke valår)  0,11 
 ordförande (valår)  0,40 
 vice ordförande (valår) 0,040 
   

Överförmyndare  2,50 
 ersättare 0,75 
   

Miljö- och Byggnadsnämnd ordförande 2,50 
 1:e vice ordförande  0,63 
 2:e vice ordförande 0,88 
   

Teknisk nämnd ordförande 3,50 
 1:e vice ordförande  0,88 
 2:e vice ordförande 1,23 
   

Barn och utbildningsnämnd ordförande 3,50 
 1:e vice ordförande  0,88 
 2:e vice ordförande 1,23 
   

Revisionen ordförande 1,14 
 1:e vice ordförande  0,29 
 ledamöter 0,06 
   

Kultur- och fritidsnämnd ordförande 2,00 
 1:e vice ordförande  0,50 
 2:e vice ordförande 0,70 
   

Socialnämnd ordförande 3,50 
 1:e vice ordförande  0,88 
 2:e vice ordförande 1,23 
 
*) Detta årsarvode utgår dock ej till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 
 
   _________________________________ 
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     Bilaga B 
 
 
Tidberäkning 
 
Respektive nämndsordförandes arvode kan omräknas i tid enligt följande. 
 
Utgångspunkten är att ett inkomstbasbelopp motsvarar tid om 8,33 % (1/12) av 40 
veckotimmar. 
 
Exempel; 
Nämndsordförande arvoderas med 3 inkomstbasbelopp 
 
3x 8,33 % = 25 % 
25 % x 40 = 10 veckotimmar. Timantal avrundas. 
 



Kommunfullmäktige 
2022-11-10 
 

Ärende 

10 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 27 av 39 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 122 KS KF/2022:107 

Införande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL18) 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun tillämpar sedan 2003-01-01 bestämmelserna om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda, PBF. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 
anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL18, i enlighet 
med Sveriges kommuner och regioners förslag, med ändringen att det ekonomiska 
omställningsstödet för förtroendevalda som har innehaft ett eller flera uppdrag på sammanlagt 
minst 40% av heltid under minst ett års sammanhängande uppdragstid ska samordnas med 
förvärvsinkomst även under det första året. Bestämmelserna föreslås börja gälla från och med 2023-
01-01.  

Förvaltningen föreslår vidare att kommunfullmäktige ska besluta utse kommunstyrelsen till 
pensionsmyndighet med uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL18 och att 
kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att fastställa tillämpningsföreskrifter för de 
antagna bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, inklusive 
kostnadsram för aktiva omställningsinsatser. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12, § 203. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12 § 203 
- Sveriges kommuner och regioners förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension 

för förtroendevalda OPF-KL18 
- Sveriges kommuner och regioners förtydliganden till OPF-KL 
- Sveriges kommuner och regioners kommentar till förslag till bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2002-09-05 § 73 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lomma kommun antar 

bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL18, i enlighet 
med Sveriges kommuner och regioners förslag, med ändringen att det ekonomiska 
omställningsstödet för förtroendevalda som har innehaft ett eller flera uppdrag på 
sammanlagt minst 50% av heltid under minst ett års sammanhängande uppdragstid ska 
samordnas med förvärvsinkomst även under det första året. Bestämmelserna ska gälla från 
och med 2023-01-01. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen utses till 
pensionsmyndighet med uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL18. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att 
fastställa tillämpningsföreskrifter för de antagna bestämmelserna om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att 
fastställa kostnadsram för aktiva omställningsinsatser för förtroendevalda som har innehaft 
ett eller flera uppdrag på sammanlagt minst 50% av heltid under minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-06-15 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Sida 1 av 4 
 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:107 

Förslag till antagande av bestämmelserna om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda i OPF-KL18 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Lomma kommun antar bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, 
OPF-KL18, i enlighet med Sveriges kommuner och regioners förslag, med ändringen att det 
ekonomiska omställningsstödet för förtroendevalda som har innehaft ett eller flera uppdrag på 
sammanlagt minst 40% av heltid under minst ett års sammanhängande uppdragstid ska 
samordnas med förvärvsinkomst även under det första året. Bestämmelserna ska gälla från och 
med 2023-01-01. 

- Kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet med uppdrag att tolka och tillämpa 
bestämmelserna i OPF-KL18. 

- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att fastställa tillämpningsföreskrifter för de 
antagna bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. 

- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att fastställa kostnadsram för aktiva 
omställningsinsatser för förtroendevalda som har innehaft ett eller flera uppdrag på sammanlagt 
minst 40% av heltid under minst fyra års sammanhängande uppdragstid. 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun tillämpar sedan 2003-01-01 bestämmelserna om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda, PBF. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 
anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL18, i enlighet 
med Sveriges kommuner och regioners förslag, med ändringen att det ekonomiska 
omställningsstödet för förtroendevalda som har innehaft ett eller flera uppdrag på sammanlagt 
minst 40% av heltid under minst ett års sammanhängande uppdragstid ska samordnas med 
förvärvsinkomst även under det första året. Bestämmelserna föreslås börja gälla från och med 2023-
01-01.  

Förvaltningen föreslår vidare att kommunfullmäktige ska besluta utse kommunstyrelsen till 
pensionsmyndighet med uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL18 och att 
kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att fastställa tillämpningsföreskrifter för de 
antagna bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, inklusive 
kostnadsram för aktiva omställningsinsatser. 
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Bakgrund/Analys 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram olika modeller med förslag till bestämmelser 
om pension till förtroendevalda. Bestämmelser om pension och avgångsersättning, PBF, som Lomma 
kommun för närvarande tillämpar är ett förmånsbestämt system för pension och avgångsersättning 
som senast uppdaterades av SKR år 2003. SKR har därefter utarbetat två andra modeller för 
omställningsstöd och pension till förtroendevalda – OPF-KL14 och OPF-KL18. Till skillnad från PBF är 
dessa modeller avgiftsbestämda system för omställningsstöd och pension. OPF-KL18 som är den 
senaste modellen är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder uppdrag för 
första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna är i vissa delar även tillämpbara för 
förtroendevalda som har tillträtt tidigare, men som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-
KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

OPF-KL18 innehåller bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. Bestämmelserna ska underlätta och 
möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv och förtroendeuppdrag och bestämmelserna har 
därmed i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda 
inom kommuner, regioner och kommunalförbund. För att börja gälla för förtroendevalda i 
kommunen måste bestämmelserna antas lokalt av kommunfullmäktige. Antagandet av 
bestämmelserna förutsätter att kommunfullmäktige utser en särskild pensionsmyndighet, det vill 
säga en särskild nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa omställnings- och 
pensionsbestämmelserna. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige vid ett 
antagande av bestämmelserna i OPF-KL18 ska besluta att utse kommunstyrelsen till 
pensionsmyndighet med uppdrag att tolka och tillämpa de antagna bestämmelserna om 
omställningsstöd och pension till förtroendevalda. Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att 
kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att fastställa tillämpningsföreskrifter för de antagna 
bestämmelserna. 

Då PBF är ett förmånsbestämt system och OPF-KL18 ett avgiftsbestämt system beräknas pensionen 
på olika sätt. Det innebär enligt SKR att det är mycket osäkert och komplicerat att omhänderta 
tidigare intjänande i PBF och föra över intjänandet till OPF-KL18. Att avbryta ett intjänande i enlighet 
med PBF och påbörja ett intjänande i OPF-KL medför därför en risk att den redan intjänade 
förmånens värde urholkas. Rekommendationen är enligt SKR således att kommuner inte ska införa 
en tillämpning som innebär en retroaktiv förändring av de förtroendevaldas intjänande pension. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att förtroendevalda som har påbörjat ett intjänande i 
PBF inte ska omfattas av bestämmelserna om omställningsstöd och pension i OPF-KL18.  

Bestämmelserna om omställningsstöd till förtroendevalda 

OPF-KL18 innehåller förslag till bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevalda 
som har innehaft ett eller flera uppdrag på sammanlagt minst 40% av heltid. Syftet med 
omställningsstödet i OPF-KL 18 är att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet 
när en förtroendevald har lämnat sitt eller sina uppdrag. Bestämmelserna om ekonomiskt 
omställningsstöd gäller förtroendevalda som har innehaft ett eller flera uppdrag med denna 
omfattning och som lämnar sitt eller sina uppdrag efter minst ett år sammanhängande uppdragstid. 
Ekonomiskt omställningsstöd kan enligt förslaget till bestämmelser utbetalas som längst under tre år 
och ska samordnas med förvärvsinkomster från och med år två. Från samordningen undantas dock 
ett prisbasbelopp.  

Förtroendevald som har innehaft ett eller flera uppdrag på sammanlagt minst 40% av heltid under 
minst 8 års sammanhängande uppdragstid kan enligt förslaget till bestämmelser erhålla förlängt 
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ekonomiskt omställningsstöd. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald 
från den tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att 
ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 har upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges 
för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Förslaget innebär därmed att förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med 
ekonomiskt omställningsstöd på nytt blir innehavare av ett förtroendeuppdrag med sammanlagt 
minst 40% av heltid eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska 
omställningsstödet inte samordnas under detta år. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att 
dessa bestämmelser kan få till konsekvens att en förtroendevald som har lämnar sitt eller sina 
uppdrag, och återgår till ett förvärvsarbete som den förtroendevalde har varit tjänstledig från kan, 
erhålla såväl en heltidslön som ekonomiskt omställningsstöd under det första året efter det att den 
förtroendevalde har lämnat sitt eller sina uppdrag. I det fall den förtroendevalde återgår till en 
anställning i kommunen skulle kommunen under det första året efter att den förtroendevalde har 
lämnat sitt eller sina uppdrag bli skyldig att utbetala både lön och ekonomiskt omställningsstöd till 
den tidigare förtroendevalde. Med anledning av det föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunfullmäktige vid ett beslut om antagande av OPF-KL18 ska besluta att ekonomiskt 
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster även under år ett. 

OPF-KL18 innehåller vidare bestämmelser om aktivt omställningsstöd för förtroendevalda som har 
innehaft ett eller flera uppdrag på sammanlagt minst 40% av heltid under minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid. Förslaget till bestämmelser om aktivt omställningsstöd reglerar inte 
vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket en omställningsinsats får kosta. Det är 
därmed upp till kommunfullmäktige att fastställa eventuell kostnadsram och vad som ska gälla 
utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
kommunfullmäktige ska bemyndiga kommunstyrelsen att i enlighet med de antagna bestämmelserna 
fastställa kostnadsram för aktivt omställningsstöd till förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
- Sveriges kommuner och regioners förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda OPF-KL18 
- Sveriges kommuner och regioners förtydliganden till OPF-KL 
- Sveriges kommuner och regioners kommentar till förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda OPF-KL18 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2002-09-05 § 73 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med HR-avdelningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 
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Beslutet expedieras till: 
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- Sveriges kommuner och regioners förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda OPF-KL18 
- Sveriges kommuner och regioners förtydliganden till OPF-KL 
- Sveriges kommuner och regioners kommentar till förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda OPF-KL18 
 
 
 



  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 

 

  



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 

 

  



Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 

i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

  



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

 

 



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  

  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  

 

 



Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL 
 

1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § 
kommunallagen  

Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i 
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande 
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas 
beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369). 

 

 
2. Heltid och betydande del av heltid 
 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid. Vad 
som menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen.  
 
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40 %, 
motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde vara en 
lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. 1982/83:97 tar 
departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om utfästelse om 
visstidspension). 
 

3.  Efterskydd 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 
föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning.  
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

4. Pensionsbehållning 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av 
inkomstbasbeloppet (IBB). 



Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör 
pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid 
omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från 
nedanstående normer. 

Normer 

Innan pension betalas ut 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar betalas 
ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras 
med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med 
inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av 
kalenderåret (t+1).  

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 
börjar betalas ut. 

Då pension betalas ut 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB 
ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut. 
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 

(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 

pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 

information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 

förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-

KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-

KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 

införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 

har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 

av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  

regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 

och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 

regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 

bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-

liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 

beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 

Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 

att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 

arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 

landsting, regioner och kommunalförbund. 



                                                                                                      2018-09-14 

2 

 

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i 

regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 

ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 

ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 

uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 

till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 

anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 

respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 

har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 

medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 

tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 

OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 

OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 

Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 

förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 

påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 

beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 

enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 

bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 

tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 

menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 

utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 

med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 

organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 

PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 

uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 

berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 

fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 

fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 

den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 

förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 

uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 

omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 

omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 

till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 

visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 

hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 

uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 

anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 

tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 

”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 

pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 

tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-

KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 

förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 

samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 

kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 

kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 

storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 

fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 

skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 

fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 

snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 

kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 

den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 

uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 

händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 

en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 

kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 

arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 

ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 

med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 

prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 

12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 

det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 

föräldraledighet. 

Syftet med Omställningsstöd enligt OPF-KL 18 är att under en begränsad tid 

underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag. 

Viktigt är därför att det ekonomiska omställningsstödet tillämpas så att det inte 

motverkar detta syfte. 

Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt 

omställningsstöd på nytt blir innehavare av uppdrag (eller fortsätter uppdrag som 

påbörjats år ett) med sammanlagt minst 40% av heltid hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet, får uppdrag i riksdagen eller för 

regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska 

omställningsstödet inte samordnas under detta år.  

Förtydligande: Kommunalråd A hade uppdrag med omfattning om 100%, får därefter 

ekonomiskt omställningsstöd i motsvarande omfattning. Efter ett drygt år får personen 

nytt uppdrag men med en omfattning av 100% men med väsentligt lägre ersättning i 

jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör 

då samordnas enligt samordningsreglerna i § 6 men fortsatt kunna utbetalas.  

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 

lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 

(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  
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c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 

avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 

årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 

 

 

Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 

inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 

inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 

dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 

t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 

också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 

beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 

sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-

balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

aktivitetsersättning. 
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Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 

förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 

beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 

uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 

på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 

efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 

AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 

motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 

%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 

pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 

Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 

kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 
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arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 

pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 

7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 

inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 

pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 

den pensionsgrundande inkomsten. 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 

pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 

inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 

tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 

och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 

sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 

avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 

kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 

tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 

graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 

inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 

av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 

aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 

pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 

beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 

den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 

pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 

vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 

förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 
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Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 

relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 

är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 

indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 

Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 

betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 

multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 

dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 

av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 

inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 

delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 

 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 

allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 

som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 

ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 

pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 

pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 

kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 

vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 

börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 

gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 

betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 

uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 

sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 
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Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 

förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 

det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 

beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 

uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 

inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 

AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 

sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 

aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 

omfattning på uppdraget fastställas. 

Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 

årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 

så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 

dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 

kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 

bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 

dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 

pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 

anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 

grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 

efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-

behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 

hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 

inte.  
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Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 

skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 

vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 

utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 

senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 

samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 

PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 

familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 

som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 

konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 

skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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wi” LOMMA 
KOMMUN 

Revisorerna i Lomma kommun 2022-10-24 

Till 

Fullmaktige i Lomma kommun 

organisationsnummer 212000—1066 

Revisorernas bed6émning av delarsrapport 

Vi, av fullmaktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedéma om resultatet i 

delarsrapport per 2022-08-31 ar forenligt med de mal fullméktige beslutat om. 

Bedémningen avser mal och riktlinjer som ar av betydelse for en god ekonomisk 

hushallning, saval finansiella som for verksamheten. 

Granskningen har utf6rts av sakkunniga som bitréder revisorerna. 

Var bedémning ar baserad pa en éversiktlig granskning av delarsrapporten, 

inriktad pa Svergripande analys och inte pa detaljer i redovisningen. 

Granskningen har utf6rts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

De mest vasentliga slutsatserna fran granskningen kan sammanfattas enligt 

foljande: 

- Kommunens resultat for delaret uppgar till 152,2 mnkr, vilket ar 6,6 mnkr 

hégre an samma period forra aret. Det beror fraimst pa realiserade vinster 

kopplade till avyttring av materiella anlaggningstillgangar samt hogre 

skatteintakter. 

- Kommunens arsprognos uppgar till 128,1 mnkr, vilket ar lagre an 

delarsresultatet. Historiskt sett ar det en trend att delarsresultatet ar hégre an 

vid helar och det beror oftast pa att kostnaderna inte kommer linjart Over aret. 

- Kommunens balanskravsresultat beraknas uppga till 166,1 mnkr for 2022. 

- Var sammanfattande bedémning ar att resultatet enligt delarsrapporten ar 

forenligt med de av fullmaktige faststallda finansiella malen. 

- Var sammanfattande bedémning ar att resultatet enligt delarsrapporten till 

dvervagande del ar forenligt med de av fullméktige faststallda 

verksamhetsmalen. 

Vi har inte identifierat nagra vasentliga felaktigheter i delarsbokslutet och i 

granskningen har det inte framkommit nagra omstindigheter som ger oss 

anledning att anse att delarsbokslutet inte, i allt vasentligt, 4r upprattad i enlighet 

med lagen om kommunal bokféring och redovisning. ful 
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“— LOMMA 
KOMMUN 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

Revisorerna bedémer att resultatet i delarsrapporten i allt vasentligt ar 

forenligt med de mal fullmaktige beslutat om, savil de finansiella som de fér 

verksamheten. 

Lomma kommun 2022-10-24 

aclu — gut d_ 
ars-Erik Larsson Henrik Nilsson 
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Tor-Bjérn Langasen    
Bilagor: Rapport 6ver de sakkunnigas granskning av resultat enligt delarsrapport
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1 Sammanfattning 

Vi har av Lomma kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
delårsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen1 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas 
uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag 
för sin bedömning. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Kommunens resultat för delåret uppgår till 152,2 mnkr, vilket är 6,6 mnkr högre än 
samma period förra året. Det beror främst på realiserade vinster kopplade till 
avyttring av materiella anläggningstillgångar samt högre skatteintäkter.  

— Kommunens årsprognos uppgår till 128,1 mnkr, vilket är lägre än delårsresultatet. 
Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror 
oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. 

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 166,1 mnkr för 2022.   
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning.  

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  
Enligt bestämmelser i Kommunallagen2 ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 

  

 
1 Kommunallagen (2017:725) 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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Finansiella mål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med 
de av fullmäktige fastställda finansiella målen.  

Verksamhetsmål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten till 
övervägande del är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen.  
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2 Inledning 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3 framgår att kommuner ska upprätta 
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret4, det vill säga minst sex månader och högst åtta 
månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska 
behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 

kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i 
kommuner och regioner 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
utlåtandet till kommunfullmäktige 

2.2 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31. 
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet 
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 
således ej utförts i enlighet med ISA eller ISRE och vi uttalar oss därmed ej med hög 
grad av säkerhet. 
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på 
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att 
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. 

 
3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019 
4 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§ 
5 Sveriges Kommuner och Regioner 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt 
tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att 
informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.  
Vi uttalar oss inte beträffande framåtriktad information såsom exempelvis prognoser. 
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)  
 Interna regelverk och instruktioner 
 Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommun-
fullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning.  

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § 
Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomi- och redovisningschef. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument 

 Intervjuer med berörda tjänstemän  

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 

 Översiktlig analys av resultat- och balansräkning 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en 
balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i 
rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla som minimum för att 
motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. 
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR 
R17. 

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen. 

3.2.1 Finansiella mål 

De finansiella målen är: 

• Årets resultat ska åtminstone uppgå till två procent år 2022-2025 av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

• Soliditeten (inklusive ansvarsförbindelsen), för kommunen såväl för 
kommunkoncernen, ska inte understiga 40 % under perioden 2022-2029 

• Investeringarna skall till minst 60% finansieras med egna medel (avskrivningar 
+ resultat), exklusive gymnasieskolan 

Måluppfyllelsen för de finansiella målen lämnas i avsnittet ”God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning” i delårsrapporten. 
Prognosen är att samtliga tre mål kommer uppnås per 31 december 2022 och 
kommunstyrelsen gör den samlade bedömningen att Lomma kommun kommer att 
uppnå en god ekonomisk hushållning för 2022. 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med 
de av fullmäktige fastställda finansiella målen.  
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3.2.2 Verksamhetsmål 
Verksamhetsmålen består av riktade mål och nämndmål, där de riktade målen, 
tillsammans med de finansiella målen, är viktiga i bedömningen för god ekonomisk 
hushållning. De riktade målen är en direkt beställning från kommunfullmäktige till 
respektive ansvarig nämnd. Nämndsmålen har tagits fram av nämnderna själva. 
Målen spänner över hela verksamhetsåret och i delårsrapporten görs en bedömning 
utifrån prognosen om de kommer uppfyllas eller inte. Per delåret är bedömningen att 
fyra av de sex riktade målen kommer bli uppfyllda. De två målen som inte bedöms bli 
uppfyllda är Socialnämndens mål att medborgarna ska vara nöjda med äldreomsorgen 
och Barn- och utbildningsnämndens mål att verksamheten ska kännetecknas av en 
hälsosam lärmiljö. För Socialnämndens mål har det under året dock skett en påtaglig 
förbättring jämfört med föregående år.  

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten till 
övervägande del är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen.  

3.3 Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet 
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.  
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av 
de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat 
efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och 
landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska 
framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. 
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. 
Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat 
uppgår till 166,1 mnkr.  
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 
Enligt gällande prognos kan en avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) uppgå till 
3 mnkr. 
Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt 
vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.  
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3.4 Resultaträkning 

3.4.1 Analys av Resultaträkning  

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än 
kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.  
Kommunens resultat för delåret uppgår till 152,2 mnkr, vilket är 6,6 mnkr högre än 
samma period förra året. Det beror främst på realiserade vinster kopplad till avyttring 
av materiella anläggningstillgångar samt högre skatteintäkter.  
Kommunens årsprognos uppgår till 128,1 mnkr, vilket är lägre än delårsresultatet. 
Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror 
oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. 
Lomma kommuns årsbudget för investeringar 2022 uppgår till 412,3 mnkr. Till och med 
augusti har kommunen investerat 174,1 mnkr.  
Årsprognosen visar att kommunen kommer att investera 339,2 mnkr, vilket visar på att 
73,1 mnkr inte kommer att användas under året. 

3.5 Sammanställd redovisning 
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala 
bolagen ska omfattas av delårsrapporten och Lomma kommun har valt att de inte ska 
omfattas av delårsrapporten.  

3.6 Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och 
redovisning samt RKR:s rekommendation R17. 
 
Lomma den 24 oktober 2022 
 
KPMG AB 
 
 
Johan Rasmusson       
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Auktoriserad revisor 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 123 KS KF/2022:56 

Förslag till budget 2023 och plan för ekonomin 2024-2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2021-10-28, § 100, budget för år 2022 samt plan för ekonomin för 
åren 2023-2026. Kommunstyrelsen fastställde 2022-03-30, § 37, budgetramar för åren 2023-2026 
och investeringsramar för åren 2023-2030. 

Samtliga nämnder har upprättat förslag till budget för år 2023 och plan för ekonomin för åren 2024-
2026 i form av preliminär nämndsbudget, vad det gäller driftbudget, investeringsbudget och 
exploateringsbudget. 

Inför budgetberedningen har framför allt poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya 
förutsättningar. Bland annat har hänsyn tagits till skatteprognos 2022-08-25 från Sveriges kommuner 
och regioner (SKR). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2022-09-07, § 181, 2022-09-14, § 183 och 
2022-09-20 – 2022-09-21, § 184, gjort en genomgång av budgetförutsättningarna och nämndernas 
budgetförslag för år 2023 samt plan för ekonomin för åren 2024-2026. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar budgetekonom Elisabet Andersson en redogörelse. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-05, § 194. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-05 § 194 
- Skrivelse 2022-10 13 från Lärarförbundet i Lomma gällande budget 2023 
- Skrivelse 2022-06-20 från Lärarnas Riksförbund gällande budget 2023 
- Skrivelse 2022-06-13 från Sveriges skolledarförbudnd gällande budget 2023 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-05-05 § 39, Fastställande av reviderat 

styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom mål- och 
resultatstyrning 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-12-02 § §123, Beslut gällande bildande av 
naturreservatet ”Augustenborg” i Lomma kommun 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-12-02 § §124, Beslut gällande bildande av 
naturreservatet ”Kyrkfuret” i Lomma kommun 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-08-25 § 64, Miljömålsprogram för Lomma 
kommun 2022-2028 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-08-25 § 63, Beslut om implantering och 
finansiering av lokal äldreomsorgsreform 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 30 av 39 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-10-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-03-30 § 45, Befolkningsprognos för Lomma 
kommun 2022-2027 med utblick mot år 2031 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-03-30 § 37, Fastställande av 
budgetförutsättningar och ramar 2023-2026 samt mål enligt god ekonomisk hushållning 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-08-31 § 96, Preliminär nämndsbudget för 
kommunstyrelsen 2023 samt plan för åren 2024-2026 

- Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-09-27 § 48, Redovisning avseende behov av 
resurser för genomförande av lokal äldreomsorgsreform 

- Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-06-21 § 31, Preliminär nämndsbudget 2023 samt 
plan för 2024-2026 

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2022-06-21 § 53, Beslut om 
godkännande av preliminär nämndsbudget för 2023 samt plan för åren 2024-2026 

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2022-05-03 § 38, Beslut om 
Lokalbehovsplan 2022 

- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2022-06-20 § 22, Beslut om nämndsbudget 
för 2023 samt plan för 2024-2026 

- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2022-05-09 § 13, Beslut om 
lokalbehovsplan 2022 

- Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-26 § 60, Förslag till beslut 
gällande energibesparingsåtgärder och utökade investeringsmedel 

- Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-16 § 42, Preliminär 
nämndsbudget 2023 samt plan för 2024-2026 

- Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-21 § 64, Preliminär 
nämndsbudget 2023 samt plan för 2024-2026 

- Överförmyndaren, ordförandebeslut 2022-06-29, Förslag till budget för överförmyndarens 
verksamhet år 2023 respektive plan för åren 2024-2026 

- Valnämnämnd, ordförandebeslut 2022-09-06, Förslag till budget för valnämndens 
verksamhet år 2023 respektive plan för 2024-2026 

- Protokollsutdrag från revisionen 2022-06-20 § 7, Förslag till budget för revisionens 
verksamhet år 2023 samt plan för ekonomin åren 2024-2026 

Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet, med följande tillägg: 

- De fastställda övergripande mål för åren 2019-2022 ska gälla även för år 2023. 

- Kommunstyrelsen får vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda 
bemyndigande, nyupplåna, det vill säga öka kommunens låneskuld under år 2023 till totalt 
810 mnkr. Kommunstyrelsen har under 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning år 2023. 

Per Bengtsson (S) och Oscar Sedira (SD) yrkar bifall till Robert Wengléns yrkande. 

Driftbudget 

Ordförande yrkar att kommunstyrelsen ska upprätta förslag till driftbudget, i enlighet med bilaga. 
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Bilaga A 

Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska upprätta förslag till driftbudget i enlighet med 
bilaga, med följande ändringar och tillägg: 

- Socialnämndens budget utökas med 5 mnkr för friskvårdsfaktorer inom äldreomsorgen. 

- Socialnämndens budget utökas med 500 tkr för att höja trivseln vid måltidsstunderna. 

- Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 250 tkr för att införa ett avgiftstak på 1300 
kr/termin och familj inom kulturskolan. 

- Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 2,5 mnkr för satsning på elevhälsan och 
stärka resurserna till grundskolan. 

- Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 3 mnkr för att minska storleken på 
barngrupperna i förskolan. 

- Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 1,8 mnkr för att slopa måltidsavgift för 
gymnasieelever. 

Oscar Sedira (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska upprätta förslag till driftbudget i enlighet med 
bilaga, med följande ändringar och tillägg: 

- Kommunstyrelsens budget utökas med 2,5 mnkr för utökad kameraövervakning. 

- Socialnämndens budget utökas med 2 mnkr för att kompensera för ökade livsmedelspriser. 

- Socialnämndens budget för försörjningsstöd minskas med 1 mnkr. 

Oscar Sedira (SD) yrkar även att kommunstyrelsen ska besluta att följande formulering ska läggas till i 
barn och utbildningsnämndens mål avseende kostverksamheten: Barn- och utbildningsnämnden ska i 
första hand och i den mån det går, köpa och använda lokalproducerade livsmedel istället för 
ekologiska. 

Kristina Thored (FB) yrkar att kommunstyrelsen ska upprätta förslag till driftbudget i enlighet med 
bilaga, med följande ändringar och tillägg: 

- Kommunstyrelsens budget utökas med 400 tkr för ett nytt kommunikationsverktyg för att 
ersätta LUKAS. 

- Samhällsbyggnadsnämndens budget utökas med 1 mnkr för en fördjupad översyn över 
Bjärehovsområdet. 

- Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 6 mnkr för utökad personaltäthet med 
examen inom förskola. 

- Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 2,5 mnkr för utökat resursstöd med 
pedagogiskt utbildad personal. 
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- Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 1 mnkr för stärkt elevhälsa. 

- Socialnämndens budget utökas med 6 mnkr för ökad bemanning av omvårdnadspersonal 
inklusive nattsjuksköterska. 

- Socialnämndens budget utökas med 200 tkr för mindre investeringar i parcyklar. 

- Kultur- och fritidsnämndens budget tillförs 200 tkr för en förstudie för Löddesnäsparken 2.0. 

Kristina Thored (FB) yrkar även att kommunstyrelsen ska besluta att det i beskrivningen av 
satsningen ”Lokal äldreomsorgsreform” ska förtydligas att vikarier ska används när personal deltar i 
utbildningsinsatser. 

Investeringsbudget 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen ska upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet med 
bilaga. 

Bilaga B 

Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet 
med bilaga, med följande ändringar och tillägg: 

- Att projekt ”Kommunhus” utgår. 

- Att projekt ”Kulturhus, Bjärred” minskas med 60 mnkr till totalt 60 mnkr. 

- Att projekt ”Båtklubb, Strandvägen i Bjärred” minskas med 6 mnkr till totalt 6 mnkr. 

- Att projekt ”Dansrotundan/Folkets hus” utökas med 6 mnkr till 10 mnkr totalt. 

- Att ett nytt projekt om 500 tkr till side-by-side-cyklar till LSS-verksamheten tillskapas. 

Oscar Sedira (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet 
med bilaga, med följande ändringar och tillägg: 

- Att projekt ”Kommunhus” utgår. 

- Att projekt ”Gymnasieskola” fryses och flyttas fram. 

Kristina Thored yrkar att kommunstyrelsen ska upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet med 
bilaga, med följande ändringar och tillägg: 

- Att projekt ”Gymnasieskola” utgår. 

- Att projekt ”Kommunhus” utgår. 

- Att 20 mnkr tillförs år 2024 för renovering av kommunhus. 
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- Att 2 mnkr tillförs år 2023 samt 50 mnkr år 2024 för ersättningsförskolor för Äpplegårdens 
och Trollets förskolor. 

- Att 20 mnkr (2*10 mnkr) tillförs år 2024 för nya klubbhus samt omklädningsrum på Lomma 
IP respektive Borgeby IP. 

Exploateringsbudget 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen ska upprätta förslag till exploateringsbudget i enlighet med 
bilaga. 

Bilaga C 

Skattesats 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen 
för år 2023 till 19,64 kronor/skattekrona. 

Riktade mål 

Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 
finansiella mål för åren 2023-2026 och verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning, i form av 
riktade mål och nämndsmål för år 2023, i enlighet med bilaga. 

Bilaga D, E 

Kristina Thored (FB) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 
finansiella mål för åren 2023-2026 och verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning, i form av 
riktade mål och nämndsmål för år 2023, i enlighet med bilaga med följande ändring: 

- Målet ”Investeringar ska till minst 60% finansieras med egna medel (avskrivningar + årets 
resultat), exklusive gymnasieskolan” ska i första hand ändras till ”Investeringar ska till minst 
60% finansieras med egna medel (avskrivningar + årets resultat)” och i andra hand ska 
investeringar inklusive gymnasieskolan presenteras separat i rapporter och redovisningar. 

Sandra Pilemalm (L), Jerry Ahlström (M) och Sofia Forsgren Böhmer (M) yrkar bifall till Robert 
Wengléns yrkanden. 

Robert Wenglén (M) yrkar avslag på Per Bengtssons, Oscar Sediras och Kristina Thoreds resta 
ändrings- och tilläggsyrkanden. 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser att ställa 
proposition på frågan om bifall respektive avslag på sina egna yrkanden. 

Ordföranden meddelar att han därefter avser att ställa proposition på frågan om bifall respektive 
avslag på Per Bengtssons, Oscar Sediras och Kristina Thoreds resta ändrings- och tilläggsyrkanden. 

Denna propositionsordning godkänns. 
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Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sina egna yrkanden, varefter 
kommunstyrelsen bifaller de samma. 

Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Per Bengtssons 
yrkanden, varefter kommunstyrelsens avslår de samma. 

Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Oscar Sediras 
yrkanden, varefter kommunstyrelsens avslår de samma. 

Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Kristina Thoreds 
yrkanden, varefter kommunstyrelsens avslår de samma. 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
- Kommunstyrelsen beslutar att upprätta förslag till budget för år 2023 och plan för ekonomin 

för åren 2024-2026 i enlighet med bilaga. 
 
Bilaga A, B, C 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
- Kommunfullmäktige beslutar att budgetförslag innefattande budget för år 2023 och plan för 

ekonomin för åren 2024-2026 fastställs i enlighet med bilaga. 
 
Bilaga A, B, C 

- Kommunstyrelsen får vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda 
bemyndigande, nyupplåna, det vill säga öka kommunens låneskuld under år 2023 till totalt 
810 mnkr. Kommunstyrelsen har under 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning år 2023. 

- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Lomma 
Servicebostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 99 mnkr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- VA-SYD utnyttjar, enligt bestämmelser i förbundsordningen, delägarkommunernas 
finansfunktioner för finansiering av verksamheten vilket innebär att Lomma kommun 
likvidmässigt ska upprätthålla ett låneutrymme om 40 mnkr årligen, åren 2023-2026, för 
ändamålet. 

- De fastställda övergripande mål för åren 2019-2022 ska gälla även för år 2023. 

- Finansiella mål för åren 2023-2026 och verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning, i 
form av riktade mål och nämndsmål för år 2023, fastställs i enlighet med bilaga. 
 
Bilaga D, E 

- Skattesatsen för år 2023 fastställs till 19,64 kronor/skattekrona. 
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- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsätta en politisk styrgrupp för 
projektering av kulturhus i Bjärred. 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att senast 2023-05-31 
återkomma till kommunfullmäktige med en helhetsbild för hamnområdet i Lomma, där en 
plan för genomförande avseende klimatskydd, utformning av båtplatser (bryggor) och 
finansiering av båtplatserna ingår. 

Reservation 
Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Lennart Nilsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga F 

Oscar Sedira (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga G 

Kristina Thored (FB) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga H 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

  



RESULTATBUDGET

BUDGET UTFALL
Prognos Budget Plan Plan Plan Helår

Mnkr 2022 2023 2024 2025 2026 2021

Verksamhetens intäkter  (Not 1)   280,6 221,2 220,8 219,5 219,0 233,8
Verksamhetens kostnader  (Not 2)   -1 610,2 -1 731,1 -1 776,4 -1 744,9 -1 795,3 -1 661,0
Avskrivningar    -99,8 -106,4 -108,9 -114,1 -123,7 -100,0

Verksamhetens nettokostnader -1 429,4 -1 616,3 -1 664,5 -1 639,5 -1 700,0 -1 527,2

Skatteintäkter  (Not 3) 1 591,8 1 659,7 1 706,3 1 775,5 1 844,8 1 478,8
Generella statsbidrag och utjämning  (Not 4)  * 18,1 -20,3 -16,4 -19,7 -37,4 55,4

Verksamhetens resultat 180,5 23,1 25,4 116,3 107,4 7,0

Finansiella intäkter  (Not 5) 5,9 6,7 11,4 13,4 15,2 68,1
Finansiella kostnader  (Not 6) -58,3 -24,7 -33,9 -51,1 -69,8 -9,3

Resultat efter finansiella poster 128,1 5,1 2,9 78,6 52,8 65,8

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 128,1 5,1 2,9 78,6 52,8 65,8

Budget Budget Plan Plan Plan Helår
Specifikation av finansnetto: 2022 2023 2024 2025 2026 2021

Pensionskapitalförvaltning, orealiserade vinster/förluster -41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8
Pensionskapitalförvaltning, övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6
Annan aktieutdelning 3,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1
Övrigt -15,3 -21,0 -25,5 -40,7 -57,6 2,3

S:a Finansnetto -52,4 -18,0 -22,5 -37,7 -54,6 58,8

Budget Plan Plan Plan
Mnkr 2023 2024 2025 2026

Budgeterat resultat : 5,1 2,9 78,6 52,8

RESULTAT mål  (2,0 % 2023-2026) 32,8 33,8 35,1 36,1

differens: -27,7 -30,9 43,5 16,7

Budgeterat resultat  (%) : 0,3% 0,2% 4,5% 2,9%

Bilaga A KS § 123/22



MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES FÖRFOGANDE

Budget Plan Plan Plan
Tkr 2023 2024 2025 2026

KF förfogande:
Befarade kostnadsökningar -40 000 -35 000 -25 000 -20 000
Förväntad effekt av energieffektiviseringar 2 000 4 000 4 000 4 000
Ofördelat sparbeting 10 000 20 000 20 000 20 000
Summa KF förfogande -28 000 -11 000 -1 000 4 000

KS förfogande:
Löneöversyn -22 500 -50 500 -79 000 -108 500
Ökade avskrivningar 0 -3 500 -8 000 -18 300
Tillkommande driftkostnader 0 -2 000 -3 500 -6 000
Indexuppräkning hyror 0 -1 980 -3 960 -5 940
Indexuppräkning Räddningstjänst 0 -200 -400 -600
Indexuppräkning gata / park 0 -600 -1 200 -1 800
Ev. komp. till nämnderna för inflation 0 -5 000 -10 000 -15 000
Prisuppräkning, köpta platser - gymnasieskolan 0 -2 900 -5 800 -8 700
Trygghetsskapande åtgärder 0 -1 700 0 0
Gymnasieskola i egen regi, överkapacitet år 1 0 0 0 -5 800
Summa KS förfogande -22 500 -68 380 -111 860 -170 640

SUMMA MEDEL TILL FÖRFOGANDE -50 500 -79 380 -112 860 -166 640



BILAGA

DRIFTBUDGET - FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD PLAN

 * Förslag till kompensation nedan  avseende effekt av nya arvodesregler samt högre PO-pålägg på arvoden/sammanträdesersättningar 
för förtroendevalda på grund av övergång till OPF-KL18 - endast under förutsättning av kommunfullmäktiges särskilda beslut i frågorna.

( viss kvarstående justering av interna mellanhavanden kommer att inarbetas inför KS förslag till beslut )

Tkr Driftbudget

KOMMUNSTYRELSE År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram kommunstyrelse = plan -77 776 -78 500 -78 390 -78 390
Ferietjänster inkl. handläggning till Arbetsmarksndsenhet, SN (KF 3 mars) 1 060 1 060 1 060 1 060
Tidigare tillväxtpost tas bort 669 1 375 2 497 2 497
Demografisk resursfördelning -339 -796 -1 220 -1 654
Räddningstjänsten, prel. indexuppräkning -200 -200 -200 -200
Kompensation för inflation -210 -210 -210 -210
Justering internhyra -1 741 -1 741 -1 741 -1 741
Satsningar- och volymökning inom IT-verksamheten, inkl leasing datorer år 1 -4 618 -4 618 -4 618 -4 618
Justering av utdebitering IT-kostnader på nämndera  4 618 4 618 4 618 4 618
Justering av utdebiterad IT-kostnad på KS -806 -806 -806 -806
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer 595 595 595 595
Ev. övrig justering interna mellanhavanden 18 36 54 54
Löneöversyn 2022 års nivå -1 035 -1 035 -1 035 -1 035
Effekt av förändrat PO-pålägg till preliminärt 43,75 % -1 400 -1 400 -1 400 -1 400
Fördelning av Trygghetsåtgärder, enligt ledningsgruppens förslag -400
Räddningstjänsten, ytterligare indexuppräkning -300 -300 -300 -300
Effekt av nya arvodesregler * -80 -80 -80 -80
Effekt av nya arvodesregler inkl. pensionsavtal, partiföreträdare -185 -185 -185 -185
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda * -450 -450 -450 -450
Ev. ytterligare justering interna mellanhavanden 789 789 789 789
Driftbudget kommunstyrelse -81 791 -81 848 -81 022 -81 456

REVISION År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram revision = plan och ram -962 -962 -962 -962
Justering av arvode p.g.a förändrat inkomstbasbelopp -15 -15 -15 -15
Effekt av nya arvodesregler * -35 -35 -35 -35
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda * -40 -40 -40 -40
Driftbudget revision -1 052 -1 052 -1 052 -1 052

VALNÄMND År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram valnämnd = plan -42 -342 -42 -42
Allmänna val 2026          -500
Justering av arvode p.g.a förändrat inkomstbasbelopp -8 -8 -8 -8
Effekt av nya arvodesregler * 10 -20 10 -20
Driftbudget valnämnd -40 -370 -40 -570

ÖVERFÖRMYNDARE År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram överförmyndare = plan och ram -827 -827 -827 -827
Justering av arvode p.g.a förändrat inkomstbasbelopp -12 -12 -12 -12
Effekt av nya arvodesregler * 230 230 230 230
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda * -7 -7 -7 -7
Driftbudget överförmyndare -616 -616 -616 -616



Tkr Driftbudget

SOCIALNÄMND År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram socialnämnd = plan -390 682 -403 970 -416 997 -416 997
Justering p.g.a. sänkt PO-pålägg 
Ferietjänster inkl. handläggning till Arbetsmarksndsenhet (KF 3 mars) -1 060 -1 060 -1 060 -1 060
Tidigare tillväxtpost tas bort 12 789 25 467 38 954 38 954
Demografisk resursfördelning -11 780 -21 591 -31 913 -42 368
Kompensation för inflation -1 130 -1 130 -1 130 -1 130
Justering internhyra -2 685 -2 685 -2 685 -2 685
Justering av utdebiterad IT-kostnad -2 022 -2 022 -2 022 -2 022
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer 1 403 1 403 1 403 1 403
Ev. övrig justering interna mellanhavanden 40 80 120 120
Riktat statsbidrag klassas som generellt -  omvandlas till budgetram -10 500 -10 500 -10 500 -10 500
RKA ändrar klassning för Riktat statsbidrag, ej generellt, d.v.s. intäkt hos SN 10 500 10 500 10 500 10 500
Implementering av Lokal äldreomsorgsreform - "Fem timmar i veckan" -11 325
Löneöversyn 2022 års nivå -5 381 -5 381 -5 381 -5 381
Effekt av förändrat PO-pålägg till preliminärt 43,75 % -7 400 -7 400 -7 400 -7 400
Fördelning av Trygghetsåtgärder, enligt ledningsgruppens förslag -500
Effekt av nya arvodesregler * -148 -148 -148 -148
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda * -116 -116 -116 -116
Ev. ytterligare justering interna mellanhavanden -1 007 -1 007 -1 007 -1 007
Driftbudget socialnämnd -421 004 -419 560 -429 382 -439 837

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram barn- och utbildningsnämnd = plan -792 858 -793 274 -795 458 -795 458
Tidigare tillväxtpost tas bort -590 -488 1 382 1 382
Demografisk resursfördelning 9 359 10 437 13 541 16 565
Kompensation för inflation -1 360 -1 360 -1 360 -1 360
Prisuppräkning gymnasieskola -2 900 -2 900 -2 900 -2 900
Justering internhyra -1 390 -1 390 -1 390 -1 390
Justering av utdebiterad IT-kostnad -1 221 -1 221 -1 221 -1 221
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer 489 489 489 489
Ev. övrig justering interna mellanhavanden 314 628 942 942
Löneöversyn 2022 års nivå -12 020 -12 020 -12 020 -12 020
Effekt av förändrat PO-pålägg till preliminärt 43,75 % -13 200 -13 200 -13 200 -13 200
Kompensation för prisökning livsmedel -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Naturmiljöprogram, mål avseende Ekologisk mat -200 -400 -600 -800
Effekt av nya arvodesregler * -148 -148 -148 -148
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda * -100 -100 -100 -100
Ev. ytterligare justering interna mellanhavanden,  tjänst skolbibliotek -3 700 -3 700 -3 700 -3 700
Ev. ytterligare justering interna mellanhavanden 689 689 689 689
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd -820 836 -819 958 -817 054 -814 230

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram kultur- och fritidsnämnd = plan -65 383 -66 063 -68 301 -68 301
Justering p.g.a. sänkt PO-pålägg 
Tidigare tillväxtpost tas bort 537 1 101 1 998 1 998
Demografisk resursfördelning -339 -796 -1 220 -1 654
Kompensation för inflation -210 -210 -210 -210
Justering internhyra -5 684 -5 684 -5 684 -5 684
Justering av utdebiterad IT-kostnad -374 -374 -374 -374
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer 257 257 257 257
Ev. övrig justering interna mellanhavanden 116 232 348 348
Löneöversyn 2022 års nivå -958 -958 -958 -958
Effekt av förändrat PO-pålägg till preliminärt 43,75 % -900 -900 -900 -900
Fördelning av Trygghetsåtgärder, enligt ledningsgruppens förslag -550
Effekt av nya arvodesregler * -37 -37 -37 -37
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda * -73 -73 -73 -73
Ev. ytterligare justering interna mellanhavanden,  tjänst skolbibliotek 3 700 3 700 3 700 3 700
Ev. ytterligare justering interna mellanhavanden -75 -75 -75 -75
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd -69 973 -69 880 -71 529 -71 963



Tkr Driftbudget

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET) År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram SBN (skattefinansierad verksamhet) = plan -117 207 -116 772 -116 032 -116 032
Demografisk resursfördelning -249 -706 -1 129 -1 563
Kompensation för inflation -330 -330 -330 -330
Indexuppräkning gata/park -600 -600 -600 -600
Justering internhyra -176 -176 -176 -176
Justering av utdebiterad IT-kostnad -135 -135 -135 -135
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer -50 -50 -50 -50
Ev. övrig justering interna mellanhavanden 10 20 30 30
Löneöversyn 2022 års nivå -776 -776 -776 -776
Effekt av förändrat PO-pålägg till preliminärt 43,75 % -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
Fördelning av Trygghetsåtgärder, enligt ledningsgruppens förslag 50
Effekt av nya arvodesregler * -148 -148 -148 -148
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda * -97 -97 -97 -97
Ev. ytterligare justering interna mellanhavanden -344 -344 -344 -344
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) -121 252 -121 314 -120 987 -121 421

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET) År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram SBN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan -4 280 -4 280 -4 280 -4 280
Driftbudget SBN (avgiftfinansierad verksamhet)  (plan och ram) -4 280 -4 280 -4 280 -4 280

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET) År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram / SBN (fastighetsverksamhet) = plan 0 0 0 0
Justering interna hyresintäkter 10 663 10 663 10 663 10 663
Justering internränta -3 940 -3 940 -3 940 -3 940
Korrigering för färdigavskrivna anläggningar 2 560 2 560 2 560 2 560
Övrig justering avskrivningar -7 164 -7 164 -7 164 -7 164
Volymökning / indexuppräkning -2 119 -2 119 -2 119 -2 119
Driftbudget / SBN (fastighetsverksamhet) 0 0 0 0

Driftbudget samhällsbyggnadsnämnd nämnd totalt -125 532 -125 594 -125 267 -125 701

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram miljö- och byggnadsnämnd = plan -9 753 -9 755 -9 757 -9 757
Justering p.g.a. sänkt PO-pålägg   
Demografisk resursfördelning -100 -158 -237 -320
Kompensation för inflation -30 -30 -30 -30
Justering internhyra   482 482 482 482
Justering av utdebiterad IT-kostnad -60 -60 -60 -60
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer 24 24 24 24
Ev. övrig justering interna mellanhavanden 2 4 6 6
Löneöversyn 2022 års nivå -355 -355 -355 -355
Effekt av förändrat PO-pålägg till preliminärt 43,75 % -300 -300 -300 -300
Effekt av nya arvodesregler * 38 38 38 38
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda * -64 -64 -64 -64
Driftram miljö- och byggnadsnämnd -10 116 -10 174 -10 253 -10 336

SUMMA nämnder: -1 530 960 -1 529 052 -1 536 215 -1 545 761



 INVESTERINGSBUDGET 2023-2030

Total- drift-
Utgift, Tkr utgift 2022 2023 2024 2025 20026 start

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Kommunstyrelsen
Mindre investeringar 2 020 1 770 2 400 2 850 2 750
Förvärv av del av Lilla Habo 1:6 2 100 2 035
Inköp del av fastighet Lomma Alnarp 1:60 4 500 80 2020
Inköp Lomma Vinstorp 23:1 o del av Lomma Alnarp 1:1 15 600 527 2020
Inventarier till nytt kommunhus 15 000 2027
S:a Kommunstyrelsen : 4 662 1 770 2 400 2 850 2 750

Socialnämnden
Mindre investeringar 1 587 3 500 1 300 1 300 1 300
Mindre investeringar, Särskilt boende 800 400 400 500
Mindre investeringar, Ny gruppbostad LSS 800
Inventarier, Nytt särskilt boende, 2027 4 000 2027
Inventarier ny gruppbostad LSS (2021-2022) 800
Möbler och inventarier, Särskilt boende, satsning 2023 2 000 2 000
S:a Socialnämnden : 3 187 5 500 2 500 1 700 1 800

Barn- och utbildningsnämnden
Mindre investeringar 900 900 900 900 900
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovskolan   7 400 5 951 1 320 2022
Inventarier till Alléskolan/Piläng, 9 klassrum m.m. 4 300 4 197 2022
Inventarier till Grundsärskola, Lomma 4 200 4 200 2022
Inventarier till ny gymnasieskola 13 000 13 000 2026
Datorer / läsplattor till årskurs 4-6, reinvestering 5 844 1 424 2021
Datorer / läsplattor till årskurs 1-3, reinvestering, 2021- 3 099 3 099
Datorer / läsplattor till årskurs 7-9, reinvestering, 2022 7 000 4 432 2022
S:a Barn- och utbildningsnämnden : 24 203 2 220 900 900 13 900

Kultur- och fritidsnämnden
Mindre investeringar   800 800 800 800 800
Inventarier till ny idrottshall Rutsborgsområdet 1 300 1 300 ht-22
Inventarier till ny idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred 1 300 2028
Inventarier till idrottshall, södra kommundelen 1 300 1 300 2025
Inventarier till Kulturhus, Bjärred 5 000 5 000 2026
S:a Kultur- och fritidsnämnden 2 100 800 800 2 100 5 800

KS / KSAU oförutsedda investeringar
KSAU förfogande / Strategiska fastighetsförvärv (KF 22-01-27) 1 000
KS oförutsedda 1 000 0 0 0 0

Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom detaljplaneområden :
Dp alla Lomma hamn 9 500 -401 500 712 2024
Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar  (investeringsbidrag) 55 000 12 230 1 088 2023
Dp alla Lomma centrum, Norr 55 000 1 785 2 000 2 000
Dp Bjärred centrum (exkl. VA)   31 000 12 572 1 000 2022
Dp Nians verksamhetsområde 6 965 1 041 2019
Dp Nordöstra Borgeby  40 000 15 000 15 000
Dp Trädgårdsstaden     20 000
Dp Trädgårdsstaden, områdesanläggningar (investeringsbidrag) 60 000
Trädgårdsstaden, tomt för skola/förskola (ev. efter planperioden) 15 000 10 000
Dp Bjärredsvångar, etapp 1 150 000 2 500 20 000 20 000
Dp Bjärredsvångar,  övriga etapper 150 000
Dp Malmövägen 74 000 5 000
Dp övriga (årsanslag) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
S:a investeringar inom detaljplaneområden 42 727 7 588 3 712 38 000 45 000

Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom fastigheter
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m. 53 000 16 584 ht-22
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad 116 000 74 468 ht-22
Ny idrottshall Rutsborgsområdet 59 300 54 911 ht-22 
Amfiteater, Strandängen Lomma  (investeringsbidrag 2,0 mnkr) 2 900 -14 2019
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2 2 400 1 638 2021-05
S:a Fastigheter, tidigare beslutade 147 587 0 0 0 0

Fastigheter, nya inför 2020:
Byte av styr- och övervakningssyst. inom nio fastigheter 10 000 5 208
Ombyggnad av stationen Lomma 7 000 2 256 2 000 2022
Ombyggn.  Borgeby gårdshotell (3 lgh) nyanlända 2 292 2 292 2022
S:a Fastigheter, nya inför 2020: 9 756 2 000 0 0 0
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Total- drift-
Utgift, Tkr utgift 2022 2023 2024 2025 20026 start

Fastigheter, nya  inför 2021:
Ventilation, Södra Karstorpskolan, Lomma 3 000 2 912 2021
LSS gruppbostad, 6 lägenheter 29 000 15 000 14 000 2024-07
Grundsärskola, Linnéaskolan 33 000 25 142 ht-22
Idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred 60 000 2028
Fastigheter, nya  inför 2021: 28 054 15 000 14 000 0 0

Fastigheter, nya inför 2022:
Ny gruppbostad  (Utökad totalutgift 5,5 mnkr KF § 19/22) 20 500 20 262 2022
Reinvestering konstgräsplan, Bjärred 8 500 8 500 2023
3x3 Basketplan, Bjärred  (Invest.bidrag, 0,4 mnkr) 1 200 1 200 2022
Båtklubb, Strandvägen i Bjärred 12 000 12 000 2023
Gymnasieskola 317 000 2 500 2 500 112 000 147 000 53 000 ht-26
Kommunhus 261 000 2 373 2 500 84 000 108 000 64 000 2027, kv.1
Nytt särskilt boende (60 lgh), Bjärred 250 000 2027
Kulturhus, Bjärred 120 000 60 000 60 000 2026
Strategiskt markförvärv, Bjärred 9:5, Bjärreds vångar (KF § 17/22) 26 000 26 000
Strategiskt markförvärv, Borgeby 17:38, Bjärreds vångar (KF § 66/22) 12 000 9 000 3 000
Fastigheter, nya inför (och under) 2022: 61 335 25 500 199 000 315 000 177 000

Fastigheter, nya förslag inför 2023:
KFN: Karstorp - Idrottshall 75 000 45 000 30 000 2025
KFN: Dansrotundan / Folketshus (renovering byggnader) 6 000 3 000 3 000
Fastigheter, nya förslag inför 2023: 0 3 000 48 000 30 000 0

Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom Gata / Park
Beläggningsinvesteringar, etapp 2   92 900 8 280 3 000 6 000 7 000 7 000
Belysningsplan 10 000 2 615 1 500
Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. sensorer) 12 500 12 500
Hållbar dagvattenhantering (Skyfallsplan) 10 000 3 898 2 500
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1 15 000 1 244 2021
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2 15 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Gångfartsområden Lomma hamn 6 000 1 139 887 2018
Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen-Carl Olssons väg 18 700 4 484 2021
Cykelväg / busshållplatser, Lundavägen i Bjärred 9 000 4 500 4 500
Supercykelstråksåtgärder 18 000 5 000 2 500 2 500 2 500
 GC-tunnel,  Nians verksamhetsområde  5 135

Gata / Park, gröna och blåa miljöer
Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna) 18 900 5 631 2020
Erosionsskydd, etapp 2 (Investeringsbidrag, LIFE-projekt) 11 250 4 843 2021
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga 22 000 20 085 2022
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga 15 000 11 000 4 000 2024
Fast förbindelse över Lödde å 20 000 20 000 2024

Gata / Park, Stationsområden
Kommunala investeringar / Alnarps station 45 000 3 870 1 000 36 800 2026
Kommunala investeringar / Flädie station 59 000 3 877 2 000 5 000 5 500 37 500 2026

S:a Gata / Park 59 966 40 387 44 000 22 500 85 800

Samhällsbyggnadsnämnd, årsanslag :
Energisparåtgärder / energiplan och tekniska installationer 6 000 15 500 3 000 3 000 3 000
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponentavskrivning) 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga 13 640 9 000 9 000 9 000 9 000
S:a Samhällsbyggnadsnämnd, årsanslag: 25 640 30 500 18 000 18 000 18 000

TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 410 217 134 265 333 312 431 050 350 050

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
Investeringar, hamnverksamhet 2 000 2 000 1 000 0 0
S:a Samhällsbyggnadsnämnd,  Hamnverksamhet 1 891 2 000 1 000 0 0

TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 1 891 2 000 1 000 0 0

S:a Samhällsbyggnadsnämnd TOTALT 376 956 125 975 327 712 423 500 325 800
Kvartående budget slutredoviat projekt 224

TOTALT  INVESTERINGSUTGIFTER: 412 332 136 265 334 312 431 050 350 050

För de större projekten anges de planerade utbetalningarna per år endast som information - för dessa projekt fattar kommun-
fullmäktige beslut om totalutgift och driftstart.



EXPLOATERINGSBUDGET 

Prognos Budget Plan Plan Plan
Tkr 2022 2023 2024 2025 2026
Proj.nr Projektnamn

3310 Borgeby verksamhetsområde Inkomst 174 1 500 0 0 0
Utgift 0 -65 0 0 0
Saldo 174 1 435 0 0 0

3312 Östra Borgeby - etapp 2 Inkomst 375 750 375 0 0
Utgift -450 -1 800 -1 759 -250 -250
Saldo -75 -1 050 -1 384 -250 -250

3400  Lomma C Norra Inkomst 0 0 400 0 0
Utgift -50 -750 -2 500 -1 673 -8 467
Saldo -50 -750 -2 100 -1 673 -8 467

3359 Trädgårdsstaden Inkomst 0 0 0 0 0
Utgift -150 0 0 0 0
Saldo -150 0 0 0 0

3380 Dp Nians verksamhetsområde Inkomst 0 0 0 0 0
Utgift -50 0 0 0 0
Saldo -50 0 0 0 0

3383 Bjärreds torg Inkomst 28 0 0 0 0
Utgift -50 -50 0 0 0
Saldo -22 -50 0 0 0

3394 Dp Trafikplats Flädie Inkomst 0 0 0 0 0
Utgift 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0

3407 Bjärreds vångar, etapp 1 Inkomst 860 688 74 15 000 0
Utgift -1 950 -1 900 -1 836 -500 -250
Saldo -1 090 -1 212 -1 762 14 500 -250

Bjärreds vångar, etapp 2 Inkomst 0 0 0 0 0
Utgift 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0

Malmövägen Inkomst 0 0 0 0 0
Utgift -1 750 -3 500 -3 500 -1 500 -1 000
Saldo -1 750 -3 500 -3 500 -1 500 -1 000

Alnarp Inkomst 0 0 0 0 0
Utgift 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0

Total exploateringsbudget Inkomst 1 437 2 938 849 15 000 0
Utgift -4 450 -8 065 -9 595 -3 923 -9 967
Saldo -3 013 -5 127 -8 746 11 077 -9 967
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Mål för god ekonomisk hushållning 

Finansiella mål 

• Årets resultat ska åtminstone uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och

utjämning.

• Soliditeten (inkl. ansvarsförbindelsen) för kommunen såväl som för kommunkoncernen ska

inte understiga 40 %.

• Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel (avskrivningar + årets

resultat), exklusive gymnasieskolan.

Verksamhetsmål, i form av riktade mål från kommunfullmäktige till nämnderna 

• Lomma kommun erbjuder en trygg livs- och boendemiljö genom ett aktivt och förebyggande
trygghetsarbete.
(riktat mål till kommunstyrelsen)

• Äldreomsorgen håller god kvalitet.
(riktat mål till socialnämnden)

• Verksamheten kännetecknas av en hälsosam lärmiljö.
(riktat mål till barn- och utbildningsnämnden)

• Utbudet av kulturaktiviteter är varierat, brett och tillgängligt.
(riktat mål till kultur- och fritidsnämnden)

• Samhällsbyggnadsnämnden tillhandahåller långsiktigt ändamålsenliga lokaler med hög
nyttjandegrad och kostnadstäckning.
(riktat mål till samhällsbyggnadsnämnden)

• Invånare och företag är nöjda med den service som bygglovsverksamheten erbjuder.
(riktat mål till miljö- och byggnadsnämnden)
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Nämndsmål 

Kommunstyrelse 
• Kommunen ska ha god tillgång till arbetstillfällen och vara en attraktiv plats för företagande.
• Kommunstyrelsen leder ett sammanhållet utvecklingsarbete för kommunens lednings-,

ekonomi-, HR-, IT-, kansli- och kommunikationsprocesser.

Socialnämnd 
• Individ- och familjeomsorgen håller god kvalitet.
• LSS-verksamheten håller god kvalitet.
• Socialnämndens verksamheter har en proaktiv och löpande kommunikation med

medborgarna.
• All personal har god kompetens inom det område som de verkar.

Barn- och utbildningsnämnd
• Förskolan ger förutsättningar för alla barn att utvecklas så långt som möjligt efter behov och

förmåga.
• Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt.
• I gymnasieskolan och inom SFI-utbildningen är andelen elever och studerande med fullföljda

studier hög.
• Kostverksamheten är näringsriktig, uppskattad och hållbar.

Kultur- och fritidsnämnd 
• Biblioteken främjar det demokratiska samhällets utveckling.
• Eleverna är nöjda med utbudet, tillgängligheten och undervisningen i Kulturskolan.
• Fritidshemmens undervisning stimulerar elevernas utveckling och lärande.
• Föreningarna är nöjda med det stöd som kommunen erbjuder.

Samhällsbyggnadsnämnd 
• Kommunens fastigheter har en låg energiförbrukning.
• Gator och vägar är väl underhållna och trafiksäkra.
• Utomhusmiljön är trygg, fri från nedskräpning och välskött.
• Kommunikation med medborgarna kring fysiska åtgärder är proaktiv och lättillgänglig.
• Tjänsteresor och transporter är fossilbränslefria.

Miljö- och byggnadsnämnd 
• Förtroendet för hur nämnden bedriver sitt tillsynsansvar är högt bland företagare och

medborgare.
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Reservation gällande budget för 2023 samt plan för åren 24-26, behandlat 

vid KS 19/10 2022 

Då vi inte fick bifall för våra yrkanden reserverar vi oss mot beslutet i KS till förmån 

för mina egna yrkanden enligt bilaga. 

19/10 -22 

Per Bengtsson Lisa Bäck   Rune Netterlid 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 
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SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL LOMMA 

KOMMUNS BUDGET FÖR ÅRET 2023 

  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra yrkanden för socialnämnden (tkr) 

Friskvårdsfaktorer inom äldreomsorgen + 5 000 

Höja trivseln vid måltidsstunderna +500 

Våra yrkanden för Kultur- och Fritidsnämnden (tkr) 

Avgiftstak på 1300kr/termin och familj på kulturskolan 
 

+ 250 

Våra yrkanden för Barn- och utbildningsnämnden (tkr) 

Satsning på elevhälsa och stärkta resurser till grundskolan + 2 500 

Minska storleken på barngrupperna i fsk          + 3 000 

Slopad avgift för måltid i gymnasiet + 1 800 

Investeringsbudget (mkr) 

Nej till nytt kommunhus - 261 

Mindre dimension nytt bibliotek i Bjärred - 60 
(tot 60) 

Mindre dimension av nya BoJK-stugan -6  
(tot 6) 

Mer omfattande renovering av området Folkets 
Hus/Dansrotundan 

+ 4 
(tot 10) 

Cyklar till LSS-verksamheterna + 0,5 



Vi börjar summera siffrorna för år 2022 och för Lommas del ser det åter ut som ett 

ekonomiskt överkomligt år. 128 miljoner kr i överskott, gentemot 30 mkr som är 

målet ett år när ekonomin går bra. Vi vet dock att 2023 kommer att se annorlunda 

ut. Många av oss kikar på elmätaren flera gånger om dagen och vi klär på oss några 

extra tröjor och strumpor hemma. Torktumlaren får vila några månader. Så är det 

också för Lomma kommun. Såväl nytt pensionsavtal som högre elkostnader, 

inflation och räntehöjningar kommer att påverka oss som privatpersoner, företagare 

och kommunanställda näst år. Alla kommer att behöva dra sitt strå till stacken. Men 

för Lomma kommuns finanser behöver vi inte vara oroliga, vi kommer att gå starkt 

igen. Det vi behöver vara oroliga för är de klyftor som ofta breddas mellan 

människor i knapra tider. Det är det vår budget går ut på i år. Vi vill säkra att den 

ekonomiska krisen inte spär på klyftorna mellan oss invånare, se till att barnen har 

rätt till vad de behöver, och få ordning på äldreomsorgen. Vi gör det dels genom 

att istället för ett överskottsmål sikta på att få en budget i balans. Vi ska som sämst 

och bäst få ett nollresultat. 

Vi vill se fortsatt satsning på äldreomsorgen. Äldreomsorgslyftet är något vi är för, 

faktum är att vi redan vid förra årets budget argumenterade för att det skulle skjutas 

till 10 mkr för kompetenshöjning i äldreomsorgen. Det tog ett halvår efter 

budgeten, sen kom Moderaterna med just det förslaget. Så fungerar ofta politiken i 

Lomma – Socialdemokraterna lägger förslaget, Alliansen säger nej och ett halvår 

senare tar de exakt samma förslag. Är det bra eller dåligt? Det är ju bra förslag, men 

också en tydlig vink om att det blir snabbare verkstad om man tar våra förslag vid 

den ordinarie budgetförhandlingen. Fortsatt förstärkning av äldreomsorgen 

behövs, förhoppningsvis kan vi därmed hamna i mål med finansieringen så den är i 

fas med vad invånarna behöver när vi tar bokslut för år 2023. 

Vi vill också att verksamheterna inom LSS får nya cyklar vilket de har efterfrågat. Så 

kallade ”side-by-side”cyklar. Det är mycket uppskattat idag, men det finns en enda 

cykel för dem att dela på. Det är orimligt tycker vi. 

Att grupperna i förskolan är för stora har vi sagt länge och vill fortfarande minska på. 

I knapra tider är det viktigt att människor jobbar mer. Vill vi att människor med små 

barn ska jobba mer behöver vi ha förskolor som erbjuder vad föräldrar vill ha. Och 

det föräldrarna vill ha är mindre barngrupper där barnen får trygghet och närhet till 

pedagogerna. 

Lomma ligger fortfarande långt ner på skalan när det handlar om skolstress och 

psykisk ohälsa bland våra elever. Det beror förmodligen inte på en enda faktor, 

samhället ställer krav, betygssystemet ställer krav och eleverna själva ställer oerhört 

stora krav på sig själva. Det finns påbörjade arbete inom området som ser väldigt 

bra ut men problemen ser ut att istället öka. Vi vill se en utbyggd elevhälsa och 

dessutom fler behöriga lärare. 

Vi vill fortfarande ta bort avgiften för gymnasielunch. När hushållen räknar kronorna 

är det stor risk att gymnasielunchen blir en klassfråga. Det är just sådana frågor vi 

som kommun måste motverka. Vi vill att alla elever ska gå i gymnasiet och därmed 



behöver vi också se till att de alla äter lunch. Oaktat vad familjen har för ekonomiska 

prioriteringar. 

Slutligen vill vi se en maxtaxa för kulturskolan. På sikt vill vi få ner avgiften ännu mer, 

men till en början vill vi se maxtaxa på 1300kr/termin och familj. Kulturskolan ska 

vara möjlig för barnen i den här kommunen och ska inte bero på familjens inkomst. 

Den ökade driftkostnaden finansierar vi dels genom att föreslå att vi inte har något 

överskottsmål för 2023, skulle detta inte räcka ser vi gott om utrymme att 

omdisponera inom kommunens nuvarande budget och se till att pengarna fördelas 

om till framförallt skola och omsorg. Skattesatsen ska kvarstå som den är för år 

2023. 

 

När det kommer till investeringar tycker vi som tidigare meddelat att vi inte ska riva 

kommunhuset. Vi tycker dessutom att vi behöver tänka på saker i mindre skala när vi 

bygger. Såväl ny klubbstuga för BOJK som det nya biblioteket i Bjärred är bra 

satsningar som vi Socialdemokrater har drivit i många år, men i Moderaternas värld 

blir båda projekten monumentala byggnader där miljonerna sticker iväg alldeles för 

långt. Vi ser hellre att det läggs fyra miljoner kr till på området vid Folkets 

Hus/Dansrotundan i Lomma som är ett område som idag är trist och fallfärdigt men 

har väldigt mycket potential för att bli ett område där vi invånare inte bara möts 

inne i byggnaderna utan även i en park utanför. 

 

 

 

Detta är något av de satsningar och begränsningar som vi i Socialdemokraterna i 

Lomma vill se under 2023! 

  - Per Bengtsson 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (S) 



  

 

Vill du vara med och påverka samhället? 

Gå med oss på socialdemokraterna.se/blimedlem 

 

 

 

 

 

 



Reservation 

Lomma 19-10-2022


Under kommunstyrelsens sammanträde under ärende 20 ”förslag till 
budget 2023” yrkade Sverigedemokraterna på ett antal 
ändringsyrkanden. Då våra yrkanden inte fick gehör reserverar vi oss.


Ekonomin de kommande åren är väldigt osäker. Av den anledningen 
anser vi det vore säkrast att pausa och flytta fram gymnasieskolan 
tills ekonomin är mer stabil. Skulle projektet bli dyrare än väntat eller 
om räntorna går upp ännu mer, är det våra invånare som får betala 
priset.


Ett av våra vallöften under valet har varit att de äldre ska prioriteras 
först. Uppfylls detta har vi inget emot ett nytt kommunhus. Då vi inte 
anser vårt ”krav” uppfylls, stödjer vi inte ett nytt kommunhus för 
tillfället. 


Vi finner det dessutom märkligt att BUN blir kompenserade för ökade 
livsmedelspriser, men inget sådant ser vi i socialnämnden. Det 
innebär att med alliansens budget kan de äldre i kommunen på våra 
äldreboenden vänta sig kraftigt försämrad kvalité på sina måltider 
nästa år. 


Oscar Sedira (SD) 
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Reservation Kommunstyrelsen 19/10 2022, §20 Förslag till budget 2023 och plan för ekonomin
2023-2026,

Då nedanstående tilläggs- och ändringsyrkanden fick avslag i kommunstyrelsen reserverar jag mig mot
beslutet.

Finansiella mål
Följande mål bör ändras från:

“Investeringarna ska till minst 60% finansieras med egna medel (avskrivningar + årets
resultat), exklusive gymnasieskolan”

till, i första hand:

“Investeringarna ska till minst 60% finansieras med egna medel (avskrivningar + årets
resultat)”

och i andra hand bör investeringarna inklusive gymnasieskolan presenteras separat i
rapporter och redovisningar.

Kommunstyrelsen
● Tillförs 400 tkr för ett nytt kommunikationsverktyg att ersätta LUKAS

Samhällsbyggnadsnämnden
● Tillförs 1000 tkr för en fördjupad översiktsplan över Bjärehovsområdet

Barn- och utbildningsnämnden
● Tillförs 6  MSEK för utökad personaltäthet med examen inom förskola
● Tillförs 2.5 MSEK för utökat resursstöd med pedagogiskt utbildad personal
● Tillförs 1 MSEK för stärkt elevhälsa

Socialnämnden
● Tillförs 6 MSEK för ökad bemanning av omvårdnadspersonal inklusive

nattsjuksköterska
● Förtydligande att vid utbildningsinsatser inom satsningen “Lokal

äldreomsorgsreform” där personal behöver vara frånvarande från ordinarie
tjänstgöring ska vikarier användas

● Tillförs 200 tkr för mindre investeringar i parcyklar

Kultur- och fritidsnämnden
● Tillförs 300 tkr till förstudie för Löddesnäsparken 2.0

Bilaga H KS § 123/22



Investeringsbudget
● Gymnasieskola exkluderas
● Nytt kommunhus exkluderas
● 20 MSEK tillförs 2024 för renovering av kommunhus
● 2 MSEK tillförs 2023 samt 50 MSEK 2024 för ersättningsförskolor för Äpplegården

och Trollets förskolor
● 20 MSEK (2 x 10 MSEK) tillförs 2024 för nya klubbhus samt omklädningsrum på

Lomma IP respektive Borgeby IP

Kristina Thored, Fokus Bjärred
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Många kommuner står inför två ekonomiskt 
utmanande år. Ett nytt pensionsavtal har tecknats 
mellan SKR och de fackliga organisationerna, där 
pensionen kopplas till prisbasbeloppet. Detta 
medför kraftigt ökade kostnader så länge inflatio-
nen är på nuvarande nivå. Dessutom innebär det 
nya pensionsavtalet en överlappning som medför 
en engångseffekt för 2023 års kostnader. I kronor 
medför det nya pensionsavtalet för Lommas del 
cirka 57 mnkr högre kostnader för 2023 och 78 
mnkr för 2024 för att sedan återgå till tidigare  
förväntade nivåer.

Därutöver räknar vi med kraftigt ökade energi-, 
ränte- och livsmedelskostnader. För att möta de 
ökade livsmedelspriserna tillförs Barn- och utbild-
ningsnämnden 2 mnkr årligen. Eftersom samtliga 
befintliga lån är bundna kan vi hantera de ökade 
räntekostnaderna på kort sikt, men mot slutet 
av planperioden, dvs. 2026, har vi räknat med att 
högre räntenivåer i kombination med en högre 
upplåningsvolym leder till markant ökade ränte-
kostnader.

Ökade energipriser
Värst på kort sikt är de ökade energipriserna.  
Befintligt elavtal löper ut vid årsskiftet och vi 
befarar att energikostnaderna blir 40 mnkr högre 
för 2023. Samtidigt är vi proaktiva och investerar 
nästan 30 mnkr i energisparåtgärder. De innefat-
tar utbyte av armaturer till LED, bättre styrning av 
belysning, solcellsanläggningar på fler av kommu-
nens fastigheter, samt utbyte av äldre ventilations-
anläggningar. 

Det råder även ovanligt osäkra förutsättningar  
vad gäller de kommande årens skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Hur sysselsättningen 
i Sverige och därmed skatteintäkterna utvecklas 
de kommande åren är mycket osäkert. Så ock hur 
den nya regeringen förhåller sig till satsningar på 
kommunsektorn. Här hoppas vi givetvis på någon 
form av kompensation för inte minst de ökade 
energikostnader. Nämnas bör dock att Lomma 
kommun har en i grunden god ekonomi, med en 
låg låneskuld per capita och där vi under flera år 
både budgeterat med ett överskott på 2 till 4 % och 
säkerställt ett utfall däröver. Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande

Långsiktig god planering
En central utgångspunkt i den styrande majorite-
tens budget är att vi är måna om att värna princi-
pen om långsiktigt goda planeringsförutsättningar 
för samtliga verksamheter. Vi lägger inte ut extra 
medel, eller drar in medel, för att anpassa oss till 
temporära förändringar i skatteintäkter eller kost-
nader. Därav hålls nämndernas ramar oförändrade, 
med undantag för BUN som alltså tillförs 2 mnkr 
för ökade livsmedelskostnader. 

En annan central utgångspunkt är att inte rucka 
på våra långsiktiga utvecklingsambitioner. Årets 
budget innefattar således nya investeringar, varav 
en ny idrottshall vid Karstorp, ett nytt kulturhus i 
Bjärred och en satsning på strandstråket i Bjärred 
via en total omdaning av fastigheten där båtklub-
barna verkar. 

Vi kommer dock inte runt att vi enligt lag ska lägga 
en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. 
Därav innefattar budgeten ett ofördelat sparbeting. 
Under första halvåret 2023, när kunskapsläget är 
bättre om kommunens ekonomiska situation, kom-
mer vi göra en ny bedömning. Grundtanken är att 
sparbetinget inte ska exekveras.

Det finns alltså ingen anledning till oro. Vi har  
ordning i ekonomin och håller stabil kurs trots 
temporärt oväder.  
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ÅREN 2021 - 2026 I SAMMANDRAG

Prognos
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Allmänt
Antal invånare 31 dec 24 638 24 802 24 998 25 239 25 434 25 617
    - varav 0-5 år 1 594 1 508 1 506 1 524 1 519 1 538
    - varav 6-15 år 4 154 4 147 4 121 4 032 3 971 3 886
    - varav 16-18 år 1 101 1 160 1 154 1 224 1 239 1 304
    - varav 19-64 år 12 605 12 754 12 967 13 149 13 329 13 463
    - varav 65-79 år 3 541 3 476 3 379 3 343 3 285 3 266
    - varav 80 år och äldre 1 643 1 757 1 871 1 967 2 091 2 160

Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:
    Kommunalskatt, kr 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64 19,64
    Landstingsskatt, kr 11,18 11,18
    Begravningsavgift, kr 0,25 0,25
(Landstingsskatt / Begravningsavgift ännu ej fastställda)

Resultatbudget
Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämningar, mnkr 1 534,2 1 609,9 1 639,4 1 689,9 1 755,8 1 807,4

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 1 527,2 1 429,4 1 616,3 1 664,5 1 639,5 1 700,0

Verksamhetens nettokostnader, tkr/inv 62,0 57,6 64,7 65,9 64,5 66,4

Finansnetto, mnkr 58,8 -52,4 -18,0 -22,5 -37,7 -54,6
  - varav pensionsförvaltning, orealiserad värdeförändring 36,8 -41,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat, mnkr 65,8 128,1 5,1 2,9 78,6 52,8
Årets balanskravsresultat, mnkr 15,8 166,1 5,1 2,9 78,6 52,8

Resultat i förhållande till skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning:
 - åretas resultat 4,3% 8,0% 0,3% 0,2% 4,5% 2,9%
 - årets balanskravsresultat 1,0% 10,3% 0,3% 0,2% 4,5% 2,9%

Balansbudget
Anläggningstillgångar (materiella), tkr/inv 78,6 87,0 87,5 95,6 107,4 115,4

Långfristiga skulder, tkr/inv 25,9 29,5 32,1 42,7 53,5 64,6

Eget kapital, tkr/inv 67,8 72,5 72,1 71,6 74,1 75,6

Soliditet, % 49,6% 50,2% 49,3% 45,8% 44,2% 43,0%
(eget kapital i % av totalt kapital inklusive ansvarsförbindelsen)

Kassaflödesbudget
Investeringsutgifter, mnkr 174,0 339,1 136,3 334,3 431,1 350,0
Investeringsutgifter, mnkr / ej utfört 2022, enligt prognos 73,2

Förändring av låneskulden, mnkr -15,0 90,0 140,0 280,0 260,0 295,0
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SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR:

 85 % av kommunens intäkter kommer från   
	 	 skatteintäkter,	generella	statsbidrag		 	
	 	 och	utjämningar.

 2,8 %	 kommer	från	kommunal	fastighetsavgift.

 11,8 % kommer	från	andra	avgifter	och	ersättningar	
	 	 som	kommunen	får	för	den	service	
	 	 som	kommunen	erbjuder.

   0,4 %	 är	finansiella	intäkter.

VART GÅR SKATTEPENGARNA?

27,15 kr till grundskoleverksamhet

 17,67 kr till teknisk verksamhet

 16,10 kr till hälsa, vård och omsorg 

9,94 kr till gymnasieskola och vuxenutbildning 

9,29 kr till förskoleverksamhet

   6,82 kr till kommunövergripande verksamhet

   4,67 kr till LSS-verksamhet

   3,90 kr till individ- och familjeomsorg

   1,82 kr till kulturverksamhet

   1,71 kr till fritidsverksamhet

    0,36 kr till bygglovsverksamhet

    0,26 kr till miljö- och hälsoskyddsverksamhet

    0,31 kronor till årets budgeterade resultat

100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN  
PLANERAS I BUDGET 2023 ATT ANVÄNDAS SÅ HÄR:

Skatteintäkter, 
generella statsbidrag  

och utjämningar

Finansiella 
intäkter  

Kommunal 
fastighetsavgift

Övriga avgifter 
och ersättningar
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VISION 2040 OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 2019-2023

Övergripande mål 2019 – 2023

KVALITET I FRAMKANT
Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och 
service av hög kvalitet med invånaren i fokus. 
Lomma kommun finns till för invånarna och vi sät-
ter människan i centrum. 
All verksamhet kännetecknas av hög kvalitet. 
En förutsättning för det är att kommunen är en 
attraktiv arbetsgivare som har tillit till medarbe-
tarnas kompetens. 
Arbete med utveckling och förbättringar är stän-
digt i fokus. All verksamhet bedrivs effektivt och 
innovativt.

BALANSERAT HÅLLBARHETSARBETE
Lomma kommun ska bedriva ett balanserat 
hållbarhetsarbete med kommande generationer i 
åtanke.
Lomma kommun säkerställer en långsiktigt hållbar 
befolkningsutveckling där hänsyn tas till ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet. Vi värnar om 
klimatet och utvecklar gröna och blå naturvärden. 
Vi verkar för ett samhälle med god hälsa där 
människor känner ömsesidig respekt för varan-
dra. I Lomma kommun uppnås en god ekonomisk 
utveckling och hushållning.

TRYGGHET I LIVETS ALLA SKEDEN
I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets 
alla skeden. 
Oavsett ålder och förutsättningar känner sig våra 
invånare trygga i kommunens verksamheter och i 
offentliga miljöer. 
Genom ett aktivt och förebyggande arbete skapar 
vi förutsättningar för en säker livs- och boende-
miljö. 
Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i. 
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Vision 2040Vision 2040
”Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. ”Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. 

Här vill människor leva, verka och utvecklas.  Här vill människor leva, verka och utvecklas.  
Vi värnar om invånarna, miljön och havet.  Vi värnar om invånarna, miljön och havet.  

Lomma kommun står för utveckling och hög kvalitet.Lomma kommun står för utveckling och hög kvalitet.””

DEN KOMMUNIKATIVA KOMMUNEN
Lomma kommun ska vara en öppen och kommuni-
kativ organisation där invånarna känner ett högt 
förtroende för verksamheten.
Dialog och öppenhet ökar förtroendet för Lomma 
kommun och även för demokratin i stort. 
Vi kommunicerar proaktivt med invånarna, omvärl-
den och i organisationen. Både invånare och kom-
munens medarbetare upplever bra möjligheter till 
delaktighet och inflytande ur sina olika perspektiv.
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STYRPROCESS OCH MÅLKEDJA 
 
Budgetens roll i styrprocessen 
Budgeten har många uppgifter. Den är ett 
verktyg för planering, styrning, uppföljning 
och kontroll av verksamheten. Genom att 
fastställa övergripande mål och ekonomiska 
förutsättningar, anger kommunfullmäktige på 
vilket sätt kommunens medel ska nyttjas för 
att nå visionen.  
 
Budgeten består av flera olika delar såsom 
mål, driftbudget, investeringsbudget, 
exploateringsbudget, resultatbudget, 
kassaflödesbudget och balansbudget. 
 
Kommunen använder fullmäktigeverksamhet 
(KF-verksamhet) som begrepp då anslag ges 
för driftbudgeten. Kommunfullmäktige 
fastställer nettokostnaderna per KF-verk-
samhet. Nämnderna får omdisponera medel 
vad gäller driftbudgeten mellan respektive KF- 
verksamhet under förutsättning att nämnds-
målen uppfylls. Detta gäller inte omdispo-
nering mellan skattefinansierad teknisk 
verksamhet och avgiftsfinansierad teknisk 
verksamhet respektive fastighetsverksamhet. 
 
Budgetprocessen 
Kommunfullmäktige fattar beslut om 
planeringen för det nästkommande året samt 
ytterligare tre år. Det första benämns Budget 
medan de tre följande åren kallas Plan för 
ekonomin. 
 
I korthet ser budgetprocessen ut på följande 
sätt: 
 

• En strategidag för förtroendevalda 
hålls i början av året. Kommun-
direktör och förvaltningschefer gör 
avstamp i nuläget och beskriver 
utmaningar samt relevanta 
jämförelser av kostnader, nyckeltal 
samt nöjd-medborgarindex inför det 
kommande årets budget. En tidig 
diskussion förs om hur kommunen på 
ett övergripande plan och på bästa 
sätt bör fördela de gemensamma 
resurserna samt kring hur mål och 

medel hänger samman på ett bra 
sätt.  
 

• Under februari-mars uppdaterar 
ekonomiavdelningen de ekonomiska 
förutsättningarna utifrån ny skatte- 
och befolkningsprognos samt övriga 
förändringar som skett sedan budget 
och plan för ekonomin fastställdes 
föregående höst. 

 
• I mars föreslår kommunstyrelsen 

riktade mål från kommunfullmäktige 
till nämnderna, behandlar budget-
förutsättningar och fastställer 
budgetramar. 

 
• Förvaltningar/nämnder tar fram 

budgetförslag, i form av en preliminär 
nämndsbudget samt plan för 
ekonomin, innehållande mål, drift-, 
investerings- och exploaterings-
budget med inlämning till 
kommunstyrelsen i juni. 

 
• Nämndsförslagen behandlas av 

budgetberedningen i september. 
 
• Kommunens totala budgetförslag tas 

upp för facklig samverkan. 
 
• Kommunstyrelsen behandlar 

budgetförslaget i början av oktober 
och därefter fattar kommun-
fullmäktige beslut om budget och 
plan för ekonomin.  

 
• I november fastställer respektive 

nämnd sin nämndsbudget och 
inrapporterar den till kommun-
styrelsen.  

 
Under valår fastställs budgeten av nytillträtt 
kommunfullmäktige i november.  
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Målkedjan 
För att styra, utveckla och följa upp Lomma 
kommuns verksamhet i enlighet med de 
politiskt fastställda målen har kommunen ett 
särskilt styrsystem – senast reviderat år 2022 
(läs mer sid. 11). Systemet är uppbyggt av en 
målkedja som länkar samman mål på olika 
nivåer (se figuren nedan). Målkedjan synliggör 
hur målsättningar från de politiska organen 
bryts ned till aktiviteter i den enskilda 
verksamheten.  

Högst upp i målkedjan återfinns Lomma 
kommuns vision som beskriver ett önskvärt 
framtida tillstånd för kommunen och visar 
färdriktningen för all verksamhet utifrån ett 
långsiktigt perspektiv. Lommas vision 2040 är;  
” Lomma kommun erbjuder en attraktiv och 
trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. Här vill 
människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar 
om invånarna, miljön och havet. Lomma står 
för utveckling och hög kvalitet” 

Som ett sätt att konkretisera visionen för 
Lomma 2040 har kommunfullmäktige, inför ny 
mandatperiod, antagit fyra övergripande mål 
av särskild betydelse för kommunens 
verksamhet och utveckling. Dessa verkar i 
visionens riktning och utgör viktiga områden 
av strategisk karaktär för åren 2019 – 2023.  

De övergripande målen är: kvalitet i framkant, 
trygghet i livets alla skeden, balanserat 
hållbarhetsarbete och den kommunikativa 
kommunen (se sidan 6). Samtliga nämnder ska 
utifrån sitt ansvarsområde bidra till och verka 
utifrån de övergripande målen.  
Därtill finns även mål i nationella, regionala 
och kommunala planer som verksamheterna 
arbetar mot.  

Kommunen ska också, enligt kommunallagen, 
ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Mål enligt god ekonomisk 
hushållning avser både finansiella mål och 
verksamhetsmål.  De finansiella anger att 
ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning och att den ska bedrivas inom 
befintliga ekonomiska ramar.  
Verksamhetsmålen, enligt god ekonomisk 
hushållning, utgörs i Lomma kommun av 
särskilt riktade mål från kommunfullmäktige 
till respektive nämnd. Ett riktat mål syftar till 
att åstadkomma en förflyttning på områden 
där kvaliteten behöver öka och fokus ska vara 
på vilka resultat som ska uppnås (se de 
riktade målen till nämnderna på sidan 12).  

Nämndsmålen beskriver vilket resultat som 
nämnden ska åstadkomma för att bidra till att 
de övergripande målen uppfylls. Nämnderna 
initierar och formulerar sina egna mål som 
förslag i den preliminära nämndsbudgeten.  
Det är dock kommunfullmäktige som slutligen 
fastställer nämndsmålen i enlighet med sin 
grundläggande roll och överordnade ställning i 
kommunen. Syftet är att säkerställa att 
nämndsmålen ligger linje med kommun- 
fullmäktiges viljeinriktning såsom den uttrycks 
bland annat genom visionen, de övergripande 
målen och de riktade målen. Vidare säker-
ställer kommunfullmäktige att nämnden tagit 
sig an det eventuella riktade mål som 
nämnden fått tilldelat sig. Därmed skapas 
förutsättningar för att målkedjan hänger 
samman över de olika nivåerna och att målen 
får genomslag i praktiken. 

I denna process har kommunstyrelsen – i 
enlighet med sin ordinarie beredningsfunktion 
till fullmäktige – en beredande roll kring 
nämndsmålen. Nämnden antar sedan 
slutgiltigt sin nämndsbudget i vilken även 
målen ingår. Nämndsbudgeten fungerar som 
en beställning till berörda förvaltningar och 
förvaltningschefen utvecklar därför en 
verksamhetsplan som består av de aktiviteter 
som ska genomföras under året för att målen i 
budgeten ska uppnås.  
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OMVÄRLD OCH BEFOLKNING 
 
Samhällsekonomisk utveckling 
Informationen i detta avsnitt är hämtad från 
Makronytt 2/2022, Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). 
 
Inflations- och räntechock sänker 
konjunkturutsikterna 
Den höga inflationstakten har på bred front 
fått fäste i ekonomin. Centralbankernas höjda 
räntor bidrar nu till att ytterligare dämpa 
konjunkturutsikterna. Den höga inflationen 
påverkar alla ekonomins sektorer och urholkar 
köpkraften för företag, hushåll och 
kommuner. Ekonomin kommer, enligt SKR, 
därför växa svagare än trend 2022 och 2023, 
var vid resursutnyttjandet sjunker. Läget på 
arbetsmarknaden är i nuläget ansträngt, med 
ett ar betskraftsdeltagande och en 
sysselsättningsgrad högre än före pandemin. 
Den svaga BNP-tillväxten dämpar dock med 
tiden sysselsättningen och nästa år stiger 
andelen arbetslösa. 
 
Det kommunala skatteunderlaget växer starkt 
i nominella termer. Snabbt stigande 
kostnader, givet högre priser och löner, pekar 
dock på att skatteintäkterna endast kommer 
att medge en svag real resursökning 
kommande år. Stora kostnadsökningar inte 
minst för avtalspensioner, drivet av den höga 
inflationen, kommer att bli en stor utmaning 
för de kommunala budgetarna 
 
Inflationen dämpar global konjunktur 
Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina, 
vilket lett till en utbudschock med markant 
höjda priser på energi och livsmedel. Det ryska 
hotet om stängda gasflöden har höjt risken för 
ett mer abrupt bakslag för den europeiska 
ekonomin. Dock har öppningen av 
ekonomierna efter pandemin fått 
tjänstekonsumtionen att ta fart igen, vilket 
varit gynnsamt främst för södra Europa. Den 
höga inflationen urholkar dock köpkraften hos 
alla aktörer i nuläget, varför efterfråge-
tillväxten dämpas markant. Då även ECB, 
Europeiska centralbanken, behöver strama åt 
penningpolitiken för att komma till rätta med 

inflationsproblemen blir det en ”dubbel smäll” 
också i Europa: först stiger inflationen 
exklusive ränteutgifter kraftigt, därefter 
skjuter räntorna i höjden. Primärt drabbas 
konsumtion och investeringar. Framöver 
kommer även arbetsmarknaderna att 
påverkas men nuläget är ännu relativt starkt. 
 
Sammantaget kommer BNP i vår omvärld att 
växa svagare 2023 än 2022, liksom 2022 
kommer visa svagare tillväxt än 2021. 
Omvärlden kommer således att i en allt 
mindre grad ge draghjälp till den svenska 
ekonomin. Efterfrågan för svensk export-
industri gynnas dock av den svaga svenska 
kronan. 
 
Konjunkturåterhämtning 2024–2025 
Givet att resursutnyttjandet viker under 
prognosåren 2022 och 2023 uppstår negativa 
BNP- och timgap: vi får lågkonjunktur. SKR:s 
analys av samhällsekonomin under kalkylåren 
2024 och 2025 baseras på ett antagande att 
ekonomin går mot ett balanserat resurs-
utnyttjande. Efter lågkonjunkturen 2023 antas 
därmed (metodmässigt) en följande 
konjunktur-uppgång åren därefter. BNP- och 
tim-tillväxten lyfter därför.  
 
Det är, enligt SKR, viktigt att poängtera att 
analysen av 2024 och 2025 inte utgör en 
prognos, lik den för 2022 och 2023. Det är en 
kalkyl utifrån den långsiktiga potential som 
bedöms finnas i ekonomin. 
 
Hög nominell skatteunderlagstillväxt 
Skatteunderlaget växer snabbt i nominella 
termer under perioden 2022–2025; i 
genomsnitt med 4,6 respektive procent 4,5 
procent per år för den faktiska respektive 
underliggande utvecklingen. 
 
Den procentuella förändringen av skatte-
underlaget, i nominella tal beräknas uppgå till: 
2021 5,3 
2022 4,9 
2023 4,7 
2024 4,4 
2025 4,5 
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I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 
procent per år 2022–2025, att jämföra med de 
senaste tio årens genomsnitt på 1,7 procent. 
Det är en real nedväxling, med 0,8 procent-
enheter. Trots den nominella uppväxlingen 
urholkas alltså kommunsektorns köpkraft 
drastiskt. År 2023 faller till och med 
köpkraften; intäkterna beräknas realt sett bli 
lägre än föregående år. 
 
Sammantaget för perioden beräknas, enligt 
SKR, skatteunderlaget inte räcka till att 
finansiera en växande kommunal 
verksamhetsvolym i linje med den senaste 
tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska 
utmaningen framöver större än tidigare: de i 
arbetsför ålder ska försörja allt fler (yngre och 
äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg 
och vård av äldre förutsätter allt större 
resurser. 
 
Budgetpropositionen 
Då Sverige får en ny regering presenteras inte 
Budgetpropositionen förrän senast den 15 
november. Kommunfullmäktige i Lomma 
kommun fastställer Budget 2023 samt plan för 
ekonomin 2024 - 2026 den 10 november vilket 
innebär att eventuella konsekvenser av 
budgetpropositionen ännu inte är kända.  
 
Befolkning 
Befolkningsutvecklingen är av avgörande be-
tydelse vid bedömning av olika verksamheters 
behov. Befolkningsprognosen baseras på 
förväntade förändringar i bostadsbeståndet 
(främst nybyggnation) samt uppskattningar av 
födelsetal och dödlighetstal och inte minst in- 
och utflyttning. Denna prognos ses över minst 
en gång per år.  
 
I befintlig befolkningsstruktur kan två stora 
pucklar noteras, dels en med en topp omkring 
12 års ålder dels en med en topp kring 47 års 
ålder, en mindre topp kan även noteras 
omkring 78 års ålder.  
 
Befolkningsutvecklingen till och med juni 2022 
ligger något under prognos. Födelse-
överskottet är högre än prognostiserat, 
helårsprognosen pekade mot en negativ 
utveckling medan utfallet hittills i år är 

positivt. Flyttnettot var under årets första 
månader negativt men ifrån juni är det 
positivt, detta då flerbostadshus färdigställts 
under maj. Under andra halvåret 2022 
förväntas ytterligare ett flertal bostäder 
tillkomma vilket sannolikt medför att 
folkmängden når upp till prognosen. 
 
Befolkningsökningen ser de kommande åren 
ut att ligga på en måttlig nivå, strax under 1%.  
Nedan framgår befolkningen i olika ålders-
grupper enligt den befolkningsprognos som 
antogs våren 2022. Kommunens 
befolkningsprognos sträcker sig till 2027, men 
blickar även fram till år 2031.  
 
Enligt befolkningsprognosen för budget-
perioden förväntas befolkningstillväxt bland 
alla åldersgrupper förutom skolungdom 5–15 
år och yngre pensionärer 65 – 79år. 
 

Ålder/
År 

2022  2023 2024 2025 2026  

0–5 1 508 1 506 1 524 1519   1 538 
6–15 4 147 4 121 4 032 3 971 3 886 
16–18 1 160 1 154 1 224 1 239 1 304 
19–24 1 189 1 259 1 295 1 358 1 365 
25–64 11 565 11 708 11 854 11 971 12 098 
65–79 3 476 3 379 3 343 3 285 3 266 
80- 1 757 1 871 1 967 2 091 2 160 
S:a 24 802 24 998  25 239 25 434 26 617 

Ändr. 0,7% 0,8% 1,0% 0,8% 0,7% 

Befolkningsprognos 
 
 
Prognos 2023 2024 2025 

Befolkning 31/12  
respektive år 

 
24 998  

 
25 238 

 
25 434 

Befolkning 1/11 året 
innan budgetåret 1) 

 
24 720 

 
24 910 

 
25 190 

 
1) Befolkning 1/11 året innan budgetåret är utgångs-
punkt för beräkning av kommunens skatteintäkter. 
 
Då större projekt som förväntas färdigställas i 
Lomma kommun under 2022 och 2023 
beräknas ha inflyttning först under det sista 
kvartalet har den förväntade folkmängden för 
1a november dessa år reviderats ner något 
jämfört med en under året jämn befolknings-
ökning. 
 
 



11 
 

Bostadsbyggande 
Under innevarande år har till följd av kriget i 
Ukraina energi och byggvarupriser stigit 
kraftigt, vilket medför fördyringar för 
byggprojekt. Bostadsbyggandet under 
innevarande och nästkommande år är oftast 
redan sålt och i produktion, det vill säga för 
dessa projekt påverkas inte byggtakten. 
Längre fram kan dock makroekonomiska 
faktorer medföra en kraftig påverkan på 
byggtakten, förutom redan nämnda innefattar 
dessa även ränteläge och hushållens ekonomi.  
 
Under 2022 förväntas 98 bostäder 
färdigställas, den stora merparten i Lomma 
hamn. Hittills, till och med augusti 2022, har 
21 nya bostäder färdigställts vilket innebär att 
en stor del av årets produktion kommer att 
ske under årets andra hälft.  
 
Under åren 2023–2025 förväntas ungefär 400 
bostäder färdigställas. Här ingår främst 
lägenheter i flerbostadshus samt radhus. Ett 
mindre antal tomter för enskilt byggande finns 
också med bland de aktuella projekten. 
Tabellen nedan avser tidpunkt för inflyttning. 
 

Område / 
År 2022 2023 2024 2025 Totalt 
Lomma 
Hamn 83 52 152 65 352 
Lomma, 
övr. 4 4 14 58 80 
Bjärred-
Borgeby 11 49 3 3 66 
Summa 98 105 169 126 498 

 
Det största enskilda utbyggnadsområdet är 
Lomma Hamn med omkring 270 nya bostäder 
under de kommande tre åren. I Lomma hamn 
finns för närvarande två större byggaktörer 
som har exploaterbar mark. Efter 2025 är 
enligt exploatörernas byggprognos samtliga 
gällande planer med bostäder i Lomma Hamn 
bebyggda.  
 
Därefter förväntas byggnationen i kommunen 
främst ske i området Bjärreds vångar, Borgeby 
Öst samt genom färdigställandet av de norra 
delarna av Lomma Centrum. 
 

GOD EKONOMISK 
HUSHÅLLNING 
 
Kommunfullmäktige har fastställt Riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning som slår fast 
principer och avser det strategiska, mer 
långsiktiga perspektivet.  
 
Som stöd för bedömning om övergripande mål 
uppnås och om verksamheten bedrivs på ett 
ekonomiskt sätt har både finansiella- och 
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 
hushållning tagits fram för budgetperioden - 
detta ställs också som krav i lagstiftningen. 
 
De finansiella målen finns för att betona att 
ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning.  Verksamheten ska bedrivas inom 
befintliga ekonomiska ramar även om detta 
kan medföra att de i budgeten angivna målen 
och riktlinjerna för verksamheten inte helt kan 
uppnås. Om det uppstår konflikt mellan 
ekonomiskt utrymme i budget och verksam-
hetsmål ska styrelsen/nämnden agera och 
prioritera så att budgeten inte överskrids. 
 
För att uppnå god ekonomisk hushållning ur 
ett verksamhetsperspektiv fastställer 
kommunfullmäktige riktade mål till en eller 
flera nämnder. Ett riktat mål är precist till sin 
karaktär och anger vad som ska åstadkommas 
på ett visst område eller i en viss verksamhet. 
De utgör resultatmål.  Kommunfullmäktige 
anger när i tid nämnden ska ha uppfyllt det 
riktade målet. Det kan variera i tidsspann från 
ett till fyra år. De riktade målen har en särskild 
betydelse då de utgör en direkt beställning 
från kommunfullmäktige till ansvarig nämnd. 
Syftet är att åstadkomma en förflyttning på 
områden där kvaliteten behöver öka och fokus 
ska vara på vilka resultat som ska uppnås. 
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Finansiella mål för åren 2023 – 2026 

• Årets resultat ska åtminstone uppgå
till 2 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning.

• Soliditeten (inkl. ansvarsförbindelsen)
för kommunen såväl som för
kommunkoncernen ska inte
understiga 40 %.

• Investeringarna ska till minst 60 %
finansieras med egna medel,
(avskrivningar + resultat) exklusive
gymnasieskolan.

Verksamhetsmål / riktade mål till 
nämnderna 

• Lomma kommun erbjuder en trygg
livs- och boendemiljö genom ett aktivt
och förebyggande trygghetsarbete.
(kommunstyrelsen)

• Äldreomsorgen håller god kvalitet.
(socialnämnden)

• Verksamheten kännetecknas av en
hälsosam lärmiljö.
(barn- och utbildningsnämnden)

• Utbudet av kulturaktiviteter är
varierat, brett och tillgängligt.
(kultur- och fritidsnämnden)

• Samhällsbyggnadsnämnden
tillhandahåller långsiktigt
ändamålsenliga lokaler med hög
nyttjandegrad och kostnadstäckning.
(samhällsbyggnadsnämnden)

• Invånare och företag är nöjda med
den service som bygglovs-
verksamheten erbjuder.
(miljö- och byggnadsnämnden)

God ekonomisk hushållning uppnås när såväl 
de finansiella målen som verksamhetsmålen 
ovan huvudsakligen är uppfyllda.  

Nämndsmål 
Kommunfullmäktige fattar även, utifrån de 
antagna övergripande målen, beslut om 
nämndsmål för det kommande budgetåret. 
Dessa ska utgöra tydliga mål för de 
verksamheter som nämnden ansvarar för. De 
anger vad som ska uppnås och ska vara 
riktade mot dem som nämndens verksamhet 
är till för. De utgör resultatmål. 

Nämndsmålen framgår av respektive nämnds 
verksamhetstexter, sid. 41 - 70. 

KVALITET GENOM STYRNING 
OCH LEDNING 

Kvalitet i framkant 
Kvalitet kräver ett medvetet och systematiskt 
arbete med tydligt ställda mål och att följa 
upp målen i syfte att förbättra verksamheten. 
Kommunens huvudsakliga uppdrag är att 
erbjuda välfärd, service och tjänster av hög 
kvalitet till de som bor och verkar i kommunen 
genom livets alla skeden. 

Styrsystemet 
Genom Lomma kommuns styrsystem för att 
leda, utveckla och följa upp verksamheten 
genom mål- och resultatstyrning skapas 
förutsättningar för att använda kommunens 
resurser på ett effektivt sätt och tillhandahålla 
tjänster av god kvalitet till medborgarna och 
brukarna. Styrsystemet syftar både till att 
verksamheten ska kunna följas upp (genom 
att blicka bakåt) och utvecklas (genom att 
blicka framåt). 

Att arbeta i enlighet med styrsystemet skapar 
systematik, tydlighet, transparens och ett 
gemensamt förhållningssätt i styrningen av 
verksamheten. Arbetssättet ska präglas av 
samverkan, dialog, öppenhet och tillit samt ett 
tydligt fokus på dem som Lomma kommuns 
verksamhet är till för – det vill säga 
medborgarna och brukarna. Samtliga 
nämnder och förvaltningar har ansvar för att 
utveckla optimala arbetssätt för att tillämpa 
styrsystemet i praktiken. 
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Tillitsbaserad styrning och ledning 
Kommunen strävar efter ett arbetssätt som 
utgår från en ledningsfilosofi baserad på tillit.  
”Tillit är en ledningsfilosofi som innebär att vi 
väljer att lita på att människor i kärn-
verksamheten har kunskap, omdöme och vilja 
att genomföra sitt arbete på ett bra sätt utan 
detaljstyrning och att organisationens 
viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar 
utifrån behoven i mötet mellan medarbetare 
och medborgare” (*). 
 
(*) Bringselius, 2018, Tillit. En ledningsfilosofi 
för framtidens offentliga sektor, s. 11. 
 
 
 
STRATEGISKT HR-ARBETE  
 
”Lomma kommun som arbetsgivare verkar för 
ett hållbart arbetsliv som genomsyrar 
kommunens verksamheter från chefer till 
medarbetare. Lomma kommun är en av 
Sveriges bästa kommuner att arbeta i.” 
 
Så lyder Lomma kommuns arbetsgivarpolitiska 
vision 2030. Utifrån denna vision har ett 
arbetsgivarpolitiskt mål antagits: 
 
”Lomma kommun ska vara en attraktiv, 
utvecklande och hälsofrämjande 
arbetsgivare.” 
 
Nedanstående nyckeltal används för att följa 
upp målet. 

 
För att vara framgångsrik i arbetet med att 
utveckla och behålla befintliga medarbetare 
samt attrahera och rekrytera nya medarbetare 
behöver kommunen bland annat erbjuda: 
 
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor 
• Meningsfulla och utvecklande uppdrag 
• kompetensutveckling  
• Ett gott samarbetsklimat och möjlighet till 

delaktighet 
• En hållbar, säker och trygg arbetsmiljö 
 

 
 
 
Personal- och kompetensförsörjning  
2023 kommer Lomma kommun att ha cirka 
1 800 medarbetare som varje dag gör skillnad 
för kommunens medborgare. Ett aktivt och 
strategiskt kompetensförsörjningsarbete är 
avgörande för att kommunen fortsatt ska 
kunna bedriva högkvalitativ och modern 
verksamhet trots den ökande konkurrensen 
om arbetskraft.  
 
I begreppet kompetensförsörjning ingår allt 
ifrån att ha en kvalitetssäkrad rekryterings-
process till att skapa och synliggöra 
utvecklingsmöjligheter och karriärvägar för 
befintliga medarbetare. Även processerna för 
korttidsbemanning samt arbetsorganisation 
och arbetstider är viktiga områden för att 
säkerställa att varje medarbetares kompetens 
tas tillvara och bidrar till kommunens fortsatta 
utveckling.  
 
Under 2023 fortsätter arbetet med kommun-
övergripande strategisk personal- och 
kompetensförsörjningen, liksom att se över 
stödmaterial och utbildningsinsatser inom 
olika relaterade områden.  

• Kommunens eNPS 
(rekommendationsindex) ska öka 
för att 2025 vara minst +25  
(2020: +18, 2021: +14) 
 

• Den totala sjukfrånvaron ska minska 
för att 2025 ej överstiga 5,5 %  
(2020: 8,6 %, 2021: 7,8%) 
 

• Personalomsättningen ska inte 
överstiga 14 % 
(2020: 10 %, 2021: 11%) 
 

• Ledarskapsindex ska öka för att 
2025 vara minst 4,4 
(2020: 4,23, 2021: 4,10) 
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Under 2023 ska heltid som norm vara infört i 
hela kommunen. Det innebär att alla 
medarbetare med tillsvidareanställning eller 
tidsbegränsad månadsanställning ska erbjudas 
heltidsanställning.   
 
Kommunens chefer har en nyckelfunktion i att 
levandegöra den arbetsgivarpolitiska 
strategin. Cheferna skapar förutsättningar för 
att tillsammans med sina medarbetare 
utveckla såväl verksamheten som den egna 
kompetensen. Även under 2023 är 
chefsförsörjning och ledarutveckling därför 
prioriterade områden. Förutom interna 
chefsutbildningar genomförs även bland annat 
ett utvecklingsprogram för ledartalanger i 
samarbete med närliggande kommuner. 
 
Arbetsmiljö och hälsa 
Lomma kommun verkar för att medarbetare 
och chefer ska erbjudas ett hållbart arbetsliv 
på hälsofrämjande arbetsplatser. Här krävs ett 
ständigt pågående systematiskt arbetsmiljö-
arbete där man regelbundet identifierar 
eventuella risker i arbetsmiljön på varje 
arbetsplats och vidtar åtgärder för att minska 
riskerna för arbetsrelaterad ohälsa. Årligen 
genomförs medarbetarundersökning samt 
andra uppföljningar inom arbetsmiljöområdet 
som indikerar vilka särskilda insatser som 
behöver göras.  
 
Under 2022 har en ny arbetsmiljöpolicy 
beslutats och i samband med det har även 
partsgemensamma utbildningsinsatser 
genomförts. Arbetet med att säkerställa att 
det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i 
enlighet med policy och andra styrdokument 
på alla arbetsplatser i kommunen kommer 
fortsätta under 2023.  
 
Kommunens rehabiliteringsprocess bygger på 
samverkan mellan olika aktörer med god 
kunskap om rehabiliteringsarbetet. Anställda 
som riskerar eller hamnar i ohälsa och 
sjukskrivning ska tidigt få stöd för att återfå sin 
arbetsförmåga och kunna återgå i arbete. 
Målsättningen är att efter pandemin åter 
arbeta med att sänka sjukfrånvaron, med 
särskilt fokus på långtidssjukskrivningarna.  
 

Värdegrund och likabehandling 
Alla anställda i Lomma kommun ska i sitt 
arbete förhålla sig till kommunens 
värdegrund. Värdegrunden påverkar 
engagemang, bemötande och förhållningssätt 
till arbetet, varandra, medborgarna och 
kommunens samarbetspartners.  
 
 

       
 
 
Som arbetsgivare ska Lomma kommun arbeta 
för allas lika värde och verka utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv samt mot diskriminering. 
Likarättsarbetet är en angelägenhet för alla.  
Årligen följer kommunen upp handlingsplan 
för aktiva åtgärder för likabehandling och 
insatser görs kontinuerligt för att säkerställa 
att nuvarande och framtida medarbetare samt 
alla Lommabor möts med öppenhet och 
respekt. 
 
Likaså fortsätter arbetet med 
konkurrenskraftiga och individuella 
anställnings- och lönevillkor. Genom att 
tillämpa enhetliga principer för lönesättning 
undviks osakliga löneskillnader på grund av 
kön. Årliga uppföljningar görs även framöver.  
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STRATEGISKT NATUR- OCH 
MILJÖARBETE 
 
Det strategiska natur- och miljöarbetet i 
kommunen handlar främst om genom-
förandet av åtgärder kopplade till de lokala 
miljömålen, utveckling av energi- och 
klimatarbetet samt kust- och 
vattenmiljöarbetet, kompensation av 
ekosystemtjänster samt information, 
utveckling och skydd av naturområden. 
Utveckling av arbetet med kommunikation av 
miljö-, natur- och klimatfrågor kommer under 
2023 att få en särskild tyngd, liksom arbetet 
med klimatanpassning.  
 
Lokala miljömål 
Under 2022 antogs nya miljömål och ett 
tillhörande åtgärdsprogram för de miljömål 
som inte redan ingår i kommunens Energi- och 
klimatplan eller Naturmiljöprogram. Arbetet 
påbörjas nu för att implementera och 
genomföra dessa åtgärder. Arbetet fortsätter 
som planerat med åtgärderna för utveckling 
av naturvården, bekämpning av invasiva 
växter, synliggörande av naturområdena och 
kompensation som ingår i 
Naturmiljöprogrammet. Inom detta arbete 
görs också satsningar för att stärka 
kommunens naturpedagogiska utveckling. 
Detta ska ske i samarbete med skolor och 
förskolor.  
 
Klimatarbete, klimatanpassning och 
klimatrelaterade åtgärder 
En ny energi- och klimatplan antogs 2020 och 
arbetet med genomförandet av de nya 
åtgärderna i planen pågår för fullt med syfte 
att minska kommunens påverkan på 
klimateffekten. Samtidigt behöver samhället 
också anpassa sig till effekterna av den 
pågående klimatförändringen och 2019 antogs 
ett Kustzonsprogram vars syfte är att 
samordna och ytterligare implementera 
förvaltningen av kustens speciella 
frågeställningar. Arbetet behöver intensifieras 
under 2023 för att inte kommunen ska tappa 
fart i klimatanpassningsarbetet.  
 
Det LIFE-projekt som beviljades medel av EU 
under 2018 kommer att fortsätta under 2023. 

Region Skåne är projektägare och Lomma 
kommun är en partner. Projektet syftar till att 
skydda kusten mot översvämningar med hjälp 
av naturbaserad teknik. 
  
Under 2023 fortsätter arbetet också för att 
minska flödestopparna i Höje å. Detta sker i 
Höje å vattenråds regi. Framför oss ser vi en 
ny typ av förändrat arbetssätt som i högre 
utsträckning involverar markägare att delta så 
att vi kan nå längre med åtgärderna som 
gynnar såväl tätort som landsbygd. 
 
Renare hav och inlandsvatten 
Genom medlemskapet i KIMO (kommunernas 
internationella miljöorganisation) arbetar 
kommunen för att föra kommunernas marina 
arbete framåt både lokalt, nationellt och 
internationellt. Skräpet i havet, mikroplaster 
och så kallade spökgarn är frågor som 
engagerar många. I en del av dessa frågor 
samarbetar kommunen även med SYSAV och 
Höje å vattenråd och under 2023 kommer en 
testanläggning för uppsamling av skräp 
anläggas i Lomma hamn. 
 
Inom ramen för den nya vattenförvaltnings-
cykeln har nya åtgärdsprogram formulerats 
för Höje å och Kävlingeån. Vattenvårdande 
och vattenfördröjande åtgärder kommer att 
fortlöpa som samarbetsprojekt både i Höje å 
vattenråd och Kävlingeåns vattenråd där 
kommunen är part.   
 
Biologisk mångfald och utveckling av 
naturområden 
Förutom utveckling av naturvården så 
fortsätter kommunens arbete med att skydda 
de värdefullaste naturområdena. Flera nya 
områden har tillkommit i Naturmiljö-
programmets åtgärdsdel samt i kommunens 
nya översiktsplan. Under 2023 bör en ny 
prioriteringsordning för tillkommande 
reservatsbildningar göras. Samtidigt behöver 
befintliga miljöer uppgraderas. En ansökan om 
statliga LONA-medel har skickats in för att, 
under 4 år, från och med 2023, arbeta med att 
förbättra förutsättningarna för pollinatörer 
som nu annars riskerar att minska ytterligare. 
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EKONOMISK ÖVERSIKT OCH 
ANALYS 
 
Beräkningsförutsättningar 
De viktigaste beräkningsförutsättningarna är: 

• Oförändrad utdebitering, 19,64 kr. 
• Utgångspunkten har varit den plan för 

ekonomin för åren 2023 – 2025 som 
fastställdes i oktober 2021. 

• Befolkningsprognos 2022 - 2027 för 
Lomma kommun, beslutad i kommun-
styrelsen 2022-03-30.  

• Skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämningar har beräknats efter 
Sveriges Kommuner och Regioners 
prognos 2022-08-25 med en försiktig 
bedömning av skatteintäkterna.  

• Demografisk resursfördelning 
avseende 2023 - 2026 baserad på 
kommunens befolkningsprognos och 
prissättningen i kostnadsutjämningen 
per åldersgrupp, har tillförts 
nämnderna.  

• Beräknad effekt av löneöversyn för 
2023 - 2026 har inte tillförts 
nämnderna utan finns avsatt inom 
kommunstyrelsens medel till 
förfogande. 

• Arbetsgivaravgifterna beräknas till 
43,75 % för samtliga år.  

 
Resultatutveckling 
Den av staten fastställda nedre gränsen för 
den ekonomiska utvecklingen, det så kallade 
balanskravet, innebär att kommunens intäkter 
varje år måste överstiga kostnaderna. Detta är 
dock inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå 
Kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning. Den schablon som blivit känne-
tecken för god ekonomisk hushållning är ett 
överskott motsvarande två procent av 
intäkterna från skatter, generella statsbidrag 
och utjämning. 
 
Det prognostiserade resultatet för 2022 
uppgår till 128,1 mnkr, vilket är 69,4 mnkr 
bättre än budgeterat, främst tack vare högre 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Prognosen påverkas negativt med 
drygt 40 mnkr av orealiserade förluster för 

värdeminskning av placeringar i kommunens 
pensionsförvaltningen, men dessa uppvägs i 
prognosen av realisationsvinster från 
försäljning av tomt samt bostadsrätter på 
sammantaget cirka 46 mnkr.   

Kommunens riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning anger att årets resultat ska 
åtminstone uppgå till 2 % år av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Detta 
mål behålls i aktuell budgetperiod. 
Förutsättningarna för de första två åren i 
budgetperioden är dock betydligt sämre än för 
de kommande. Resultatnivån uppgår därför till 
0,3 % 2023 och till 0,2 % 2024. År 2025 har en 
bättre resultatnivå bland annat beroende på 
en tillfälligt högre skatteunderlagsutveckling 
och till periodens sista år sjunker resultatnivån 
till en mer normal nivå.  

Resultatutvecklingen sedan 2021 redovisas i 
diagrammet nedan. 
 

 
 
Extraordinära kostnadsökningar 2023 - 2024  
Utöver befarade kostnadsökningar för el och 
biogas med mera drabbas kommunen också 
av markant högre kostnader för pensioner 
under åren 2023 och 2024. Det är främst 
inflationen som påverkar kostnadsökningen då 
pensionsunderlaget värdesäkras genom en 
uppräkning kopplad till prisbasbeloppet. Till 
detta kommer även en tillfälligt ökad kostnad 
på grund av sektorns övergång till ett nytt 
pensionsavtal, som tecknades i december 
2021. Av en kostnadsökning på 60 respektive 
80 mnkr för åren 2023 och 2024 beror cirka 25 
% på övergång till nytt pensionsavtal. Från och 
med 2025 ligger pensionskostnadsprognosen 
på 100 mnkr totalt, vilket är cirka 70 mnkr 
lägre än prognosen för 2024. 
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Under år av stor osäkerhet, i detta fall både 
vad gäller omvärlds- och kostnadsläge, och i 
kombination med väsentliga kostnader av 
tillfällig karaktär bedöms det vara rimligt att 
kortsiktigt budgetera med en lägre 
resultatnivå än vad riktlinjer och finansiellt 
mål anger.  
 
Kommunen har avsatt medel till en resultat-
utjämningsreserv som är möjlig att disponera, 
under vissa förutsättningar, om ett negativt 
balanskravsresultat skulle uppstå i samband 
med bokslut. 
 
Resultatutjämningsreserv 
Kommunfullmäktige beslutade 2013 om 
riktlinjer för en resultatutjämningsreserv. En 
övre gräns för storleken på reserven 
fastställdes och motsvarar 4,0 procent av 
summa skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning.  
 
Budgetmässigt kan ingen ytterligare 
reservering göras 2023 då det endast får ske 
med det belopp som, något förenklat uttryckt, 
överstiger två procent av summan av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning.  
 
Baserat på budgeterade skatteintäkter, 
statsbidrag och utjämning får reserven uppgå 
till maximalt 65 mnkr år 2023. Om prognosen 
för år 2022 håller skulle avsättningen till och 
med 2022 uppgå till 64,4 mnkr. 
 
Under kortare perioder av svag skatte-
underlagsutveckling kan finansiering upp till 
genomsnittlig nivå i riket de senaste tio åren 
ske genom disponering av reserven. Detta 
förutsätter dessutom ett negativt balanskravs-
resultat för året. Under perioden 2022 - 2025 
beräknas den årliga skatteunderlags-
utvecklingen understiga den tioåriga 
genomsnittliga nivån för år 2023. Om det 
skulle uppstå ett negativt balanskravsresultat 
för år 2023 är det således möjligt att 
disponera medel ur reserven.  
 
Enligt kommunens regler för disponering av 
reserven är det inte tillåtet att disponera mer 
än motsvarande beloppet för sämre utveckling 

av skatteunderlaget jämfört med den 
genomsnittliga utvecklingen under den 
senaste tioårsperioden. Detta belopp uppgår 
för år 2023 till preliminärt 10 mnkr, och alltså 
är möjligt att använda för att i balanskravs-
avstämningen nå upp till nollresultat, eller så 
långt som beloppet räcker. 
 
Avstämning mot balanskrav 
I tabellen nedan framgår det att Lomma 
kommuns budgeterade resultat för år 2023 
uppfyller det lagstadgade balanskravet. 
 

Avstämning mot balanskrav mnkr 

Ingående resultat att återställa  0,0 

Årets resultat enligt resultaträkning 5,1 

Realisationsvinst, anläggnings tillgångar 0,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5,1 

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 

Årets balanskravsresultat 5,1 

 
Finansiella mål 
Tre finansiella mål har satts upp för åren 2023 
- 2026.  
 

1. Årets resultat ska åtminstone uppgå 
till 2 % av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning.  
 

 
 
Ovanstående diagram visar att resultatmålet 
budgetmässigt inte kommer att uppnås under 
åren 2023 - 2024. Målet uppnås däremot med 
god marginal 2024 och 2025.  
 
Den genomsnittliga resultatnivån, under hela 
budgetperioden 2023 - 2026, uppgår dock till 
2 %.  
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2. Soliditeten (inklusive ansvars-
förbindelsen), för kommunen såväl 
som för kommunkoncernen, ska inte 
understiga 40 %. 

 
Av diagrammet ovan framgår kommunens 
soliditet, det vill säga eget kapital i förhållande 
till totalt kapital, ligger runt 49 - 50 % åren 
2021 – 2023, för att därefter sjunka årligen till 
43 % år 2026.  
 
För kommunkoncernen som helhet var 
soliditeten 47 % i bokslutet för 2021. Nivån för 
koncernen är cirka 3 procentenheter lägre än 
kommunens – vilket innebär att kommun-
koncernen ligger nära målets minimikrav år 
2026.    
 
Målet hålls under alla budgetår, men bör 
stärkas framöver, då riktlinjerna för god 
ekonomisk utveckling anger att soliditeten i 
det längre perspektivet ska öka. 
 

3. Investeringarna ska till minst 60 % 
finansieras med egna medel 
(avskrivningar + resultat), exklusive 
gymnasieskolan. 
 
 

 

Diagrammet visar självfinansieringsgraden per 
år och i uppgiften för år 2023 ingår, förutom 
budgeterade investeringar för år 2023, även 
de investeringsutgifter som enligt prognosen i 
delårsrapporten inte väntas bli utförda under 
2022. Måluppfyllnaden ser lite olika ut för de 
enskilda åren. Målet uppfylls inte åren 2023 
och 2024 då de lägre budgeterade resultaten 
för dessa år påverkar självfinansieringsgraden 
negativt. Och omvänt bidrar de högre 
resultaten tillsammans med ökade 
avskrivningar till en bättre självfinansierings-
grad, med god måluppfyllelse, 2025 och 2026 
trots högre investeringsnivåer dessa år. 
 
För perioden 2022 - 2026 kan noteras att 
självfinansieringsgraden uppgår till i genom-
snitt 61,5 %. Räknas investering i gymnasie-
skola med blir självfinansieringsgraden knappt 
50 % för samma period. 
 
Anledningen till att investering i ny 
gymnasieskola inte ingår i beräkning av 
självfinansieringsgraden är att den dels är av 
extraordinär karaktär, dels att den teoretiskt 
sett motsvarar ett redan befintligt budget-
utrymme och kostnaderna beräknas motsvara 
dagens kostnader för köpta platser.    
 
 
Förändring av eget kapital och KPI 
God ekonomisk hushållning innebär även, i 
enlighet med antagna riktlinjer, att eget 
kapital ska inflationssäkras.  
 

 
 
 
Eget kapital är inflationsskyddat åren 2020 – 
2021, det vill säga att den årliga förändringen 
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är högre än förändringen av konsument-
prisindex (KPI). År 2022 förändras eget kapital 
i samma takt som den högt prognostiserade 
inflationen, 7,7 %. Prognosen för KPI är enligt 
SKR 6,6 % 2024 vilket innebär att eget kapital i 
budgeten inte är inflationsskyddat igen förrän 
2024 då inflationstakten prognostiseras till 2,6 
% för att sedan ligga på 2 % år 2025. 
Förändringen av eget kapital närmar sig dock 
inflationskurvan i slutet av perioden vilket bör 
beaktas framöver.  

Investerings- och exploaterings-
verksamhet 
Investeringsverksamheten fortsätter att vara 
omfattande och uppgår under perioden till  
1 252 mnkr. 

Investeringarna fördelar sig enligt budget 
mellan åren och verksamheterna på följande 
sätt: 

mnkr 2023 2024 2025 2026 
Skattefinansierad 
verksamhet 

 134,3 333,3 431,1 350,0 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

   2,0 1,0   0,0  0,0 

Totalt 136,3 334,3 431,1 350,0 

Det är flera omfattande investeringsprojekt 
som ska utföras under perioden varav några 
av de största, enligt tidigare beslut, är 
nybyggnation av en gymnasieskola med 
planerad start höstterminen 2026, ett nytt 
kommunhus med planerad inflyttning under 
det första kvartalet 2027 samt kommunens 
investeringar i anslutning till nya stations-
områden i Flädie och Alnarp inför planerad 
tågtrafik från och med 2026.  

Nedanstående investeringsprojekt har 
tillkommit för budgetperioden 2023 - 2026: 

- Satsning på energibesparande åtgärder i
befintliga fastigheter 2023, utökning med
9,5 mnkr till 15,5 mnkr

- Utbyte av gatubelysning till LED, satsning
2023, 12,5 mnkr (utöver 1,5 mnkr i
befintligt

- Folketshus och Dansrotundan i Lomma,
renovering av byggnader, 6 mnkr, 2023 -
2024

- Ny idrottshall på Karstorpsområdet i
Lomma, 75 mnkr, 2024 - 2025

- Tidigareläggning av kulturhus i Bjärred till
2026, 120 mnkr

På längre sikt, med driftstart efter budget-
perioden, planeras för ett nytt särskilt boende 
i Bjärred. 
(Läs mer om investeringar på sid. 32 - 35) 

Under kommande fyraårsperiod beräknas 
kommunens exploateringsverksamhet att 
försämra likviditeten med 12,8 mnkr, medan 
den efter budgetperioden kommer att 
förbättras med väsentliga belopp. Större 
tomtförsäljning planeras först att ske 2025 
inom den första etappen av exploaterings-
område Bjärreds vångar. (se sid. 38) 

Självfinansiering av investeringar 
Självfinansieringsgraden är ett mått på hur 
stor del av investeringarna som finansieras 
med de skatteintäkter som återstår när den 
löpande verksamheten finansierats. Måttet 
uttrycks i procent och 100 % eller mer betyder 
att kommunen finansierat investeringarna 
utan att ta upp nya lån. Det utrymme som 
skapas för egenfinansiering av investeringar 
består först och främst av årets avskrivningar 
men även av årets resultat.  

Det kassaflöde som Lomma kommun själv 
genererar uppgår till i genomsnitt knappt 150 
mnkr per år under budgetperioden och 
motsvarar summan av avskrivningar och 
resultat. I en tillväxtkommun som Lomma 
krävs inte bara ersättningsinvesteringar utan 
även nya investeringar i form av förskolor, 
skolor, infrastruktur med mera. Detta innebär 
att upplåning blir nödvändig men eftersom 
det då tillkommer ytterligare kostnader i form 
av räntekostnader för lån är det viktigt att 
investeringsnivån hålls inom en rimlig nivå för 
att inte minska budgetutrymmet för den 
övriga verksamheten.   

Självfinansieringsgraden för investeringarna, 
exklusive gymnasieskolan, är budgetmässigt 
64 % under budgetperioden. Räknas de 
investeringar med, som enligt prognosen inte 
kommer att utföras 2022, blir siffran i stället 
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drygt 59 %. Det finansiella målet är en 
finansiering med egna medel (avskrivningar + 
årets resultat) på 60 %, exklusive gymnasie-
skolan. 

 
Låneskuld 
Investeringarna 2023 - 2026 beräknas uppgå 
till knappt 1,3 mdkr. Investeringsinkomster i 
form av medfinansiering, bidrag och gatu-
kostnadsersättningar minskar likviditets-
belastningen något. Kommunen ska dessutom 
upprätthålla ett låneutrymme för VA-Syds 
räkning om 40 mnkr årligen. Låneskulden 
beräknas öka med 975 mnkr under perioden 
2023 - 2026 och uppgå till drygt 1,6 mdkr år 
2026. 
 
För att långsiktigt reducera låneskulden gäller 
enligt tidigare beslut att: 
 

• exploateringsresultat och reavinster 
vid avyttringar ska oavkortat användas 
till att reducera den växande 
låneskulden. 

• pensionskapitalet, överstigande 120 
procent av ansvarsförbindelsen, ska 
oavkortat användas till att reducera 
den växande låneskulden. 

 
 
Diagrammet nedan visar hur låneskulden 
utvecklas. 

 
 
Pensionsskulden 
Budgeten för kommunens pensionskostnader 
och pensionsskuld tas fram utifrån en prognos 
gjord av KPA Pension.  
 

 
 
Pensionskostnaderna väntas öka i perioden, 
från 90 mnkr i prognosen för 2022 till  
100 mnkr år 2026. Åren 2023 - 2024 blir 
pensionskostnaderna tillfälligt väsentligt högre 
främst beroende på inflationen men även på 
grund av ökade kostnader för övergången till 
nytt pensionsavtal i kommunsektorn.  
 
De totala pensionsförpliktelserna beräknas 
under budgetperioden att sjunka från 288 
mnkr i prognosen för 2022 till 250 mnkr 2026.  
Pensionsförpliktelser, särskilda avtals-
pensioner och liknande, intjänade från och 
med 1998 redovisas som en avsättning i 
balansräkningen och uppgår 2023 till drygt 
30 mnkr inklusive löneskatt. 
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 
redovisas utanför balansräkningen som en 
ansvarsförbindelse och uppgår budgetåret 
2023 till 257 mnkr inklusive löneskatt.  
 
Kommunen har valt en försäkringslösning för 
huvuddelen av intjänade pensionsförmåner 
som annars skulle ha redovisats under posten 
”Avsatt till pensioner”. Detta innebär att 
kommunen årligen betalar en försäkrings-
premie till vald pensionsadministratör (för 
närvarande KPA) som motsvarar det årets 
beräknade intjänade pensionsförmåner. 
Särskilda lönesatsningar i kombination med 
ett förändrat sätt att beräkna inkomst-
basbeloppet har inneburit att allt fler blivit 
berättigade till denna förmånsbestämda 
ålderspension.  Premierna som är svåra att 
prognostisera har ökat kraftigt de senaste 
åren. 
 
Den nya pensionsöverenskommelsen, från 
december 2021, innebär en övergång från  
ett förmånsbestämt till ett avgiftsbestämt 
pensionssystem som innebär mer 
förutsägbara kostnader för kommunen, 
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premienivåer som är jämförliga med övriga 
arbetsmarknaden samt tydliga och mer 
attraktiva villkor för de anställda. 
 
Kommunen satte under åren 1996 - 2000 av 
likvida medel i en pensionsförvaltning som 
”öronmärkts” för pensionsändamål och sedan  
dess har all avkastning återinvesterats i 
förvaltningen. Enligt gällande finanspolicy är 
målet att successivt öka konsolideringsgraden, 
det vill säga kvoten mellan förvaltade 
pensionsmedel och pensionsskuld, vilket 
uppnås under budgetperioden. Syftet med 
förvaltningen är att uppnå långsiktig god 
avkastning med betryggande säkerhet. 
Prognosen för det bokförda värdet (det vill 
säga det bedömda verkliga värdet) per 2022-
12-31 är 245 mnkr, vilket också använts som 
antagande för åren 2023 - 2026.  
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska medel 
motsvarande 50 % av utbetalningarna, 
inklusive löneskatt, från den så kallade 
ansvarsförbindelsen årligen tas ut från 
pensionsförvaltningen och tillföras 
kommunens kassa. För budgetperioden 
handlar det om 11 mnkr per år.  
 
 
 
Finansnetto 
Finansnettot, skillnaden mellan finansiella 
intäkter och kostnader, utvecklas kraftigt 
negativt under budgetperioden, från -18 mnkr 
år 2023 till nästan -55 mnkr år 2026. I 
prognosen för 2022 är nettot -11 mnkr, 
exklusive orealiserad värdeförändring 
avseende pensionsförvaltningen. 
 
Högre räntenivåer i kombination med en 
stigande upplåningsvolym innebär en kraftigt 
ökad räntekostnad. Inflationen påverkar också 
räntenettot negativt då finansiell kostnad 
avseende avsättning för medfinansiering av 
statlig infrastruktur (stationerna i Flädie och 
Alnarp) och pensionsavsättningar 
indexuppräknas utifrån KPI respektive 
prisbasbelopp.  
 
 
 

Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomiska utveckling styrs av 
ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas 
genom kommunala beslut, medan andra ligger 
utanför kommunens kontroll. Ett sätt att 
beskriva kommunens beroende av omvärlden 
är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan 
redovisas de ekonomiska konsekvenserna av 
ett antal händelser: 
 

Händelse Förändring 
+/- (mnkr) 

Utdebitering, 1 kr 85,0 
Resultatnivå, 1 % 16,4 
Låneränta, 1 % 3,0 
Löneökning, 1 %  
inklusive arbetsgivaravgifter 9,0 

 
 
Måttliga förstärkningar och satsningar 
 
Måttliga förstärkningar 
Utöver utökad budget i form av demografisk 
resursfördelning, det vill säga ökning eller 
minskning av nämndernas budgetram på 
grund av förändrad befolkningsprognos, samt 
kompensation för löneöversyn från 2022 har 
endast viss kompensation för inflation gjorts i 
samband med beslut om budgetramar i mars. 
 
 
Ytterligare några förstärkningar av 
nämndernas budgetar har gjorts: 
 
- Barn- och utbildningsnämndens budget 

har utökats med 2,0 mnkr årligen som 
kompensation för ökade priser på 
livsmedel. 

 
- Barn- och utbildningsnämndens budget 

har utökats med 0,2 mnkr 2023 med en 
upptrappning med 0,2 mnkr årligen till 
0,8 mnkr 2026, som ett steg i att kunna 
uppnå det nationella målet om andel 
ekologisk mat i enlighet med ambitionen i 
kommunens Naturmiljöprogram. 
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Satsning på Lokal äldreomsorgsreform –      
”5 timmar i veckan” 
Socialnämnden har tilldelats 11,3 mnkr årligen 
2022 - 2023 för att implementera en lokal 
äldreomsorgsreform, kallad ”5 timmar i 
veckan”. Reformen innebär att medarbetarna 
i äldreomsorgen ges möjlighet att avsätta 15 
% av arbetstiden, motsvarande 5 timmar i 
veckan, till kompetensutveckling.  
 
Reformen syftar till att sätta de äldres behov i 
centrum och därigenom öka de äldres 
nöjdhet. Förväntade effekter av reformen är 
högre kvalitet, säkrare leveranser, tryggare 
medarbetare, ett mer hållbart arbetsliv och 
att Lomma kommun blir en mer attraktiv 
arbetsgivare. 
 
Särskild finansiering av implementeringen 
möjliggjordes när kommunen i juni 2022 erhöll 
sammanlagt 22,6 mnkr i två generella 
statsbidrag, för redan utförda prestationer 
inom socialnämndens verksamhet, att fritt 
disponeras enligt kommunfullmäktiges beslut 
under åren 2022 - 2023.   

 
 

Fortsatt satsning på trygghetsskapande 
åtgärder 
Nämnderna har tilldelats medel för trygghets-
skapande åtgärder åren 2021 - 2024, i enlighet 
med tidigare beslut. Ytterligare 1,4 mnkr 
tilldelats nämnderna för kompletterande 
åtgärder. 
 
Inom kommunstyrelsens förfogande kvarstår 
1,7 mnkr år 2024 för eventuellt senare beslut 
om att ytterligare stärka nämnderna i deras 
trygghetsskapande arbete. 
 
Åtgärderna berör områden så som:  

• Skadegörelse 
• Drogrelaterade problem 
• Upplevd trygghet i offentliga miljöer 
• Skadeförebyggande åtgärder i 

offentliga miljöer. 
 
 
 
 
 

Hantering av ekonomisk osäkerhet 
Det råder stor osäkerhet på många plan – oro i 
omvärlden, inflation, högre ränteläge och 
därmed en mycket stor osäkerhet gällande 
kommunens ekonomiska utveckling.  
 
Trots de försämrade prognoserna är det 
viktigt att nämnderna har stabila planerings-
förutsättningar i verksamheterna, att arbetet 
fortsatt kan bedrivas tryggt och utan att oro 
sprids i organisationen. Nämndernas budgetar 
är, i stort sett, oförändrade jämfört med 
ursprungligt tilldelade budgetramar.  
 
Reserv för befarade kostnadsökningar 
Befintligt elavtal löper ut vid årsskiftet vilket 
kan komma att innebära stora kostnads-
ökningar främst inom fastighets- och gata-
/parkverksamheterna.  
 
Inom finansförvaltningens medel till kommun-
fullmäktiges förfogande finns en post avsatt 
för att ta höjd för befarade kostnadsökningar 
avseende framför allt el och biogas. Reserven 
uppgår till 40 mnkr 2023 för att sedan minska 
till 20 mnkr för 2026.  
 
Förväntad effekt av energieffektiviseringar 
Kommunen gör 2023 extra satsningar på  
energibesparingsåtgärder för att på kort och 
lång sikt minska elanvändningen och därmed 
även sina energikostnader.  
 
Investering i utbyte av gatubelysning till LED 
med totalutgift på 12,5 mnkr och15,5 mnkr för 
övriga energisparåtgärder finns avsatta i 
budgeten för 2023. De sistnämnda åtgärderna 
avser solcellsanläggningar på fem befintliga 
fastigheter, utbyte av armaturer i byggnader 
till LED samt utökad styrning av belysning 
samt utbyte av äldre ventilationsanläggningar.  
 
Inom finansförvaltningens medel till kommun-
fullmäktiges förfogande finns en post avsatt 
som innebär en förväntad effekt av de 
planerade investeringarna, innebärande 
mellan 2 - 4 mnkr i kostnadsminskningar. 
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Ofördelat sparbeting 
Inom kommunfullmäktiges medel till 
förfogande finns ytterligare en post avsatt 
avseende ett ofördelat sparbeting, som 
markerar en eventuellt minskad budget för 
nämnderna. Det är ännu inte känt hur höstens 
budgetproposition kommer att falla ut för 
kommunsektorn vad gäller till exempel 
ytterligare statsbidrag eller eventuell 
kompensation för höga energipriser. Det är 
heller ännu inte känt hur kostnadsökningarna 
för framförallt energi kommer att falla ut för 
kommunen framöver. 
 
Under 2023, när kunskapsläget är bättre om 
kommunens ekonomiska situation, bör en ny 
bedömning göras och beroende på hur läget 
ser ut kan kommunfullmäktige komma att 
fatta beslut om åtgärder som behöver göras. 
 
Framtid 
För att säkerställa en långsiktig finansiering av 
välfärden och verksamheternas 
förutsättningar är det viktigt att blicka längre 
in i framtiden.  
 
Den demografiska utmaningen, där framför 
allt andelen äldre ökar mer än befolkningen i 
arbetsför ålder, innebär påfrestningar för 
kompetensförsörjning och försörjningskvoten.  
 
Arbetet med verksamhetsutveckling och 
digitalisering måste fortsätta och lärdomarna 
av Covid-19 tas tillvara. En digital agenda har 
tagits fram och utgör en bas för detta 
utvecklingsarbete.  
 
Hållbarhet är bland de viktigaste 
framtidsfrågorna och har stor påverkan på 
framtida kostnader och investeringsbehov, 
inte minst avseende klimatsäkringsarbetet av 
viktig infrastruktur, hamnområdet i Lomma 
samt befintlig och kommande bebyggelse. 
 
Den nya översiktsplanen innehåller 
utbyggnads- och tillväxtmål. Centrum-
omvandlingsprojekt pågår i Lomma centrum 
och är snart färdigställt kring Bjärreds torg. 
Bjärreds vångar som sammanbinder Bjärred 
och Borgeby kommer sammanlagt att ge plats 
för upp till 900 nya bostäder. En långsiktig och 

jämn utvecklingstakt av nybyggnation är 
önskvärd, då det har effekter på befolknings-
utvecklingen, skatteunderlagets utveckling 
och verksamheternas planerings-
förutsättningar. 
 
Investeringsnivån i budgeten är fortsatt hög, 
både i anläggningar för kommunal service och 
i infrastruktur. Den närmaste fyraårsperioden 
uppgår investeringarna till drygt 1,2 mdkr. Det 
medför en stor och långsiktig belastning på 
ekonomin och förutom att det ställer stora 
krav på projektorganisationen är det viktigt 
med god budgetföljsamhet och att hålla uppe 
resultatnivån för att finansiera investeringarna 
och minska lånebehovet.  
 
Två av de största investeringsprojekten är 
byggandet av en gymnasieskola samt ett nytt 
kommunhus. Planerna för ett kulturhus i 
Bjärred har tidigarelagts till 2026 och efter 
planperioden planeras för ett nytt särskilt 
boende, även det i den norra kommundelen.  
 
Utredningen om en god kommunal 
hushållning lämnade sitt betänkande i 
september 2021. En slutsats är att nuvarande 
regelverk har stor legitimitet och inte behöver 
göras om i grunden. Utredningen lyfter fram 
behovet av ändamålsenlig verksamhet med 
hög effektivitet och behovet av långsiktig 
ekonomisk och finansiell hållbarhet. Nytt 
förslag är att kommuner ska ta fram ett 
program för ekonomisk hushållning som siktar 
minst tio år fram och som ska uppdateras 
varje mandatperiod. Dessutom föreslås en 
tidigarelagd delårsrapport med lägre 
detaljeringsgrad och fokus på budget-
uppföljning. Ändringar i kommunallagen och 
lag om kommunal bokföring och redovisning 
har tidigare föreslagits att träda i kraft den 1 
januari 2023 – men beslut om detta har ännu 
inte fattats. 
 
För kommunens långsiktiga ekonomiska 
utveckling är det viktigt att:  
 

• nämndernas ekonomi är i balans, det 
vill säga att budgeten hålls.  

• verksamhetens nettokostnader inte 
stiger procentuellt mer än skatte-
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intäkter, generella statsbidrag och 
utjämning.  

• resultatnivån åtminstone kan uppgå 
till 2% årligen av skatteintäkter, 
statsbidrag och utjämning.  

• investeringarna finansieras till minst 
60 % med egna medel, det vill säga 
avskrivningar och resultat. 

 



RESULTATBUDGET

BUDGET UTFALL
Prognos Budget Plan Plan Plan Helår

Mnkr 2022 2023 2024 2025 2026 2021

Verksamhetens intäkter  (not 1) 280,6 221,2 220,8 219,5 219,0 233,8
Verksamhetens kostnader  (not 2) -1 610,2 -1 731,1 -1 776,4 -1 744,9 -1 795,3 -1 661,0
Avskrivningar    -99,8 -106,4 -108,9 -114,1 -123,7 -100,0

Verksamhetens nettokostnader -1 429,4 -1 616,3 -1 664,5 -1 639,5 -1 700,0 -1 527,2

Skatteintäkter  (not 3) 1 591,8 1 659,7 1 706,3 1 775,5 1 844,8 1 478,8
Generella statsbidrag och utjämning  (not 4) 18,1 -20,3 -16,4 -19,7 -37,4 55,4

Verksamhetens resultat 180,5 23,1 25,4 116,3 107,4 7,0

Finansiella intäkter   (not 5) 5,9 6,7 11,4 13,4 15,2 68,1
Finansiella kostnader  (not 6) -58,3 -24,7 -33,9 -51,1 -69,8 -9,3

Resultat efter finansiella poster 128,1 5,1 2,9 78,6 52,8 65,8

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 128,1 5,1 2,9 78,6 52,8 65,8

Budget Budget Plan Plan Plan Helår
Specifikation av finansnetto: 2022 2023 2024 2025 2026 2021

Pensionskapitalförvaltning, orealiserade vinster/förluster -41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8
Pensionskapitalförvaltning, övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6
Annan aktieutdelning 3,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1
Övrigt -15,3 -21,0 -25,5 -40,7 -57,6 2,3

S:a Finansnetto -52,4 -18,0 -22,5 -37,7 -54,6 58,8
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KASSAFLÖDESBUDGET

Bokslut Prognos Budget Plan Plan Plan
Mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 2026

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 65,8 128,1 5,1 2,9 78,6 52,8
Justering för avskrivningar 100,0 99,8 106,4 108,9 114,1 123,7
Justering för återföring nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för gjorda / ianspråktagna avsättningar 8,1 7,0 -16,3 -19,9 -32,3 -85,7
Just. för övriga ej likviditetspåverkande poster -3,5 -42,3 6,5 6,5 6,5 6,5
Medel för verksamh. före förändr. av rörelsekapital 170,4 192,6 101,7 98,4 166,9 97,3
Ökning (-) / Minskning (+) kortfristiga fordringar -10,7 -110,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (-) / Minskning (+) kortfristiga placeringar 7,7 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskn. (+) / Ökn. (-) förråd och exploatering 3,1 -1,6 -5,1 -8,7 11,1 -10,0
Ökning (+) / Minskning (-) kortfristiga skulder 16,7 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde för den löpande verksamheten 187,2 152,7 96,5 89,7 178,0 87,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringsutgifter   -174,0 -339,3 -136,3 -334,3 -431,1 -350,1
Investeringsinkomster, försäljning 10,6 58,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -163,4 -281,0 -136,3 -334,3 -431,1 -350,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av långfristiga skulder -9,7 92,3 70,9 275,8 284,3 293,9
Ökning (-) / Minskning (+) av långfristiga fordringar -30,8 -9,6 -31,2 -31,2 -31,2 -31,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -40,5 82,7 39,7 244,6 253,1 262,7

Årets kassaflöde -16,8 -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Likvida medel vid årets början 92,4 75,6 30,0 30,0 30,0 30,0
Likvida medel vid årets slut 75,6 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

-16,8 -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 26



BALANSBUDGET

Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan
Mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 2026

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Materiella anläggningstillgångar 1 937,1 2 158,2 2 188,1 2 413,5 2 730,4 2 956,8
   därav mark, byggn., tekn anläggnin. 1 883,5 2 102,3 2 135,8 2 366,5 2 687,1 2 900,0
   maskiner och inventarier 53,6 55,9 52,3 46,9 43,3 56,9
Finansiella anläggningstillgångar 255,9 267,8 299,0 330,2 361,4 392,6
   därav långfristig fordran VA SYD 169,4 199,1 230,3 261,5 292,7 323,9

Summa anläggningstillgångar 2 193,0 2 426,0 2 487,1 2 743,7 3 091,8 3 349,4

Bidrag till statlig infrastruktur 147,6 141,0 134,5 127,9 121,4 114,9

Förråd och exploateringar 6,4 7,9 13,0 21,8 10,7 20,7
Kortfristiga fordringar 115,8 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0
Kortfristiga placeringar 285,7 244,7 244,7 244,7 244,7 244,7
   därav pensionsförvaltning 285,7 244,7 244,7 244,7 244,7 244,7
Kassa och bank 75,6 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Summa omsättningstillgångar 483,5 508,6 513,7 522,5 511,4 521,4

SUMMA TILLGÅNGAR 2 824,1 3 075,6 3 135,3 3 394,1 3 724,7 3 985,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

Eget kapital 1 670,2 1 798,3 1 803,4 1 806,3 1 884,9 1 937,7
   därav periodens resultat 65,8 128,1 5,1 2,9 78,6 52,8

Avsatt till pensioner 31,6 31,9 31,0 29,5 27,9 26,2
Övriga avsättningar 187,1 187,0 171,6 153,1 122,4 38,4

Summa avsättningar 218,7 218,9 202,6 182,6 150,3 64,6

Långfristiga skulder 638,5 730,8 801,7 1 077,6 1 361,9 1 655,8
Kortfristiga skulder 296,7 327,6 327,6 327,6 327,6 327,6

Summa skulder 935,2 1 058,4 1 129,3 1 405,2 1 689,5 1 983,4

S:A EK, AVSÄTTNINGAR, SKULDER 2 824,1 3 075,6 3 135,3 3 394,1 3 724,7 3 985,7

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp i BR 270,3 255,6 256,7 251,7 238,4 223,8
Beviljad checkräkningskredit 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
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NOTER TILL RESULTATBUDGETEN

Bokslut Prognos Budget Plan Plan Plan
Mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Not 1 Verksamhetens intäkter 
Driftredovisningens intäkter 631,2 685,4 633,1 632,9 630,7 630,4
avgår interna intäkter -397,4 -404,8 -411,9 -412,1 -411,2 -411,4

233,8 280,6 221,2 220,8 219,5 219,0

Not 2 Verksamhetens kostnader 
Driftredovisningens kostnader -2 069,3 -2 099,3 -2 164,1 -2 162,0 -2 166,9 -2 176,1

 avgår kapitaltjänstkostnader 124,4 121,8 131,9 134,4 139,6 149,2
avgår övriga interna kostnader 397,4 404,8 411,9 412,1 411,2 411,4
Anslag till KF och KS förfogande 0,0 0,0 -50,5 -79,4 -112,9 -166,6
Pensionskostnader inklusive löneskatt -157,0 -89,0 -145,0 -166,2 -100,4 -97,3
Övriga kostnader finansförvaltningen 43,5 51,5 84,7 84,7 84,5 84,1

-1 661,0 -1 610,2 -1 731,1 -1 776,4 -1 744,9 -1 795,3

Not 3 Skatteintäkter
Allmän kommunalskatt 1 446,2 1 557,2 1 659,7 1 706,3 1 775,5 1 844,8
Prognos slutgiltig kommunalskatt 28,5 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Justeringspost föregående års prognos 4,1 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 478,8 1 591,8 1 659,7 1 706,3 1 775,5 1 844,8

Not 4 Generella statsbidrag och utjämningar
Strukturbidrag 8,5 8,4 8,4 8,5 8,6 8,7
Kostnadsutjämningsbidrag 84,4 94,5 115,3 112,9 111,1 105,5
Införandebidrag 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Regleringsbidrag 74,0 68,1 37,6 36,7 27,8 20,3
Kommunal fastighetsavgift 47,2 50,2 52,6 52,6 52,6 52,6
Övriga generella statsbidrag 14,7 18,0 11,3 0,0 0,0 0,0
Inkomstutjämningsavgift -118,4 -165,9 -184,3 -165,5 -157,5 -161,7
Avgift till LSS-utjämning -59,2 -55,2 -61,2 -61,6 -62,3 -62,8

55,4 18,1 -20,3 -16,4 -19,7 -37,4

Not 5 Finansiella intäkter
Orealiseade vinster, finansiella oms.tillgångar 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bokfört värde, finansiella oms.tillgångar -41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljningspris, finansiella oms.tillgångar 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Realiserad vinst på försäljning av finansiella oms.tillg. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bokfört värde, finansiella anl. tillgångar -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljningspris, finansiella anl. tillgångar 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljningsomkostnader, finansiella anl. tillgångar -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utdelning aktier och andelar i andra företag 3,1 3,9 3,0 3,0 3,0 3,0
Övriga finansiella intäkter 1,6 2,0 3,7 8,4 10,4 12,2

68,1 5,9 6,7 11,4 13,4 15,2

Not 6 Finansiella kostnader
Räntor på lån -2,4 -3,6 -10,5 -27,0 -46,0 -65,0
Ränta på pensionsskuld -0,4 -0,6 -2,1 -1,6 -0,8 -0,5
Bokfört värde , finansiella oms.tillgångar -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljningspris, finansiella oms.tillgångar 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Orealiserade förluster, finansiella oms.tillg. 0,0 -41,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bokfört värde, sålda och utrang. finansiella oms.tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indexuppräkn. avs. bidrag till statlig infrastruktur, stationer -6,2 -12,8 -11,8 -5,0 -4,0 -4,0
Övriga finansiella kostnader -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-9,3 -58,3 -24,7 -33,9 -51,1 -69,8
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FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Resultatbudget Bokslut Prognos Budget Plan Plan Plan
Mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Verksamhetens intäkter 171,3 178,0 188,1 191,0 197,7 212,1
 därav externa 18,7 20,9 20,5 20,5 20,5 20,5
 därav interna 152,6 157,1 167,6 170,5 177,2 191,6

Verksamhetens kostnader -97,0 -104,2 -107,3 -109,2 -111,8 -115,7
 därav externa -94,0 -101,6 -104,7 -106,6 -109,2 -113,1
 därav interna -3,0 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Av- och nedskrivningar -55,1 -55,9 -63,7 -63,2 -64,6 -71,9

Verksamhetens nettokostnader 19,2 17,9 17,1 18,6 21,3 24,5

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader -14,3 -12,8 -17,1 -18,6 -21,3 -24,5

Resultat före extraordinära poster 4,9 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Realisationsvinst 10,1 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Utrangeringar -4,3 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 10,7 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Balansbudget Bokslut Prognos Budget Plan Plan Plan
Mnkr 2021 2022 2023 2024 2025 2026

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 1 116,7 1 344,2 1 373,5 1 586,3 1 881,7 2 001,8
 därav byggnader 1 067,8 1 295,6 1 326,0 1 540,0 1 836,5 1 957,8
 därav mark 32,4 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3
 därav bostadsrätter 10,2 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
 därav maskiner / inventarier, förb.utg annans fastighet 6,3 6,8 5,6 4,4 3,3 2,1

Summa anläggningstillgångar 1 116,7 1 344,2 1 373,5 1 586,3 1 881,7 2 001,8

Kortfristiga fordringar 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
Kassa och bank 49,3 83,6 83,6 83,6 83,6 83,6

Summa omsättningstillgångar 62,2 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5

SUMMA TILLGÅNGAR 1 178,9 1 440,7 1 470,0 1 682,8 1 978,2 2 098,3

EGET KAPTIAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 42,0 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3
 därav årets resultat 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsättningar

Långfristiga skulder 1 116,7 1 344,2 1 373,5 1 586,3 1 881,7 2 001,8
Kortfristiga skulder 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

Summa skulder 1 136,9 1 364,4 1 393,7 1 606,5 1 901,9 2 022,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 1 178,9 1 440,7 1 470,0 1 682,8 1 978,2 2 098,3
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KF-VERKSAMHETER PER NÄMND 

DRIFTBUDGET

Prognos Budget Plan Plan Plan
Nettokostnad, Tkr 2022 2023 2024 2025 2026

Kommunstyrelse
Kommunövergripande verksamhet -77 061 -81 791 -81 848 -81 022 -81 456

Revision
Kommunövergripande verksamhet -977 -1 052 -1 052 -1 052 -1 052

Valnämnd
Kommunövergripande verksamhet -500 -40 -370 -40 -570

Överförmyndare
Kommunövergripande verksamhet -839 -616 -616 -616 -616

Socialnämnd
Individ- och familjeomsorg -64 388 -72 589 -72 357 -73 938 -75 621
LSS-verksamhet -69 460 -80 017 -79 738 -81 637 -83 659
Hälsa, vård och omsorg -258 277 -268 398 -267 465 -273 807 -280 557
Summa -392 125 -421 004 -419 560 -429 382 -439 837

Barn- och utbildningsnämnd
Förskoleverksamhet -167 192 -166 689 -169 197 -168 779 -169 773
Grundskoleverksamhet -486 667 -502 291 -495 102 -487 945 -479 781
Gymnasieskola och vuxenutbildning -146 174 -151 856 -155 659 -160 330 -164 676
Kostverksamhet -392 0 0 0 0
Summa -800 425 -820 836 -819 958 -817 054 -814 230

Kultur- och fritidsnämnd
Fritidsverksamhet -36 016 -41 971 -41 651 -43 297 -43 531
Kulturverksamhet -29 798 -28 002 -28 229 -28 232 -28 432
Summa -65 814 -69 973 -69 880 -71 529 -71 963

Samhällsbyggnadsnämnd
Teknisk verksamhet, skattefinansierad -84 669 -121 252 -121 314 -120 987 -121 421
Teknisk verksamhet, fastighetsverksamhet 23 668 0 0 0 0
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad -4 280 -4 280 -4 280 -4 280 -4 280
Summa -65 281 -125 532 -125 594 -125 267 -125 701

Miljö- och byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet -3 767 -3 897 -3 955 -4 034 -4 117
Bygglovsverksamhet -6 196 -6 219 -6 219 -6 219 -6 219
Summa -9 963 -10 116 -10 174 -10 253 -10 336

SUMMA nämnder -1 412 985 -1 530 960 -1 529 052 -1 536 215 -1 545 761
Finansförvaltningen (verksamhetens del) * -16 415 -85 361 -135 479 -103 242 -154 159

S:a verksamhetens nettokostnader -1 429 400 -1 616 321 -1 664 531 -1 639 457 -1 699 920

* förfogandemedel, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter med mera samt intern ränteintäkt vad gäller driftbudgeten.
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MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES FÖRFOGANDE

Budget Plan Plan Plan
Tkr 2023 2024 2025 2026

KF förfogande:
Befarade kostnadsökningar -40 000 -35 000 -25 000 -20 000
Förväntad effekt av energieffektiviseringar 2 000 4 000 4 000 4 000
Ofördelat sparbeting 10 000 20 000 20 000 20 000
Summa KF förfogande -28 000 -11 000 -1 000 4 000

KS förfogande:
Löneöversyn -22 500 -50 500 -79 000 -108 500
Ökade avskrivningar 0 -3 500 -8 000 -18 300
Tillkommande driftkostnader 0 -2 000 -3 500 -6 000
Indexuppräkning hyror 0 -1 980 -3 960 -5 940
Indexuppräkning Räddningstjänst 0 -200 -400 -600
Indexuppräkning gata / park 0 -600 -1 200 -1 800
Ev. komp. till nämnderna för inflation 0 -5 000 -10 000 -15 000
Prisuppräkning, köpta platser - gymnasieskolan 0 -2 900 -5 800 -8 700
Trygghetsskapande åtgärder 0 -1 700 0 0
Gymnasieskola i egen regi, överkapacitet år 1 0 0 0 -5 800
Summa KS förfogande -22 500 -68 380 -111 860 -170 640

SUMMA MEDEL TILL FÖRFOGANDE -50 500 -79 380 -112 860 -166 640
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INVESTERINGSBUDGET 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av 
de investeringsprojekt som:  
- är nya och överstiger 5 mnkr.
- föreslås förändras med mer än 1 mnkr

mot beslutad totalutgift samt orsak till
förändringen.

- föreslås ett ändrat innehåll jämfört med
föregående beslut.

- blivit förskjutna i tid jämfört med
föregående beslut om driftstart.

Projekten beskrivs i den ordning som de 
återfinns i sammanställningen som följer 
efter detta avsnitt. 

Samhällsbyggnadsnämnd, 
investeringar inom detaljplane-
områden 
Dp alla Lomma centrum Norr        
Projektet avser investeringar inom och 
intill kommande detaljplaneområde 
Lomma Centrum Norr. Området ska 
utvecklas med bland annat fler bostäder 
och ytterligare samhällsservice. 
Planuppdrag gavs 2018 men detaljplane-
arbetet är pausat då det behövs ytterligare 
utredningar gällande klimatskyddsåtgärder 
innan arbetet kan fortsätta och påföljande 
investeringar i infrastruktur kan göras inom 
området. Totalutgiften är uppräknad med 
8 mnkr och uppgår nu till 55 mnkr, 
huvudsakligen baserat på en indexjustering 
till 2021 års prisnivå. 

Dp Nordöstra Borgeby       
Projektet avser investeringar inom 
kommande detaljplaneområde för ny 
bostadsbebyggelse. Tidplanen för 
utförandet är justerad i enlighet med 
tidplan för exploateringsprojektet. 
Utgifterna för infrastruktur är schablon-
mässigt bedömda i detta tidiga skede då 
inga skisser eller närmare utredningar är 
gjorda för området. 
Totalutgiften uppgår till 40 mnkr efter en 
uppräkning med 5 mnkr till 2021 års 
prisnivå. 

Dp Trädgårdsstaden        
Detaljplanen antogs 2021 men antagandet 
har upphävts av Länsstyrelsen. Ärendet ska 
prövas av regeringen. Det finns en stor 
osäkerhet kring om planen kan vinna laga 
kraft med anledning av klimatanpassnings-
frågor. Planerade utgifter har flyttats till 
efter planperioden, i väntan på besked i 
ärendet. 

Trädgårdsstaden, tomt för skola/förskola 
Projektet avser markförvärv av tomt för 
skola/förskola i områdets sydöstra del.  
Planerade utgifter för markförvärvet har 
även det flyttats framåt i tiden, av samma 
anledning som i ovanstående projekt. 

Bjärreds vångar, etapp 1 
Projektet avser investeringar i infrastruktur 
kopplade till den nya bydelen, Bjärreds 
vångar, som planeras mellan Bjärred och 
Borgeby.  

Investeringarna avseende Bjärreds vångar 
som helhet har delats upp i två delar, vilka 
utgörs av etapp 1 respektive en samman-
slagen del för samtliga resterande etapper. 

Totalutgift för etapp 1 är uppskattad till 
150 mnkr, vilket är en ökning jämfört 
tidigare år. Ökningen är beräknad utifrån 
en uppdaterad kalkyl som är baserad på 
dagens prisläge samt att den geografiska 
omfattningen av etapp 1 har utökats 
jämfört med tidigare planering. 
Investeringsutgifterna är något 
senarelagda, med start år 2025, och 
projektet kommer att pågå även efter år 
2026. 

Etapp 1 innehåller investeringar som berör 
hela Bjärreds vångar, bland annat 
Vildmarksstråket, ett grönområde som 
sträcker sig genom hela området.   

Bjärreds vångar, övriga etapper 
Projektet innehåller investeringar för 
resterande etapper av Bjärreds vångar. 
Tidigare beslut innefattade endast etapp 2. 
Totalutgiften är beräknad till 150 mnkr. 
Projektet pågår under lång tid och sträcker 
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sig även efter budgetperioden. 

Totalutgifterna för de båda projekten är 
framtagna i ett tidigt skede och kommer 
att justeras allteftersom projekt- och 
detaljplanearbete för pågående och 
kommande etapper fortskrider. Projektet i 
sin helhet beräknas vara färdigt omkring år 
2040. 

Dp Malmövägen  
Projektet avser investeringar i infrastruktur 
inom kommande detaljplan för nytt 
verksamhetsområde mellan Malmövägen 
och E6:an, söder om Vinstorpsvägen. 
Omfattning och kvalitet på yta för allmän 
platsmark är inte känd, vilket innebär att 
investeringsutgiften sannolikt kommer att 
förändras framgent. 

Totalutgiften uppgår till 74 mnkr vilket är 
en uppräkning med 9 mnkr baserat på en 
indexjustering till 2021 års prisnivå. 
Kalkylen för investeringsprojektet är 
schablonbaserad. Första år för 
investeringsutgift är 2026.  

Samhällsbyggnadsnämnd, 
investeringar, tidigare beslutade 
fastigheter 

LSS gruppbostad, 6 lägenheter 
Totalutgiften för projektet är uppräknad 
med 8 mnkr till 29 mnkr utifrån att grupp-
bostaden har en beslutad driftstart 
sommaren 2024. 

Idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred 
Beslut har tidigare fattats om anläggandet 
av en ny fullstor idrottshall i Bjärehovs-
området i Bjärred.  Utveckling av hela 
Bjärehovsområdet pågår och placering av 
idrottshallen är ännu inte fastställd. En 
fördjupad långsiktig strategi för 
utvecklingen av området behövs. 

Ny kartläggning inom ramen för kultur- och 
fritidsnämndens och barn- och utbildnings-
nämndens lokalbehovsplaner har gjorts. 
Förutsättningar och behov idag och i 
framtiden har, enligt dessa planer, bland 
annat visat möjligheter att avvakta 
byggnation av ny idrottshall i Bjärehovs-

området, i norra kommundelen, till år 
2028. 

Totalutgiften är uppräknad till 60 mnkr, till 
2021 års prisnivå, vilket innebär en 
utökning med 6,8 mnkr. Senareläggning av 
projektet innebär att budgetbehovet 
uppstår först efter år 2026.  

Båtklubb, Strandvägen, Bjärred 
Området kring båtbryggorna på 
Strandvägen i Bjärred utvecklas för att 
skapa en än mer attraktiv miljö. Som ett 
led i detta ska nya lokaler uppföras 2023 
för att inrymma lokaler till båtklubbarna, 
samt en samlings- och möteslokal som 
även andra föreningar ska kunna nyttja. 

Totalutgiften är 12 mnkr. En utökning med 
5,6 mnkr är gjord, jämfört med tidigare 
beslut, baserad på standardhöjning av 
byggnaden vad gäller arkitektur och 
materialval, generell prisökning samt 
kringliggande markmiljö. 

Gymnasieskola 
I september 2021 beslutade 
kommunfullmäktige om att etablera en 
gymnasieskola i Lomma kommun och gav 
kommundirektören i uppdrag att ta fram 
ett förslag på lokalisering, genomförande 
och finansiering. Skolan planeras att 
uppföras på den östra delen av nuvarande 
kommunhuskvarter. 

Totalutgiften uppgår till 317 mnkr efter en 
indexbaserad uppräkning till 2021 års 
prisnivå om 25 mnkr. Driftstart planeras till 
höstterminen 2026.  

Projektet är uppstartat med planerings-, 
utrednings- och arkitektarbete. Detta 
kommer att klargöra behoven och 
förutsättningarna för verksamheten, 
byggnaden och omkringliggande mark 
samt därpå följande projekterings- och 
byggnadsarbeten. Eventuellt förändrade 
förutsättningar, jämfört med ingående 
antaganden i beslutad schablonberäknad 
budget, innebär att fastställd totalutgift 
kan komma att behöva förändras. 
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Kommunhus 
Ett nytt kommunhus planeras till hösten 
2026 med driftstart, det vill säga inflyttning 
det första kvartalet 2027. Totalutgiften 
uppgår till 261 mnkr efter en uppräkning 
med 21 mnkr för att nå 2021 års prisnivå. 

Det nya kommunhuset kommer att 
placeras på nuvarande kommunhustomt 
med entrésidan ut mot Hamntorget.  

Projektet genomförs parallellt med 
uppförandet av ny gymnasieskola. 

Kulturhus, Bjärred 
Kommunen planerar för ett kulturhus i 
Bjärred som kan komma att inrymma 
folkbibliotek, kulturskola, föreningslokaler, 
lokaler för kulturverksamhet, samt 
eventuellt en mindre kommunhusfilial. 
Exempel på lokaler för kulturverksamhet är 
en konsthall och mindre konsert-
/möteslokal. Ett café planeras också finnas 
i kulturhuset.   

Totalutgiften är satt till 120 mnkr och 
driftstart för kulturhuset i Bjärred är 2026. 

Samhällsbyggnadsnämnd, 
Investeringar inom fastigheter, nya 
projekt 

Ny idrottshall, Karstorpsområdet 
Ny kartläggning inom ramen för kultur- och 
fritidsnämndens och barn- och utbildnings-
nämndens lokalbehovsplaner har gjorts. 
Förutsättningar och behov idag och i 
framtiden har, enligt dessa planer, bland 
annat belyst fördelar med att ersätta 
befintlig idrottshall i Karstorpsområdet i 
södra kommundelen. Bland annat kan 
nuvarande lokaler inte nyttjas effektivt 
eftersom hallen endast kan delas för de 
lägre årskurserna. 

Totalutgiften uppgår till 75 mnkr och hallen 
planeras att uppföras under åren 2024 – 
2025, med driftstart år 2025. 
Medel för inventarier finns avsatta inom 
kultur- och fritidsnämndens budget och 
uppgår till 1,3 mnkr.   

Dansrotundan / Folkets hus, renovering av 
byggnader 
För Dansrotundan och Folkets hus i 
Lomma, vad gäller anpassning och 
renovering av byggnaderna, har totalt 6 
mnkr budgeterats under åren 2023 och 
2024. 

Samhällsbyggnadsnämnd, 
investeringar inom gata/park 

Beläggningsinvesteringar, etapp 2 
Budgeten för beläggningsinvesteringar har 
minskats för åren 2023 till 2025. 
Åtgärderna har senarelagts med anledning 
av rådande prisläge och för att balansera 
investeringsvolymen över åren.  

Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. 
sensorer)  
Inom befintlig belysningsplan finns 1,5 
mnkr avsatta år 2023. 
Utöver dessa görs år 2023, i ett nytt 
projekt, en satsning på ytterligare 12,5 
mnkr för utbyte av gatubelysning till LED. 
Vid utbyte till LED-armaturer minskar både 
kommunens elkostnader och drift- och 
underhållskostnader.  

Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och 
cykelplan, etapp 2 
En justering av budgeten har gjorts över 
åren, vilken innebär att tillfälligt utökad 
budget 2023 har senarelagts och åtgärder 
planeras nu med 2 mnkr årligen. 
Totalutgiften är oförändrat 15 mnkr. 

T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga
Totalutgiften för bryggan föreslås uppgå till
15 mnkr, en utökning med 8,8 mnkr.
Utökningen beror på ett nytt förslag på
konstruktion, samt anpassning till en höjd
prisnivå och antaganden om byggpriser
under byggnationen. Förslaget till ny
konstruktion i betong ökar investerings-
utgiften men förväntas minska det
framtida underhållsbehovet samt stå emot
kommande klimatförändringar, som är
prekära på platsen.
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Fast förbindelse över Lödde å 
Kommunstyrelsen godkände i maj 2021 
rapporten ”Förstudie förbindelse över 
Lödde å 2020”. Samhällsbyggnads-
förvaltningen fick i uppdrag att fördjupa 
utredningen i alternativ 1, det vill säga med 
en placering av förbindelsen i närheten av 
Borgeby reningsverk. Totalutgiften för 
Lomma kommun är satt till 20 mnkr och 
projektet genomförs i samarbete med 
Kävlinge kommun. Projektets genomför-
barhet är fortsatt osäker. 
Driftstarten är senarelagd med ett år till 
2024. 

Kommunala investeringar / Alnarps 
station 
Totalutgiften är indexerad till 2021 års 
prisnivå, vilket innebär en uppräkning med 
6 mnkr, till en totalutgift på 45 mnkr. De 
planerade utgifterna per år har senare-
lagts. Driftstart är oförändrad, år 2026. 

Kommunala investeringar / Flädie station 
Totalutgiften är indexerad till 2021 års 
prisnivå vilket innebär en uppräkning på 7 
mnkr till en totalutgift på 59 mnkr. Tidigare 
planerade utgifter år 2023 har senarelagts.  
Driftstart är oförändrad, år 2026. 

Energisparåtgärder/energiplan och 
tekniska installationer  
Årsanslaget för 2023 har utökats med 9,5 
mnkr till 15,5 mnkr för en extra satsning  
på solcellsanläggningar på befintliga 
fastigheter, utbyte av armaturer till LED, 
inklusive utökad styrning av belysning, 
samt utbyte av ventilationsanläggningar.  

Budgeten för åtgärder under åren 2024 till 
2026 har halverats, och är nu 3 mnkr per 
år. 

Samhällsbyggnadsnämnd, mindre 
investeringar, övriga 
Årsanslaget har minskats med 3 mnkr 
årligen, till 9 mnkr per år. 

Samhällsbyggnadsnämnd, 
investeringar inom avgifts-
finansierad verksamhet, hamn 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i 
uppdrag, att senast 2023-05-31, 
återkomma till kommunfullmäktige med en 
helhetsbild för hamnområdet i Lomma, där 
en plan för genomförande avseende 
klimatskydd, utformning av båtplatser 
(bryggor) och finansiering av båtplatserna 
ingår.   

Tidigare beslutade större projekt inom 
hamnverksamheten; Brygga 1, Pirarmen 
lagunen, Brygga 4, norra delen av lagunen 
samt Brygga 8, 9, Höjeå, södra sidan 
nerströms kryssarklubben utgår med 
anledning av detta ur investerings-
budgeten, för ett eventuellt nytt 
ställningstagande, när helhetsbilden för 
hamnområdet är kartlagd. 



 INVESTERINGSBUDGET 2023-2030

Total- drift-
Utgift, Tkr utgift 2022 2023 2024 2025 20026 start

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Kommunstyrelsen
Mindre investeringar 2 020 1 770 2 400 2 850 2 750
Förvärv av del av Lilla Habo 1:6 2 100 2 035
Inköp del av fastighet Lomma Alnarp 1:60 4 500 80 2020
Inköp Lomma Vinstorp 23:1 o del av Lomma Alnarp 1:1 15 600 527 2020
Inventarier till nytt kommunhus 15 000 2027
S:a Kommunstyrelsen : 4 662 1 770 2 400 2 850 2 750

Socialnämnden
Mindre investeringar 1 587 3 500 1 300 1 300 1 300
Mindre investeringar, Särskilt boende 800 400 400 500
Mindre investeringar, Ny gruppbostad LSS 800
Inventarier, Nytt särskilt boende, 2027 4 000 2027
Inventarier ny gruppbostad LSS (2021-2022) 800
Möbler och inventarier, Särskilt boende, satsning 2023 2 000 2 000
S:a Socialnämnden : 3 187 5 500 2 500 1 700 1 800

Barn- och utbildningsnämnden
Mindre investeringar 900 900 900 900 900
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovskolan   7 400 5 951 1 320 2022
Inventarier till Alléskolan/Piläng, 9 klassrum m.m. 4 300 4 197 2022
Inventarier till Grundsärskola, Lomma 4 200 4 200 2022
Inventarier till ny gymnasieskola 13 000 13 000 2026
Datorer / läsplattor till årskurs 4-6, reinvestering 5 844 1 424 2021
Datorer / läsplattor till årskurs 1-3, reinvestering, 2021- 3 099 3 099
Datorer / läsplattor till årskurs 7-9, reinvestering, 2022 7 000 4 432 2022
S:a Barn- och utbildningsnämnden : 24 203 2 220 900 900 13 900

Kultur- och fritidsnämnden
Mindre investeringar   800 800 800 800 800
Inventarier till ny idrottshall Rutsborgsområdet 1 300 1 300 ht-22
Inventarier till ny idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred 1 300 2028
Inventarier till idrottshall, södra kommundelen 1 300 1 300 2025
Inventarier till Kulturhus, Bjärred 5 000 5 000 2026
S:a Kultur- och fritidsnämnden 2 100 800 800 2 100 5 800

KS / KSAU oförutsedda investeringar
KSAU förfogande / Strategiska fastighetsförvärv (KF 22-01-27) 1 000
KS oförutsedda 1 000 0 0 0 0

Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom detaljplaneområden :
Dp alla Lomma hamn 9 500 -401 500 712 2024
Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar  (investeringsbidrag) 55 000 12 230 1 088 2023
Dp alla Lomma centrum, Norr 55 000 1 785 2 000 2 000
Dp Bjärred centrum (exkl. VA)   31 000 12 572 1 000 2022
Dp Nians verksamhetsområde 6 965 1 041 2019
Dp Nordöstra Borgeby  40 000 15 000 15 000
Dp Trädgårdsstaden     20 000
Dp Trädgårdsstaden, områdesanläggningar (investeringsbidrag) 60 000
Trädgårdsstaden, tomt för skola/förskola (ev. efter planperioden) 15 000 10 000
Dp Bjärredsvångar, etapp 1 150 000 2 500 20 000 20 000
Dp Bjärredsvångar,  övriga etapper 150 000
Dp Malmövägen 74 000 5 000
Dp övriga (årsanslag) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
S:a investeringar inom detaljplaneområden 42 727 7 588 3 712 38 000 45 000

Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom fastigheter
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m. 53 000 16 584 ht-22
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad 116 000 74 468 ht-22
Ny idrottshall Rutsborgsområdet 59 300 54 911 ht-22 
Amfiteater, Strandängen Lomma  (investeringsbidrag 2,0 mnkr) 2 900 -14 2019
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2 2 400 1 638 2021-05
S:a Fastigheter, tidigare beslutade 147 587 0 0 0 0

Fastigheter, nya inför 2020:
Byte av styr- och övervakningssyst. inom nio fastigheter 10 000 5 208
Ombyggnad av stationen Lomma 7 000 2 256 2 000 2022
Ombyggn.  Borgeby gårdshotell (3 lgh) nyanlända 2 292 2 292 2022
S:a Fastigheter, nya inför 2020: 9 756 2 000 0 0 0
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Total- drift-
Utgift, Tkr utgift 2022 2023 2024 2025 20026 start

Fastigheter, nya  inför 2021:
Ventilation, Södra Karstorpskolan, Lomma 3 000 2 912 2021
LSS gruppbostad, 6 lägenheter 29 000 15 000 14 000 2024-07
Grundsärskola, Linnéaskolan 33 000 25 142 ht-22
Idrottshall, Bjärehovsområdet, Bjärred 60 000 2028
Fastigheter, nya  inför 2021: 28 054 15 000 14 000 0 0

Fastigheter, nya inför 2022:
Ny gruppbostad  (Utökad totalutgift 5,5 mnkr KF § 19/22) 20 500 20 262 2022
Reinvestering konstgräsplan, Bjärred 8 500 8 500 2023
3x3 Basketplan, Bjärred  (Invest.bidrag, 0,4 mnkr) 1 200 1 200 2022
Båtklubb, Strandvägen i Bjärred 12 000 12 000 2023
Gymnasieskola 317 000 2 500 2 500 112 000 147 000 53 000 ht-26
Kommunhus 261 000 2 373 2 500 84 000 108 000 64 000 2027, kv.1
Nytt särskilt boende (60 lgh), Bjärred 250 000 2027
Kulturhus, Bjärred 120 000 60 000 60 000 2026
Strategiskt markförvärv, Bjärred 9:5, Bjärreds vångar (KF § 17/22) 26 000 26 000
Strategiskt markförvärv, Borgeby 17:38, Bjärreds vångar (KF § 66/22) 12 000 9 000 3 000
Fastigheter, nya inför (och under) 2022: 61 335 25 500 199 000 315 000 177 000

Fastigheter, nya förslag inför 2023:
KFN: Karstorp - Idrottshall 75 000 45 000 30 000 2025
KFN: Dansrotundan / Folketshus (renovering byggnader) 6 000 3 000 3 000
Fastigheter, nya förslag inför 2023: 0 3 000 48 000 30 000 0

Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom Gata / Park
Beläggningsinvesteringar, etapp 2   92 900 8 280 3 000 6 000 7 000 7 000
Belysningsplan 10 000 2 615 1 500
Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. sensorer) 12 500 12 500
Hållbar dagvattenhantering (Skyfallsplan) 10 000 3 898 2 500
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1 15 000 1 244 2021
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2 15 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Gångfartsområden Lomma hamn 6 000 1 139 887 2018
Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen-Carl Olssons väg 18 700 4 484 2021
Cykelväg / busshållplatser, Lundavägen i Bjärred 9 000 4 500 4 500
Supercykelstråksåtgärder 18 000 5 000 2 500 2 500 2 500
 GC-tunnel,  Nians verksamhetsområde  5 135

Gata / Park, gröna och blåa miljöer
Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna) 18 900 5 631 2020
Erosionsskydd, etapp 2 (Investeringsbidrag, LIFE-projekt) 11 250 4 843 2021
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga 22 000 20 085 2022
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga   15 000 11 000 4 000 2024
Fast förbindelse över Lödde å 20 000 20 000 2024

Gata / Park, Stationsområden
Kommunala investeringar / Alnarps station 45 000 3 870 1 000 36 800 2026
Kommunala investeringar / Flädie station 59 000 3 877 2 000 5 000 5 500 37 500 2026

S:a Gata / Park 59 966 40 387 44 000 22 500 85 800

Samhällsbyggnadsnämnd, årsanslag :
Energisparåtgärder / energiplan och tekniska installationer 6 000 15 500 3 000 3 000 3 000
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponentavskrivning) 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga 13 640 9 000 9 000 9 000 9 000
S:a Samhällsbyggnadsnämnd, årsanslag: 25 640 30 500 18 000 18 000 18 000

TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 410 217 134 265 333 312 431 050 350 050

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
Investeringar, hamnverksamhet 2 000 2 000 1 000 0 0
S:a Samhällsbyggnadsnämnd,  Hamnverksamhet 1 891 2 000 1 000 0 0

TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 1 891 2 000 1 000 0 0

S:a Samhällsbyggnadsnämnd TOTALT 376 956 125 975 327 712 423 500 325 800
Kvartående budget slutredoviat projekt 224

TOTALT  INVESTERINGSUTGIFTER: 412 332 136 265 334 312 431 050 350 050

För de större projekten anges de planerade utbetalningarna per år endast som information - för dessa projekt fattar kommun-
fullmäktige beslut om totalutgift och driftstart.
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EXPLOATERINGSBUDGET 

Prognos Budget Plan Plan Plan
Tkr 2022 2023 2024 2025 2026
Proj.nr Projektnamn

3310 Borgeby verksamhetsområde Inkomst 174 1 500 0 0 0
Utgift 0 -65 0 0 0
Saldo 174 1 435 0 0 0

3312 Nordöstra Borgeby Inkomst 375 750 375 0 0
Utgift -450 -1 800 -1 759 -250 -250
Saldo -75 -1 050 -1 384 -250 -250

3400  Lomma C Norra Inkomst 0 0 400 0 0
Utgift -50 -750 -2 500 -1 673 -8 467
Saldo -50 -750 -2 100 -1 673 -8 467

3359 Trädgårdsstaden Inkomst 0 0 0 0 0
Utgift -150 0 0 0 0
Saldo -150 0 0 0 0

3380 Dp Nians verksamhetsområde Inkomst 0 0 0 0 0
Utgift -50 0 0 0 0
Saldo -50 0 0 0 0

3383 Bjärreds torg Inkomst 28 0 0 0 0
Utgift -50 -50 0 0 0
Saldo -22 -50 0 0 0

3394 Dp Trafikplats Flädie Inkomst 0 0 0 0 0
Utgift 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0

3407 Bjärreds vångar, etapp 1 Inkomst 860 688 74 15 000 0
Utgift -1 950 -1 900 -1 836 -500 -250
Saldo -1 090 -1 212 -1 762 14 500 -250

Bjärreds vångar, etapp 2 Inkomst 0 0 0 0 0
Utgift 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0

Malmövägen Inkomst 0 0 0 0 0
Utgift -1 750 -3 500 -3 500 -1 500 -1 000
Saldo -1 750 -3 500 -3 500 -1 500 -1 000

Alnarp Inkomst 0 0 0 0 0
Utgift 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0

Total exploateringsbudget Inkomst 1 437 2 938 849 15 000 0
Utgift -4 450 -8 065 -9 595 -3 923 -9 967
Saldo -3 013 -5 127 -8 746 11 077 -9 967
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EXPLOATERINGSBUDGET 

Frågor som rör exploateringsprojekten 
ansvarar kommunstyrelsen för. Denna 
verksamhet utförs av mark- och 
exploateringsenheten och planerings-
avdelningen på samhällsbyggnads-
förvaltningen. Projekten, och resultaten av 
dessa, redovisas dock inom kommun-
styrelsens ansvar. 

Kommunens exploateringsbudget tar upp 
utgifter och inkomster i samband med 
planering och försäljning av mark. Utgifter 
för infrastruktur i de olika projekt-
områdena (till exempel gator, grön-
områden och torg) budgeteras i 
investeringsbudgeten.  

Exploateringsprojekt sträcker sig över flera 
år och budgeten omfattar såväl pågående 
som planerade projekt. 

Möjligheterna till precision i kalkylerna 
varierar starkt beroende på projektets 
karaktär och hur långt planeringen 
alternativt genomförandet har framskridit i 
respektive projekt. Under kommande 
fyraårsperiod beräknas exploaterings-
verksamheten försämra likviditeten med 
12,7 mnkr medan den därefter kommer att 
förbättras med väsentliga belopp. 
Osäkerheten är dock stor vad gäller när i 
tiden försäljningarna kommer att ske då 
omvärldsfaktorer snabbt kan påverka 
projekten.   

Nedan följer kommentarer till 
exploateringsprojekten som återfinns i 
sammanställningen på sidan 38.  

Borgeby verksamhetsområde 
Ett verksamhetsområde för lättare industri 
och hantverk beläget nordost om Borgeby, 
utbyggt från 2003. En verksamhetstomt 
återstår, vilken planeras att säljas under år 
2023 

Borgeby nordöstra 
Område beläget i nordöstra Borgeby med 
mark i både kommunal, men till största 
delen i privat ägo. Området bedöms kunna 

inrymma 150 - 200 bostäder. 
Detaljplanearbetehar påbörjats 2022. 
Exploateringskalkylen är schablonmässig i 
detta tidiga skede då inga skisser eller 
närmare utredningar är gjorda för 
området.  

Lomma C Norra 
Exploateringen omfattar utbyggnad av fem 
kvarter, innehållande cirka 240 bostäder 
samt centrumverksamhet, norr om 
Lommas befintliga centrum. Större delen 
av marken ägs av kommunen. Planuppdrag 
gavs 2018 och detaljplanearbete 
påbörjades men har pausats för att invänta 
ytterligare utredningar gällande klimat-
skyddsåtgärder. 
Inkomster från markförsäljning), för 
uppförande av totalt cirka 20 000 kvm BTA, 
bedöms kunna inkomma från år 2027 och 
framåt. Utbyggnaden planeras ske i en takt 
av ett kvarter per år med första inflyttning 
omkring år 2028. 

Trädgårdsstaden  
Beslut om antagande av detaljplanen, som 
omfattar cirka 220 bostäder i norra delen 
av Lomma Hamn, har upphävts av 
länsstyrelsen. Ärendet har därefter 
överklagats och ska prövas av regeringen. 
Det finns stor osäkerhet kring ifall 
projektet kan genomföras med anledning 
av klimatanpassningsfrågor. 

Bjärreds torg 
Mark i centrala Bjärred har sålts till Midroc 
som uppför 16 radhus och ett flerbostads-
hus med cirka 45 utmed Norra Västkust-
vägen. Dessförinnan förvärvade 
kommunen den före detta 
bensinstationstomten öster om Norra 
Västkustvägen. Byggnation pågår och 
projektet förväntas färdigställas 2023 med 
anläggning av ny torgyta. 
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Bjärreds vångar - etapp 1 
Bjärreds vångar är ett större utbyggnads-
område mellan Bjärred och Borgeby. 
Området planeras för övervägande 
bostäder. Detaljplanearbete för etapp 1, 
som omfattar cirka 400 bostäder, 
påbörjades våren 2021 och inflyttning 
planeras ske från och med 2026. 
Kommunen äger cirka 10 % av de 
planerade byggrätterna inom etapp 1 
medan övriga 90 % är i privat ägo. 

Bjärreds vångar - övriga etapper 
Samtliga resterande etapper inom Bjärreds 
vångar. Sammanlagt bedöms dessa 
resterande etapper kunna inrymma 
cirka 600 - 700 bostäder. Marken är i både 
kommunal och privat ägo.  
Bjärreds vångar etapp 1 är investerings-
tung och övriga etapper kommer ha en viss 
skuld mot etapp 1. När exploateringen 
startar för övriga etapper kan 
redovisningen behöva justeras för att 
balansera etapperna. 

Malmövägen 
Projektet omfattar mark mellan E6:an och 
Malmövägen som förvärvades av 
kommunen 2020. Området planeras för 
kunskapsintensivt verksamhetsområde i 
enlighet med intentionerna i kommunens 
översiktsplan. Kommande byggnader ska 
även ha en bullerskyddande funktion för 
befintlig bostadsbebyggelse väster om 
Malmövägen. 

Alnarp 
Projektet omfattar knappt 7 ha mark som 
förvärvades av kommunen 2020 och är 
belägen vid korsningen mellan järnvägen 
och Malmövägen. Området beräknas 
inrymma cirka 500 bostäder. Arbete med 
framtagande av en fördjupad översiktsplan 
för området ska påbörjas 2022. 
Detaljplanearbete planeras påbörjas 
omkring 2024 och utbyggnadstakten är 
planerad till 50 bostäder per år från och 
med inflyttning från år 2029. Marken säljs 
till byggaktörer efter markanvisnings-
förfarande. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunövergripande verksamhet 

Nämndens ansvarsområde 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande 
förvaltningspolitiska organ och har som 
sådant ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning. Kommunstyrelsens uppdrag är 
att leda och samordna kommunens 
verksamheter och ha uppsikt över 
kommunala bolag och övriga nämnders 
verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar 
vidare för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls. 
Kommunstyrelsen fungerar därtill som ett 
beredningsorgan för kommunfullmäktige. 
Som kommunens ledande förvaltnings-
politiska organ har kommunstyrelsen även 
en stödjande funktion och dess stödjande 
verksamhet omfattar följande funktioner: 
kansli, ekonomi, kommunikation, säkerhet, 
HR och IT.

Nämndsmål 

• Lomma kommun erbjuder en
trygg livs- och boendemiljö
genom ett aktivt och
förebyggande trygghetsarbete.
(riktat mål från
kommunfullmäktige)

Att medborgarna upplever lokalsamhället 
som en trygg plats att leva och bo är ett av 
kommunens grundläggande uppdrag. För 
att lyckas med detta krävs proaktiva 
insatser som sträcker sig över 
förvaltningsgränserna, vilket innebär att 
samtliga förvaltningar har en del i det 
förebyggande trygghetsarbetet. Effekterna 
av arbetet ska leda till en öppen, tolerant, 
trygg och säker kommun. 

• Kommunen ska ha god tillgång
till arbetstillfällen och vara en
attraktiv plats för företagande.

För att skapa bra företagsklimat måste 
kommunen ständigt vara lyhörd för 
företagarnas behov och kontinuerligt 
förbättra och utveckla sina tjänster. 
Lomma kommuns näringslivsstrategi 
handlar om att kommunens alla delar 
agerar på ett sätt som bidrar till att företag 
växer och blir framgångsrika, att fler startar 
företag och att nya företag lockas till 
kommunen. 

• Kommunstyrelsen leder ett
sammanhållet utvecklingsarbete
för kommunens lednings-,
ekonomi-, HR-, IT-, kansli- och
kommunikationsprocesser.

Enligt kommunallagen ska kommun-
styrelsen leda och samordna kommunens 
samtliga verksamheter, samt utöva uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet. 
Dessutom fungerar kommunstyrelsen som 
en stabsorganisation med centrala 
lednings- och stödfunktioner, såsom 
ekonomi, HR, IT, kansli och 
kommunikation. Kommunstyrelsen 
behöver således leda och samordna, men 
också säkerställa att expertstödet är 
uppskattat och anpassat till övriga 
nämnders behov. Effekterna av arbetet ska 
leda till att kommunstyrelsen fungerar som 
en drivande utvecklingspartner som ger en 
sammanhållen leverans utifrån nämndens 
olika expertisområden. 
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Nulägesanalys 

Kommunstyrelsen står inför stora 
utmaningar framöver. Klimatanpassning av 
kommunen är en av dessa utmaningar. 
Framtida användning av kustzonen 
kommer att påverkas genom ökad risk för 
skador på fastigheter, infrastruktur, 
naturvärden och samhällsviktiga 
verksamheter till följd av 
klimatförändringarnas effekter.    

Förändrat säkerhetsläge är en annan 
utmaning. Det ställer bland annat krav på 
ökad IT-säkerhet och förstärkning av det 
civila försvaret, vilket bland annat kräver 
en ökad krisberedskap och beredskap inför 
allvarliga störningar i samhällsviktiga 
verksamheter. Kommunstyrelsen bevakar 
och följer löpande krav och rekommenda-
tioner från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap när det gäller kommunernas 
ansvar och skyldigheter gällande 
uppbyggandet av det civila försvaret. 

Andra utmaningar som har uppkommit till 
följd av förändringar i omvärlden är den 
stigande inflationen, prisökningar och 
längre leveranstider. Dessa förändringar får 
stor påverkan på kommunens fastighets-
investeringar, men även kärnverksamheten 
påverkas av omfattande prisökningar.  

En annan för kommunen mer påverkbar 
utmaning är den långsiktiga kompetens-
försörjningen vad det gäller medarbetare 
såväl som chefer. Kommunen som helhet 
behöver utveckla sitt arbete med strategisk 
kompetensförsörjning för att vara en 
attraktiv arbetsgivare och genom detta 
säkerställa hög kvalitet på den service som 
ges till medborgarna. Här har kommun-
styrelsen en viktig drivande och 
sammanhållande roll. Det pågår för 
närvarande ett antal aktiviteter som syftar 
till att stärka bilden av Lomma kommun 
som en attraktiv arbetsgivare och att öka 
möjligheterna till kompetensutveckling, 
exempelvis införande av heltid som norm 
och en äldreomsorgsreform som ska ge 
medarbetare möjlighet att avsätta en del 
av sin arbetstid till kompetensutveckling.  

Befolkningsprognosens påverkan 

Enligt befolkningsprognosen kommer 
befolkningen under planperioden att öka 
med några hundra personer per år. Mindre 
befolkningsökningar har ingen direkt 
påverkan på kommunstyrelsens 
verksamheter. Större befolkningsökningar 
leder emellertid till ett ökat behov av 
infrastruktur- och utbyggnadsprojekt, vilket 
påverkar såväl den administrativa som den 
politiska verksamheten inom 
kommunstyrelsen. 

Förändringar i verksamheten 
Lomma kommun befinner sig i en expansiv 
utveckling där näringslivet har en 
framskjuten roll. Ett starkt näringsliv bidrar 
till att göra kommunen levande och är 
nyckeln till att nya arbetstillfällen skapas. 
En viktig framgångsfaktor för kommunens 
näringslivsfrämjande arbete är att den 
kommunala förvaltningen upplevs som 
tillgänglig, transparent och smidig 
avseende regelverken. Ambitionen är att 
kommunens näringslivsfrämjande arbete 
ska finnas närvarande i organisationens 
alla delar och genomsyra samtliga 
förvaltningars verksamhetsområden. För 
att stärka kommunens näringslivsarbete 
kommer kommunstyrelsen att inrätta en 
tjänst som näringslivsstrateg.  

I enlighet med kommunens reviderade 
styrsystem för att leda, utveckla och följa 
upp verksamheten genom mål och 
resultatstyrning ska verksamheten sträva 
efter ett arbetssätt som utgår från en 
ledningsfilosofi baserad på tillit. Det 
innebär att kommunstyrelsen ska sträva 
efter att utveckla ledningen och styrningen 
på ett sådant sätt att en tillitsbaserad 
ledningsfilosofi genomsyrar alla 
verksamheter. 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut 
ska alla månadsanställda medarbetare ha 
erbjudits heltidsanställning senast 2022-
12-31. Arbetet med införande av heltid
som norm och den lokala äldreomsorgs-
reformen ”5 timmar i veckan” ställer krav
på såväl styrning som stöd från kommun-
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styrelsen, främst inom HR-området samt 
ifråga om IT- och digitaliseringsstöd. 

Det råder ett genomgående fokus på 
kvalitetsutveckling och minskad sårbarhet 
genom utökad digitalisering inom samtliga 
kommunstyrelsens verksamheter. Den 
digitala agendan som har brutits ned inom 
kommunstyrelsens och övriga nämnders 
verksamhetsområden har påskyndat 
arbetet med digitaliseringen inom 
kommunen. Många processer har 
identifierats där hanteringen framöver 
kommer att ske via e-tjänster, vilket både 
kvalitetssäkrar informationen, 
effektiviserar arbetsmomenten och gör 
kommunens tjänster mer tillgängliga för 
kommunmedborgare, företagare och 
andra intressenter. 

Inga större förändringar sker inom 
verksamheterna under år 2023. Uppdraget 
att organisera feriearbeten överförs från 
och med 2023 till socialnämndens 
arbetsmarknadsenhet.  

Framtid 

Verksamhetsutveckling genom 

digitalisering fortsätter även framöver att 
vara i fokus ur både kvalitetsutvecklings- 
och sårbarhetsperspektiv. 

Kompetensförsörjningen inom 
organisationen blir än viktigare då 
verksamheternas behov och krav på 
medarbetarna ökar. Kommunen måste 
uppfylla hela rekryteringskedjan för att 
vara en attraktiv arbetsgivare hela vägen 
från att attrahera till att behålla 
medarbetare. 

Kommunikationen med kommun-
medborgare och andra intressenter ska 
genomsyras av bland annat proaktivitet 
och framåtanda vilket leder till ett ökat 
förtroende för verksamheterna och ökar 
attraktiviteten för kommunen. 

Genom ett aktivt och förebyggande 
trygghetsarbete för medborgarna, i livets 
alla skeden, genomsyras hela 
organisationen på olika plan av den ökade 
tryggheten.    

Hållbarhetsarbetet måste inkluderas som 
en naturlig del i verksamheterna för att 
målsättningarna för ett hållbart samhälle 
ska uppfyllas.

Driftbudget 

Mnkr Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Intäkt 44,2 29,1 31,3 31,3 31,3 31,3 

Kostnad -136,3 -106,2 -113,1 -113,1 -112,3 -112,7

Driftnetto -92,1 -77,1 -81,8 -81,8 -81,0 -81,4

Budgetavvikelse -2,2 0,9 
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ÖVERFÖRMYNDARE 

Kommunövergripande verksamhet 

Ansvarsområde 

Överförmyndaren ska utöva 
överförmyndarverksamhet, vilket innebär 
att granska förmyndares, gode mäns och 
förvaltares verksamhet. Utgångspunkten  

för denna granskning är de förteckningar, 
årsräkningar, sluträkningar samt andra 
handlingar och uppgifter som lämnas in till 
överförmyndaren. Överförmyndaren har 
vidare till uppgift att utse gode män till de 
ensamkommande barn och ungdomar som 
tas emot av Lomma kommun. 

Driftbudget 

Tkr Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Intäkt 52 52 0 0 0 0 

Kostnad -647 -891 -616 -616 -616 -616

Driftnetto -595 -839 -616 -616 -616 -616

Budgetavvikelse 232 0 

REVISION 

Kommunövergripande verksamhet 

Ansvarsområde 

Kommunfullmäktige ska årligen pröva 
ansvarstagandet för de som har i uppdrag 
att genomföra verksamheten på 
fullmäktiges uppdrag. Fullmäktiges 
instrument för granskning och prövning är 
de förtroendevalda revisorerna. Revisionen 
bevakar att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs och att skattemedel används på 
ett effektivt sätt. Den kommunala 
revisionen utgör således ett viktigt lokalt 
demokratiskt kontrollinstrument. 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska 
revisorerna årligen i den omfattning som 
följer av god revisionssed granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
eller fullmäktigeberedningarnas 

verksamhetsområden. Revisionen ska 
årligen arbeta enligt den standard för 
verksamhetsrevision som framgår i God 
revisionssed, framarbetad av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). 

Förändringar i verksamheten 

Revisorerna har ett brett revisionsuppdrag, 
som omfattar både verksamhetsrevision 
och räkenskapsrevision. I juni 2022 
lanserades för första gången en enhetlig 
standard för kommunal räkenskaps-
revision. Standarden tydliggör innehållet i 
granskningen av räkenskaperna som ska 
utföras av sakkunniga och skapar 
möjligheter för en jämn och hög kvalitet på 
revisionen. Den nya standarden börjar 
tillämpas från den 1 januari 2023.  
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Driftbudget   

Tkr Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Intäkt 0 

Kostnad -950 -977 -1 052 -1 052 -1 052 -1 052

Driftnetto -950 -977 -1 052 -1 052 -1 052 -1 052

Budgetavvikelse 12 0 

VALNÄMND 

Kommunövergripande verksamhet 

Nämndens ansvarsområde 

Valnämnden är, i enlighet med vallagen, 
lokal valmyndighet och ansvarar för 

genomförandet av allmänna val och 
kommunala folkomröstningar. 
År 2024 är det val till Europaparlamentet 
och år 2026 genomförs det återigen 
allmänna val i Sverige. 

Driftbudget 

Tkr Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Intäkt 0 450 0 500 0 700 

Kostnad -14 -950 -40 -870 -40 -1 270

Driftnetto -14 -500 -40 -370 -40 -570

Budgetavvikelse 28 



46 

SOCIALNÄMNDEN 
Individ- och familjeomsorg, LSS-verksamhet, Hälsa, vård och omsorg 

Nämndens ansvarsområde 

Socialnämnden fullgör kommunens 
uppgifter inom socialtjänsten och vad som i 
lag sägs om socialnämndens ansvar samt 
de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt 
nämnden. Nämnden ansvarar också för 
ledning av den kommunala hälso- och 
sjukvården, hemsjukvården och 
verksamheten enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade.  Vidare 
ansvarar nämnden för mottagande av och 
insatser för invandrare och flyktingar, 
inklusive ensamkommande barn och 
ungdomar. 

Nämndsmål 

• Äldreomsorgen håller god kvalitet.
(riktat mål från Kommunfullmäktige)

Medborgare i Lomma kommun som har 
behov av stöd och omsorg från kommunen 
ska uppleva att de får god service och 
omsorg som utgår från de egna behoven. 
För att nå detta mål har fyra insats-
områden identifierats vilka är ändamåls-
enlig bemanning, kompetenshöjning av 
personella resurser, utveckling av socialt 
innehåll i de äldres vardag samt mat och 
måltidsmiljö. Effekterna ska leda till att 
vårdtagare på särskilda boenden och inom 
hemtjänsten lever ett innehållsrikt liv med 
stöd och omsorg från kommunen. 

• Individ- och familjeomsorgen håller
god kvalitet.

Individ- och familjeomsorgen ansvarar för 
myndighetsutövning enligt socialtjänst-
lagen, lagen om vård av unga och lagen om 
vård av missbrukare. Verksamheten 
ansvarar också för familjerätt, öppenvård, 
ekonomiskt bistånd, sysselsättningsinsatser 

samt mottagandet av nyanlända barn, 
familjer och vuxna. Förebyggande arbete 
har en central betydelse i verksamhetens 
arbete för att se till att barn, vuxna och 
familjer får tillgång till råd, stöd och skydd. 

• LSS-verksamheten håller god
kvalitet

Kommunmedborgare som har behov av 
insatser i enlighet med lagen (om stöd och 
service till vissa funktionshindrade ska 
uppleva att de erbjuds individuellt 
anpassade insatser som tillgodoser 
medborgarens fysiska, psykiska och sociala 
behov 

• Socialnämndens verksamheter har
en proaktiv och löpande
kommunikation med
medborgarna.

En löpande och öppen kommunikation 
med medborgarna är av avgörande 
betydelse för medborgarnas förtroende för 
de kommunala verksamheterna. Genom 
kontinuerlig kommunikation skapas 
förutsättningar för ökad kunskap och 
dialog om socialnämndens verksamheter.    

• All personal har god kompetens
inom det område som de verkar

En förutsättning för att kommun-
medborgaren ska kunna få det stöd och 
den omsorg som medborgarna är i behov 
av, oavsett om det handlar om 
äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, 
LSS-verksamhet/funktionsstöd, är att 
personalen har god kompetens inom det 
område som de verkar. För att öka 
kompetensen hos personalen inom 
äldreomsorgen har kommunfullmäktige 
fattat beslut om införandet av en lokal 
äldreomsorgsreform, ”5-timmar i veckan” 
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som innebär att 5 timmar i veckan avsetts 
till kompetensutveckling. 

Nulägesanalys 

Det förebyggande arbetet är viktigt och det 
finns ett uttalat önskemål från 
socialnämnden att fortsatt utveckla arbetet 
inom hela nämndens ansvarsområde. 
Förutom det förebyggande arbete som 
pågår i varje möte med den enskilde så 
fortgår arbetet med en samlad 
förebyggandeverksamhet och anhörigstöd. 
En proaktiv satsning på unga ska ses som 
en långsiktig social investering för hela 
samhället och nämnden erbjuder nu 
kommunmedborgarna förebyggande 
stödinsatser.  

Samverkan sker med barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet och 
socialnämnden är en aktiv part i den 
trygghetssatsning som kommunstyrelsen 
har beslutat om. En uppsökande och 
förebyggande verksamhet i samverkan 
med skolan skulle innebära att fler barn 
och familjer snabbare och tidigare får stöd 
att bryta negativa mönster. En sådan 
resurs är till exempel en familjebehandlare 
som arbetar multisystemiskt med intensiva 
sociala stöd- och behandlingsinslag. 

Förebyggande verksamhet för den äldre 
gruppen kommunmedborgare innebär att 
fler kan fortsätta vara självständiga och 
klara sig på egen hand utan stöd av det 
offentligas resurser eller med små insatser. 

Vidare är arbetet för att kommun-
medborgare kommer i arbete en viktig 
insats som ger effekter i hela samhället. 
Meningsfull sysselsättning främjar hälsa för 
den enskilde och dess familj och minskar i 
förlängningen behovet av socialtjänstens 
insatser. 

Individ- och familjeomsorgens verksamhet 
är en verksamhet med låga kostnader per 
invånare och brukare. Dock innebär de 
senaste årens förändrade förutsättningar, 
såsom ett ökat antal nyanlända med större 
behov av stöd för etablering, ungas 
psykiska ohälsa som påverkar skolnärvaron 

samt efterverkningar i form av arbetslöshet 
i spåren av coronapandemin att individ- 
och familjeomsorgen ökar insatserna inom 
bland annat dessa områden. 

Socialnämnden poängterar att arbetslinjen 
ska råda i kommunen. Fortsatt utveckling 
av framtagen arbetsmodell för etablering 
av nyanlända med fokus på sysselsättning 
och etablering ska ske då denna har visat 
sig vara framgångsrik. Invånare som av 
olika anledningar befinner sig långt från 
arbetsmarknaden ska fångas upp och stöd 
ska ges för att uppnå sysselsättning i den 
nivå som är möjlig för den enskilde. Det är 
också fokus på ett proaktivt och kreativt 
arbete för att människor, som befinner sig i 
och mellan studier eller arbete, ges 
förutsättningar att stå på egna ben med 
sikte på kompetensutveckling och 
kompetensförsörjning som ger goda 
effekter för såväl den enskilde som för 
samhället. Tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden är en arbets-
marknadsenhet under etablering för att 
säkra ett resurseffektivt arbete kring de 
målgrupper som av olika skäl står långt 
från arbetsmarknaden.  

Utveckling av välfärdsteknik är ett annat 
sätt att möta framtida behov. 
Möjligheterna för användande av tekniska 
lösningar ökar i takt med att invånarna får 
allt större vana och erfarenhet av digitala 
och tekniska hjälpmedel. Detta medför att 
arbetsuppgifter som inte är direkt 
värdeskapande för invånaren kan 
automatiseras eller till och med utföras av 
invånaren själv.  

Kompetensförsörjning är för nämnden, 
liksom för resten av Sverige, ett 
utmanande område. Allt fler arbetsgivare 
konkurrerar om allt färre ”färdigutbildade” 
medarbetare. Äldreomsorgslyftet är en 
statlig satsning vars syfte är att höja 
kompetensen i äldreomsorgen. Satsningen 
omfattar utbildning till undersköterska 
respektive vårdbiträde och övrig 
kompetensutveckling samt utbildning av 
första linjens chefer. 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om 
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en lokal äldreomsorgsreform ”5 timmar i 
veckan” som ska ge personal inom 
äldreomsorgen möjlighet till 5 timmars 
kompetensutveckling per vecka. 
Implementeringen av denna reform har 
påbörjats och kommer att fortsätta under 
år 2023.  

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en 
framgångsfaktor för hög kvalitet och 
ekonomisk följsamhet. Att attrahera nya 
medarbetare är en viktig del i 
kompetensförsörjningsarbetet men en 
annan viktig del är att behålla befintliga 
kompetenta medarbetare och chefer. 
Socialnämndens verksamheter arbetar alla 
med att aktivt sträva mot att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Detta innebär ett 
systematiskt arbete som innefattar 
närvarande ledarskap. En ändamålsenlig 
schemaplanering är en viktig faktor för god 
arbetsmiljö och verksamhetens omfattning 
som möter invånarens behov.  

Arbete pågår för att kunna erbjuda all 
personal inom socialnämndens 
verksamheter heltidstjänster senast 2022-
12-31, med anledning av den så kallade
heltidsresan.

Världssituationen med krig i Europa 
innebär att socialnämnden behöver ha 
beredskap för mottagande av flyktingar. 

Befolkningsprognosens påverkan 
Lomma kommuns befolkning är över tid 
under tillväxt även om tillväxten är något 
lägre än förväntat. Fler invånare kan 
betyda ökat behov av insatser inom 
samtliga delar av socialnämndens 
ansvarsområde i form av familjer i behov 
av stöd avseende familjesystem, invånare 
med särskilda behov av stöd och slutligen 
insatser för den äldre kommun-
medborgaren.  

Individ och familjeomsorg 
Lomma kommuns individ- och familje-
omsorg består av verksamheter som ger 
olika former av stödinsatser efter 
individers och familjers behov, med särskilt 
ansvar för att barn och ungdomar växer 

upp under trygga, goda och gynnsamma 
förhållanden. I takt med att befolkningen 
växer finns risk att även dessa behov ökar. 

Genom uppsökande verksamhet främjas 
förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden, erbjudande om 
omsorg och service, upplysningar, råd, stöd 
och vård, ekonomisk hjälp och annat 
bistånd till familjer och enskilda som 
behöver det. 

LSS-verksamhet / Funktionsstöd 
Insatserna enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade är en rättighets-
lag och ska ge goda levnadsvillkor som 
gäller hela livet. 

Nämnden kan konstatera att antalet 
individer som ansöker om och beviljas 
insatser ökar och detta kommer att 
accentueras genom tillskapandet av 
grundsärskola i kommunen. Det ses också 
en förändring av målgruppens utmaningar 
som påverkar innehållet i verksamheten. 

Hälsa- vård och omsorg 
Äldreomsorg 
Den ökning av äldre invånare som 
prognostiseras i kommunen kan komma att 
innebära ökade behov av såväl hemtjänst 
som särskilt boende. 

Hemtjänst 
Hemtjänstens verksamhet har till viss del 
stabiliserats och det är nu möjligt att 
prognostisera befolkningens behov och hur 
verksamheten ska möta dessa behov.  
Inom hemtjänstens verksamhet finns 
riktlinjer som innebär att biståndsbesluten 
bli mer definierade och tidsbestämda. 
Detta har ökat rättssäkerhet och jämlikhet 
och sannolikt bidrar det även till att möta 
det ökade antalet invånare i behov av 
hemtjänstens insatser.  

Särskilt boende 
Det finns 159 lägenheter lokaliserade på 
fyra boenden i kommunen. 

Då antalet äldre invånare ökar kommer det 
inom några år att behövas ytterligare 
särskilt boende för äldre, vilket planeras till 
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2027. Eftersom verksamheten är i ständig 
förändring är det nödvändigt med en 
byggnation som skapar möjlighet för olika 
innehåll beroende på de boendes behov. 

HSL, korttid och myndighet 
Behov av hemsjukvård, det vill säga 
insatser från arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter och sjuksköterskor, kan 
komma att öka i och med den ökande 
befolkningen. Staten har också beslutat att 
vården ska bedrivas närmare invånaren 
vilket kommer att innebära fler och nya 
arbetsuppgifter för den kommunala hälso- 
och sjukvården. 

Ett arbetssätt med multiprofessionella 
team för att bättre samlas kring och 
tillsammans möta medborgarens har 
införts. I teamet samlas alla, för den 
enskilde, viktiga aktörer och detta ger en 
samlad och bred insats då många olika 
professioners kompetens används 
samtidigt och risk för tidsförlust 
minimeras.  

Förändringar i verksamheten 

Nya socialtjänstlagen förväntas träda i kraft 
under år 2023. Den nya lagen handlar om 
förebyggande och lätt tillgänglig 
socialtjänst, övergripande planering och 
planering av insatser, kunskapsbaserad 
socialtjänst och möjligheten att 
tillhandahålla insatser utan föregående 
behovsprövning. En hållbar socialtjänst ska 
främja jämställda levnadsvillkor, utgå från 
ett förebyggande perspektiv och inriktas på 

att vara lättillgänglig. Framtidens 
socialtjänst behöver kunna tillhandahålla 
insatser utan föregående behovsprövning, 
verksamheten ska vara kunskapsbaserad 
och insatserna ska planeras. Det kommer 
att innebära mer insatser utan föregående 
biståndsbedömning och det förebyggande 
och uppsökande arbetet kommer att 
utvecklas för detta ändamål. 

Framtid 

För att möta framtida behov inom 
socialnämndens ansvarsområde krävs 
effektiva lösningar. Rätt händer gör rätt 
saker, rätt bemanning, välfärdsteknik med 
fysisk närvaro där det ger mervärde och 
systematisering för att ta bort icke 
värdeskapande arbetsuppgifter.   

Den utveckling som ses inom funktionsstöd 
kring nya målgrupper kommer att över tid 
förändra behovet av inriktning på grupp- 
och stödboenden men också sysselsättning 
och daglig verksamhet. Nya målgrupper 
kommer också att ställa krav på ny 
och/eller bredare kompetens för 
kommunens medarbetare. 

Den förändring som ses i världsekonomin 
kommer att ha effekter för kommunens 
medborgare, särskilt dem som har behov 
av stödinsatser från kommunen. Exempel 
på detta är att det kommer att vara allt 
svårare att ta sig in på bostadsmarknaden, 
både med och utan försörjning. Ett annat 
exempel är att fler medborgare förväntas 
hamna i behov av ekonomiskt bistånd. 

Driftbudget 

Mnkr Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Nämnden, totalt 

Intäkt 217,9 216,1 214,4 214,4 214,4 214,4 

Kostnad -608,2 -608,2 -635,4 -633,9 -643,7 -654,2

Driftnetto -390,3 -392,1 -421,0 -419,5 -429,3 -439,8

Budgetavvikelse -14,6 1,0 
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Hälsa, vård och 
omsorg Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Intäkt 194,0 196,4 196,5 196,5 196,5 196,5 

Kostnad -451,4 -454,7 -464,9 -464,0 -470,3 -477,1

Driftnetto -257,4 -258,3 -268,4 -267,5 -273,8 -280,6

Budgetavvikelse -13,3 -7,0

Individ- och 
familjeomsorg 

Intäkt 19,5 14,7 14,8 14,8 14,8 14,8 

Kostnad -83,4 -79,1 -87,4 -87,1 -88,7 -90,4

Driftnetto -63,9 -64,4 -72,6 -72,3 -73,9 -75,6

Budgetavvikelse 3,2 2,8 

LSS-verksamhet 

Intäkt 4,4 5,0 3,1 3,1 3,1 3,1 

Kostnad -73,4 -74,4 -83,1 -82,8 -84,7 -86,7

Driftnetto -69,0 -69,4 -80,0 -79,7 -81,6 -83,6

Budgetavvikelse -4,5 5,2 

Verksamhetsmått 

Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 

Antal invånare 65 år och äldre 5 184 5 264 5 250 5 312 5 376 5 426 

Antal invånare med omsorgsinsatser (1-4) i 
hemmet 242 245 258 261 264 267 

Antal invånare med serviceinsatser 221 266 

Antal invånare med trygghetslarm 552 585 575 582 589 594 

Nettokostnad (tkr) totalt för hemtjänst per 
brukare med omvårdnadsinsatser (1-4) i 
hemmet 242 216 210 214 217 223 

Antal personer särskilt boende 142 146 146 146 146 146 

Nettokostnad (tkr) totalt för särskilt 
boende per brukare 602 527 622 632 644 662 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 

Försörjningsstöd 

Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd 
(genomsnitt per månad) 47 52 55 55 55 55 

Vård av vuxna 

Antal placerade vuxna på institution eller 
annan placering (genomsnitt per månad) 5 6 9 9 9 9 
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Utfall 
 2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Vård av barn 

Antal placerade barn i familjehem eller 
liknande (genomsnitt per månad) 2 4 4 4 4 4 

Antal placerade barn på institution eller 
liknande (genomsnitt per månad) 1 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 

Integration 

Ensamkommande, som kommunen har 
ansvar för 10 9 10 10 10 10 

Ensamkommande, som är boende i 
kommunen 5 0 2 3 3 3 

Antal till kommunen anvisade nyanlända 
som beräknas komma under året 39 35 35 35 35 

Öppenvården 

Antal bistånd i öppenvården i intern regi 65 85 90 90 90 

Antal ärenden hos råd och stöd 
(biståndslöst) 15 20 30 30 30 

LSS-VERKSAMHET 

Antal beviljade timmar: 

- Personligassistans enligt LSS 3 595 2 745 

- Avlösarservice 167 140 

- Ledsagarservice 338 202 

Antal personer med: 

- Personligassistans enligt SFB 30 34 

- Bostad med särskild service 45 50 50 55 55 55 

- Dagligverksamhet 28 32 34 36 38 40 

- Korttidstillsyn 14 14 16 20 22 24 

- Korttidsvistelse 14 14 16 20 22 24 

Verksamhetsmåtten kan komma att uppdateras i nämndsbudget 2023 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 

Förskoleverksamhet, Grundskoleverksamhet, Gymnasie- och 
vuxenutbildning, Kostverksamhet 

Nämndens ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för 
fullgörandet av kommunens uppgifter 
enligt skollagen och tillhörande 
författningar. Nämnden fullgör dessutom 
kommunens uppgifter, enligt hälso- och 
sjukvårdslagen och tillhörande 
författningar inom det offentliga 
skolväsendet. Nämnden ska vidare tillse att 
skolplikten följs samt utöva tillsyn över de 
fristående förskolorna i kommunen. 
Nämnden ska även hålla sig informerad om 
hur de ungdomar i kommunen som 
fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 
20 år och inte genomför eller har 
genomfört program på gymnasieskolan 
eller gymnasiesärskolan, är sysselsatta. Vid 
behov ska nämnden erbjuda dem lämpliga 
individuella åtgärder. Nämnden ansvarar 
även för kostverksamheten och övriga 
uppgifter som kommunfullmäktige har 
ålagt nämnden.   

Nämndsmål 

• Verksamheten kännetecknas av en
hälsosam lärmiljö. (riktat mål från
kommunfullmäktige)

Hälsofrämjande arbete handlar om att 
stärka eller bibehålla barn och elevers 
välbefinnande. Alla inom verksamheten 
har ett ansvar för att barn och elever ska 
kunna lära, må bra och utvecklas. 
Hälsofrämjande och förebyggande arbete 
är en del av skolans verksamhet och 
behöver därför ingå i skolans systematiska 
kvalitetsarbete. Målet är att skapa en så 
positiv skolsituation som möjligt för barnet 
eller eleven. Hälsofrämjande arbete 
handlar vidare om att stärka eller bibehålla 
barns och elevers fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnande. Skolan och förskolan 
ska uppmärksamma hälso- och livsstils-

frågor och sträva efter en social 
gemenskap som ger trygghet och lust att 
lära.  

• Förskolan ger förutsättningar för
alla barn att utvecklas så långt som
möjligt efter behov och förmåga.

Undervisning i förskolan ska genomföras så 
att den stimulerar varje barns lärande inom 
språkutveckling, kommunikation, 
naturvetenskap och matematik. 
Undervisningen omfattar också skapande 
uttrycksformer såsom bild, rörelse, musik 
och dans.  

• Grundskolan är likvärdig och
utvecklar alla elevers kunskaper så
långt som möjligt.

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har 
rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan 
ska dessutom arbeta för att kompensera 
för elevers olika bakgrund och 
förutsättningar. Begreppet ”likvärdig” 
innebär inte att utbildningen ska vara 
likformig i betydelsen likadan, utan att 
kvaliteten i verksamheten ska vara så hög 
att de fastställda målen kan uppnås oavsett 
var utbildningen bedrivs. 

Grundskolans kärnuppdrag är elevernas 
måluppfyllelse avseende kunskaper, 
färdigheter och förmågor. Detta innefattar, 
för den enskilde och i arbetet med den 
enskilde, i första hand behörighet till 
nationellt program, i andra hand 
konkurrenskraftiga meritpoäng och i tredje 
hand godkänt i samtliga ämnen. 
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• I gymnasieskolan och inom SFI-
utbildningen är andelen elever och
studerande med fullföljda studier
hög.

Nämnden ansvarar för att erbjuda 
utbildning för alla ungdomar bosatta i 
kommunen som enligt skollagen har rätt 
att gå i gymnasieskolan. Detta ansvar 
hanteras genom köp av plats hos annan 
huvudman. Av central vikt, för individen 
och kommunen, är att så många som 
möjligt av kommunens ungdomar tar en 
gymnasieexamen inom tre år. Kommunens 
lärcentrum erbjuder utbildning i svenska 
för invandrare, SFI-utbildning. 

• Kostverksamheten är näringsriktig,
uppskattad och hållbar.

Forskning visar att det finnsett positivt 
samband mellan barn och elevers 
näringsintag och lärande.  Forskning visar 
även att det finns ett positivt samband 
mellan äldres nutrition och hälsa. De 
måltider som serveras är därför 
näringsberäknade och anpassade efter de 
olika målgruppernas behov. 
Kostverksamheten ska även bidra till 
minskat matsvinn, ökad användning av 
närodlade råvaror och att det nationella 
målet om andel ekologisk mat uppnås. 

Nulägesanalys 

Övergripande 
Medborgarskap och delaktighet 
En god utbildning och möjligheter till en 
stimulerande och inspirerande fritid har en 
avgörande betydelse för en individs 
utveckling och potential till delaktighet och 
aktivt medborgarskap i samhällslivet samt 
för etablering på arbetsmarknaden. Barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter 
ska därför bidra till att varje individ ges 
konstruktiva möjligheter att utveckla en 
god och relevant kompetens för framtiden. 
Lomma kommun uppvisar redan idag 
mycket goda resultat i utbildningen och 
tillhör de främsta bland Sveriges 
kommuner. Det finns emellertid andra 

utmaningar att hitta lösningar på. Ett 
sådant exempel är den psykologiska 
ohälsan som ökar i hela landet. En tänkbar 
orsaksvariabel är skolstress, vilket över tid 
har ökat. Denna fråga, med koppling till det 
från fullmäktige riktade målet 
Verksamheten kännetecknas av en 
hälsosam lärmiljö, kommer därför vara i 
fokus framöver och lösas genom att verka 
för en sund och hållbar prestationskultur 
för både elever och medarbetare/ledare. 

Förskoleverksamhet 
Anpassning av bemanning utifrån 
befolkningsprognos har präglat arbetet 
under 2021/2022 och verkställs inför 
augusti 2022. 

Förberedelser för att ta emot barn från 
Ukraina enligt Migrationsverkets prognos 
har gjorts under våren 2022.  Samtidigt 
som verksamheten skalas ner är målet att 
ha beredskap att skala upp snabbt vid 
behov.  

Förskolan noterar också ett ökat behov att 
möta barn med behov av särskilt stöd.  

Grundskoleverksamhet 
Elevernas kunskapsresultat är fortsatt 
mycket goda och eleverna är trygga i 
skolan. Då det av enkäter framgår att 
eleverna upplever relativt hög stress 
bedöms behov av att lägga stort fokus på 
det främjande och förebyggande 
elevhälsoarbetet. Av kunskapsresultaten 
framgår att det finns en spridning av 
utfallet mellan skolorna. Av den 
anledningen görs bedömningen att det 
behövs ett intensifierat arbete i syfte att 
öka likvärdigheten för eleverna. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Planeringen för byggnation av gymnasie-
skola i pågår. 

Beslut om en utökning av antalet 
undervisningstimmar för studier för 
nyanlända med utbildningsplikt, inom SFI, 
innebär utökning av antal lärartimmar och 
ett behov av närmare samarbete med 
socialförvaltningen. 
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Kostverksamheten 
Kraftigt ökade livsmedelspriser är en 
utmaning och en viss anpassning görs för 
att kunna erbjuda nuvarande kvalitet och 
utbud.   

Planering görs inför att erbjuda alla 
medarbetare heltidstjänster, den så kallade 
heltidsresan.  

Samarbetet pågår med socialförvaltningen 
för att höja upplevelsen av måltider inom 
äldreomsorgen.  

Befolkningsprognosens påverkan 
Förskoleverksamhet 
Vidtagna anpassningar bedöms vara 
tillräckliga, sett till det prognostiserade 
antalet barn kommande år.  

Beredskap finns för att ta emot barn från 
Ukraina enligt Migrationsverkets prognos. 

Grundskoleverksamhet 
Arbetet med att anpassa verksamhetens 
organisation för att möta den 
prognostiserade minskningen av 
elevantalet fortsätter.  

Förändringar i verksamheten 

Övergripande 
Just nu pågår ett arbete på Skolverket med 
att ta fram nationella målsättningar för var 
och en av skolformerna samt för 
fritidshemmet. I steg två kommer delmål, 
indikatorer och framgångsfaktorer att tas 
fram. När arbetet är klart ska dessa utgöra 
grunden i ett nationellt kvalitetssystem. 
Skolverket menar att ”Kvalitetssystemet 
ska, tillsammans med kommande 
analysunderlag och kvalitetsdialoger 
utgöra ett samlat stöd för skolhuvud-
männen i deras arbete med att förbättra 
kvalitet och likvärdighet såväl som barns 
och elevers utveckling och lärande i sin 
verksamhet”. 

Arbetet med att införa Heltidsresan, allas 
rätt till heltidstjänst, fortsätter även under 
2023.  

Grundskoleverksamhet 
Uppstart av en egen grundsärskola innebär 
en förändring i grundskolorna då flera barn 
inom personkretsen nu inte kommer att 
integreras i dessa längre. 

En anpassning av antalet paralleller i 
respektive kommundel, utifrån 
befolkningsprognosen ska göras. 

Skolverket har aviserat att statsbidraget för 
lärarlönelyftet kommer att minskas 
successivt med start 2023.    

Våren 2023 invigs den nya Rutsborgshallen. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Studier för nyanlända med utbildningsplikt 
kommer att utökas i omfång, från 
nuvarande 15 timmar per vecka till 23 
timmar per vecka, från och med den 1 
augusti 2022.  

Från och med sommaren 2022 erbjuds 
samtliga ungdomar i gymnasieåldern en så 
kallad Ungdomsbiljett för resor med 
Skånetrafiken. Biljetten gäller årets alla 
dagar och hela dygnet.  

Tidigare aviserad brist på platser i 
gymnasiesärskola kommande år har lösts 
genom att ett nytt samverkansavtal 
tecknats med Lunds kommun.  

Kostverksamheten 
Budgeten för 2023 - 2026 innebär att 
kostverksamheten får utökade medel för 
att möta de kraftiga prisökningarna på 
livsmedel samt ersättning för att successivt 
möjliggöra en ökad andel inköp av 
ekologisk mat i enlighet med det nationella 
målet och den trappvisa ambitionen i 
enlighet med kommunens Miljömåls-
program.  

Framtid 

Förskoleverksamhet 
Verksamheten kommer att hålla ett 
fortsatt planerat fokus på rektors ledarskap 
samt på barn i behov av särskilt stöd. 
Frågan om vad som särpräglar just Lomma 
kommuns förskolor är också i fokus för att 
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säkerställa såväl likvärdighet som att 
förstärka kommunens attraktivitet som 
arbetsgivare. Detta bedöms viktigt och 
nödvändigt för att värna verksamhetens 
kvalitet, likvärdighet och resultat samt att 
säkerställa framtida kompetensförsörjning. 

Grundskoleverksamhet 
Verksamheten planerar för nedgången i 
befolkningsprognosen samtidigt som 
lärarkompetens behöver behållas. 

En ny idrottshall planeras att uppföras på 
Karstorpsområdet år 2025, för att 
tillgodose lokaler för undervisning i idrott 
och hälsa, i den södra kommundelen.      

Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Den nya gymnasieskolan beräknas vara i 
gång till höstterminen 2026. 
Gymnasieskolan ska erbjuda de tre mest 
populära programmen – ekonomi, 
naturvetenskap och samhällsvetenskap. 

Kostverksamhet 
Andelen ekologiska livsmedel ska 
successivt öka och uppgå till 60 % år 2030, 
vilket hanteras genom en resurs-
förstärkning i föreliggande budget. 

Driftbudget 

Mnkr Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Nämnden, totalt 

Intäkt 158,0 164,8 153,1 152,3 151,6 150,7 

Kostnad -942,0 -965,3 -973,9 -972,3 -968,7 -964,9

Driftnetto -784,0 -800,5 -820,8 -820,0 -817,1 -814,2

Budgetavvikelse 18,8 
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Förskoleverksamhet Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Intäkt 30,2 29,1 22,6 22,9 22,8 22,7 

Kostnad -204,5 -196,3 -189,3 -192,1 -191,6 -192,5

Driftnetto -174,3 -167,2 -166,7 -169,2 -168,8 -169,8

Budgetavvikelse 7,0 

Grundskole- 
verksamhet 

Intäkt 68,2 72,1 64,1 62,7 61,8 60,7 

Kostnad -540,1 -558,8 -566,4 -557,9 -549,8 -540,4

Driftnetto -471,9 -486,7 -502,3 -495,2 -488,0 -479,7

Budgetavvikelse 4,8 

Gymnasie- och 
vuxenutbildning 

Intäkt 6,5 7,1 7,3 7,4 7,5 7,6 

Kostnad -144,5 -153,3 -159,1 -163,0 -167,8 -172,3

Driftnetto -138,0 -146,2 -151,8 -155,6 -160,3 -164,7

Budgetavvikelse 6,1 

Kostverksamhet 

Intäkt 53,1 56,5 59,1 59,3 59,5 59,7 

Kostnad -52,9 -56,9 -59,1 -59,3 -59,5 -59,7

Driftnetto 0,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budgetavvikelse 0,9 

Verksamhetsmått 

Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

FÖRSKOLEVERKSAMHET 

Totalt antal barn/elever inom: 

- förskola 1 362 1 270 1 224 1 239 1 235 1 250 

Kostnad per barn/elev, kr: 

- förskola 127 956 129 400 135 235 135 235 135 235 135 235 

GRUNDSKOLEVERKSAMHET 

Totalt antal barn/elever inom: 

- grundskola 4 268 4 260 4 197 4 105 4 043 3 957 

- fritidshem 1 858 1 861 1 738 1 700 1 674 1 638 

Kostnad per barn/elev, kr: 

- grundskola 90 705 94 393 101 127 101 127 101 127 101 127 

- fritidshem 32 737 35 151 36 400 36 400 36 400 36 400 
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GYMNASIESKOLA OCH 
VUXENUTBILDNING 

Utfall 
 2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Gymnasieskola, totalt antal elever 1 104 1 170 1 164 1 199 1 242 1 282 

Genomsnittlig kostnad per elev (tkr) 117,5 121,1 122,0 122,0 122,0 122,0 

KOSTENHETEN 

Antal portioner 
Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

1 - 5 år 236 333 222 800 231 400 220 000 219 500 221 500 

6 - 15 år 658 256 686 900 640 600 638 300 627 700 606 000 

HVO 79 498 93 900 93 900 93 900 93 900 93 900 

Genomsnittlig portionskostnad (kr) 

1 - 5 år 55,94 54,89 56,54 58,23 59,98 61,78 

6 - 15 år 42,69 42,06 43,32 44,62 45,96 47,34 

HVO 123,34 125,19 131,26 135,20 139,26 143,43 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 

Kulturverksamhet, Fritidsverksamhet 

Nämndens ansvarsområde 

Kultur- och fritidsnämnden har som sina 
främsta uppgifter att stödja, främja och 
samordna kommunens kulturliv samt att 
främja ungdoms- och fritidsverksamhet i 
kommunen. 

Nämnden har bland annat till uppgift att 
vara huvudman för kommunens bibliotek 
och kulturskola, verka för bevarande av 
kulturmiljöer och kulturminnen, stödja de 
föreningar i kommunen som bedriver 
kultur- och fritidsverksamhet samt 
samordna och utveckla ungdoms-
verksamheten. Kultur- och fritidsnämnden 
ska, tillsammans med samhälls-
byggnadsnämnden, dessutom verka för 
bevarande, vård och lämplig användning av 
byggnader, anläggningar och miljöer av 
kulturhistoriskt eller estetiskt värde.  

Nämndsmål 

• Utbudet av kulturaktiviteter är
varierat, brett och tillgängligt.
(riktat mål från
kommunfullmäktige)

Kulturlivet är en viktig del i att vara en 
attraktiv kommun och erbjuda en god 
livsmiljö till invånarna. Det handlar bland 
annat om biblioteksverksamhet, 
utställnings- och konstverksamhet, 
teaterföreställningar och konserter. 
Undersökningar har visat på skillnader i 
nöjdheten kring kulturutbudet mellan 
tätorterna. Det är viktigt att kulturutbudet 
är uppskattat och tillgängligt oavsett var i 
kommunen kommunmedborgaren bor. 

• Biblioteken främjar det
demokratiska samhällets
utveckling.

Utöver utlåning erbjuder biblioteken ett 
stort utbud av kulturaktiviteter såsom 
författaraftnar, filmvisning och 
konstutställning. Folkbiblioteken har på så 
sätt utvecklats till en naturlig mötesplats 
för kommunens medborgare. 
Tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet är 
därför betydelsefulla utgångspunkter. 

• Eleverna är nöjda med utbudet,
tillgängligheten och
undervisningen i Kulturskolan.

Kulturskolan i Lomma kommun har många 
elever och erbjuder ett stort utbud av 
utbildning inom kulturområdet. 

• Fritidshemmens undervisning
stimulerar elevernas utveckling och
lärande.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas 
utveckling, fördjupa deras kunskaper och 
erfarenheter och ge en meningsfull fritid 
och social gemenskap. Utbildningen ska ta 
hänsyn till elevernas behov, intressen och 
erfarenheter och ska även anpassas efter 
deras olika förutsättningar.  

Eleverna ska få möjlighet att träna på 
demokrati, inflytande och ansvar i 
praktiken. 

• Föreningarna är nöjda med det
stöd som kommunen erbjuder.

Lomma kommun har ett omfattande 
föreningsliv med flera olika sorters 
föreningar inom såväl kultur- som fritids-
området. För att bibehålla ett rikt 
föreningsliv är det viktigt att föreningarna 
känner att de får ett stöd av kommunen. 
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Nulägesanalys 

Övergripande 
Medborgarskap och delaktighet 
En god utbildning och möjligheter till en 
stimulerande och inspirerande fritid har en 
avgörande betydelse för en individs 
utveckling och potential till delaktighet och 
aktivt medborgarskap i samhällslivet samt 
för etablering på arbetsmarknaden. Kultur- 
och fritidsnämndens verksamheter ska 
därför bidra till att varje individ ges 
konstruktiva möjligheter att utveckla en 
god och relevant kompetens för framtiden. 

Kulturverksamhet     
Under pandemin fick verksamheterna 
ställa om genom till exempel utökade 
utomhusaktiviteter, bibliotekscykel runt 
om i kommunen samt alternativa 
föreställningar och mindre ”pop up”-
evenemang inom den så kallade 
Kulturgarantin. Garantin innebär att barn 
från 4 - 15 år får en professionell 
kulturupplevelse minst en gång varje läsår. 

Verksamheten har öppnat upp igen och 
under sommaren kunde planerade 
aktiviteter och evenemang genomföras i 
samarbete med kommunens föreningar. 
Exempel på dessa är invigning av 
amfiteatern i Lomma, vandringar, 
konserter och utställningar. En kulturfest 
kommer att genomföras i Bjärred och 
Lomma under hösten. 

Fritidsverksamhet  
Fritidsgårdarna har under våren öppnat 
upp fullt ut efter pandemin och också haft 
fritidsledare 
på platser runt om i kommunen där 
ungdomar rör sig och gjort aktiviteter. 
Detta arbete har 
stärkts ytterligare med stöd av pengar för 
trygghetsskapande åtgärder.  

Tränings- och tävlingsverksamhet i 
föreningarna har återhämtat sig efter 
pandemin och 
föreningslivet har gått tillbaka till ett 
normalläge. Det finns en ökad efterfrågan 
på spontanidrott för alla åldrar. Det har 
tagits fram en spontanidrottsplan för att 

stödja arbetet med att utveckla 
spontanidrotten.  

Befolkningsprognosens påverkan 
Kulturverksamhet 
Befolkningsprognosens främsta påverkan 
på kulturverksamheten är att de äldre blir 
fler vilket innebär att fler vill ta del av ett 
anpassat kulturutbud för åldersgruppen. 
Det som efterfrågas är aktiviteter och 
platser att mötas på. 

När antalet invånare i åldern 6 till 18 år 
minskar påverkar det kulturskolan 
marginellt eftersom efterfrågan är större 
än utbudet. Ungefär 23 procent av barn 
och unga i skolåldern deltar i någon av 
kurserna på kulturskolan. 

Fritidsverksamhet 
På sikt kan föreningarnas aktivitet minska 
när antalet unga minskar. Föreningslivet 
har ökat stadigt de senaste åren. 

För fritidsverksamheten är antalet 10-
åringar viktigt. Ungefär 75 procent av 10-
åringarna skrivs in på någon av 
kommunens fem fritidsklubbar. Även om 
antalet unga minskar bedömer 
förvaltningen att det finns behov av tre 
fritidsklubbar i Lomma och två i Bjärred. 

Förändringar i verksamheten 

Fritidshemsverksamhet/Fritidsklubbar 
Just nu pågår ett arbete på Skolverket med 
att ta fram nationella målsättningar för var 
och en av skolformerna samt för 
fritidshemmet. I steg två kommer delmål, 
indikatorer och framgångsfaktorer att tas 
fram. När det arbetet är klart ska dessa 
utgöra grunden i ett nationellt 
kvalitetssystem. Skolverket menar att 
”Kvalitetssystemet ska, tillsammans med 
kommande analysunderlag och kvalitets-
dialoger utgöra ett samlat stöd för 
skolhuvudmännen i deras arbete med att 
förbättra kvalitet och likvärdighet såväl 
som barns och elevers utveckling och 
lärande i sin verksamhet”. 
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Kulturverksamhet 
Verksamheten vidareutvecklas i enlighet 
med bibliotekslagen.  Arbetet kommer att 
inriktas mot bland annat program-
verksamheten och att kommun-
medborgarna får fler kulturupplevelser. 

En kulturstrategi är framtagen i syfte att få 
fler att uppleva kultur i kommunen 

Kulturskolan fortsätter att hitta alternativa 
kurser för att nå fler barn och ungdomar. 

Fritidsverksamhet 
Kultur- och fritidsnämnden arbetar med att 
utveckla spontanidrott och att stimulera till 
motion och rörelse. Under året sätts bland 
annat tre aktivitetsrundor upp i 
kommunen.  

Framtid 

Kulturverksamhet 
Kultur- och fritidsnämnden planerar för ett 
kulturhus i Bjärred, innehållande bland 
annat ett folkbibliotek.  

Förvaltningen planerar också för att 
utveckla området med Folkets hus, 
Dansrotundan och utemiljön kring 

byggnaderna – där upprustning av 
byggnaderna prioriteras av kommun-
fullmäktige i budgeten för 2023 - 2026. 

Intresset för att arbeta ideellt minskar och 
framför allt ungdomar engagerar sig på 
annorlunda sätt. Kulturintuitioner som till 
exempel Lomma museiförening, som 
huserar på Kraften i Lomma, kommer att 
behöva annat stöd när det ideella 
engagemanget minskar. 

För Kulturskolan är det viktigt att skapa en 
yta där elever kan mötas i en trygg miljö 
och utforska sitt kreativa skapande. 

Fritidsverksamhet 
Folkhälsofrågan blir viktigare när 
stillasittande i samhället ökar. 
Verksamheten arbetar därför med en 
spontanidrottsplan som ska engagera till 
motion, rörelse och träning.  

Kommunen får en åldrande befolkning som 
har större krav på en meningsfull fritid 
vilket gör att fler aktiviteter måste rikta sig 
mot de äldre i samhället. 

Det planeras för en ny idrottshall på 
Karstorpsområdet i Lomma 2025.  

Driftbudget 

Mnkr Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Nämnden, totalt 

Intäkt 17,9 18,1 20,6 20,6 19,5 19,5 

Kostnad -81,4 -83,9 -90,6 -90,5 -91,0 -91,4

Driftnetto -63,5 -65,8 -70,0 -69,9 -71,5 -71,9

Budgetavvikelse 0,8 0,0 

Kulturverksamhet 

Intäkt 2,9 3,0 6,3 6,3 6,3 6,3 

Kostnad -31,6 -32,8 -34,3 -34,5 -34,5 -34,7

Driftnetto -28,7 -29,8 -28,0 -28,2 -28,2 -28,4

Budgetavvikelse 1,3 0,5 

Fritidsverksamhet 

Intäkt 15,0 15,1 14,3 14,3 13,2 13,2 

Kostnad -49,8 -51,1 -56,3 -56,0 -56,5 - 
56,7 

Driftnetto -34,8 -36,0 -42,0 -41,7 -43,3 -43,5

Budgetavvikelse -0,5 -0,5
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Verksamhetsmått 

Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

FRITIDSVERKSAMHET 

Idrottsanläggningar; Stora hallar 

Nyttjandegrad, total tid % 70 70 70 70 70 70 

Idrottsanläggningar; övriga hallar 

Nyttjandegrad ,total tid % 70 70 70 70 70 70 

Samlingslokaler 

Nyttjandegrad, total tid % 20 20 20 30 30 30 

Stationen 2.0 

Genomsnittligt antal besökare/kväll 22 20 25 25 25 25 

Centralen 

Genomsnittligt antal besökare/kväll 20 20 25 25 25 25 

KULTURVERKSAMHET 

Programverksamhet 

Antal besök på föreställningar i förskola 710 700 700 700 700 700 

Antal besök på föreställningar i grundskola 3 400 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 

Bibliotek 

Öppet timmar/vecka 104 104 104 104 104 104 

Utlåning antal media/invånare 7,9 10 10 10 10 10 

Besökare per dag 506 500 500 500 500 500 

Kulturskolan 

Antal sökta utbildningsplatser 1 047 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 

Antal utbildningsplatser 1 168 800 1 000 1 000 1 000 1 000 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 

Skattefinansierad teknisk verksamhet, Fastighetsverksamhet, 
Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet (Hamnverksamhet) 

Nämndens ansvarsområde 

Samhällsbyggnadsnämndens främsta 
uppgift är att vara samordnande och 
verkställande organ avseende kommunens 
planerings-, bygg-, anläggnings- och 
exploateringsverksamhet. Nämnden 
ansvarar också för kommunens fastigheter, 
gator, vägar, parkområden, allmänna 
platser, hamnanläggningar och 
samordningen av kommunens 
lokalförsörjning. 

Nämnden ansvarar dessutom, i den 
utsträckning som uppgifterna inte åligger 
kommunstyrelsen, för kommunens 
uppgifter vad det gäller övergripande fysisk 
planering och detaljplanehantering. Vidare 
ansvarar nämnden för kommunens karta-, 
mät- och GIS-verksamhet. Nämnden ska 
också fullgöra de trafikuppgifter som avses 
i 1 § lagen om nämnder för vissa 
trafikfrågor, ansvara för kommunens 
verksamhet inom trafiksäkerhetsområdet 
samt svara för transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som ankommer på 
kommunen enligt miljöbalken. 

Nämndsmål 

• Samhällsbyggnadsnämnden
tillhandahåller långsiktigt
ändamålsenliga lokaler med hög
nyttjandegrad och
kostnadstäckning (riktat mål från
kommunfullmäktige)

Det är viktigt att uppnå en god effektiv och 
flexibel hushållning med lokaler till 
kommunens verksamheter. Lokalerna ska 
vara anpassade efter verksamheternas 
behov och det är väsentligt med en 
fungerade dialog mellan hyresvärd och 

hyresgäster. Det är också viktigt att 
säkerställa att kommunens 
fastighetsbestånd förvaltas genom ett 
planerat och långsiktigt underhåll så att 
fastigheternas värde bevaras.  

• Kommunens fastigheter har en låg
energiförbrukning.

I enlighet med kommunens miljömål ska 
miljöpåverkan i kommunens fastighets-
bestånd minskas genom investeringar som 
leder till energieffektiviseringar. Vidare 
finns krav på att nya byggnader ska vara 
energisnåla samt ge möjlighet till 
mikroproduktion av el/energi.  

• Gator och vägar är väl underhållna
och trafiksäkra.

Målet är att en stor del av medborgarna 
ska uppleva att gator och vägar är väl 
underhållna och trafiksäkra. Gatorna och 
vägarna i kommunen har under flera år 
bedömts vara väl underhållna och 
trafiksäkra och målet är att medborgarna 
fortsätter vara positivt inställda till skötseln 
av gator och vägar. 

• Utomhusmiljön är trygg, fri från
nedskräpning och välskött.

Målet är att en stor andel av medborgarna 
ska uppleva att utomhusmiljön är trygg, fri 
från nedskräpning och välskött. Målet 
bidrar till kommunens övergripande mål 
om trygghet i livets alla skeden. Genom att 
de offentliga miljöerna sköts och upplevs 
trygga skapas förutsättningar för en säker 
livs- och boendemiljö. 
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• Kommunikationen med
medborgarna kring fysiska
åtgärder är proaktiv och
lättillgänglig.

Dialog och öppenhet ökar förtroendet för 
Lomma kommun och även för demokratin i 
stort. Verksamheten kommunicerar 
proaktivt med invånarna, omvärlden och 
organisationen. Både invånare och 
kommunens medarbetare upplever bra 
möjligheter till delaktighet och inflytande 
ur sina olika perspektiv. Genom 
kommunikation kring de fysiska åtgärder 
som utförs ökar medborgarnas möjlighet 
till delaktighet, inflytande och förtroende 
för kommunen. 

• Tjänsteresor och transporter är
fossilbränslefria.

För en kustkommun som Lomma kan 
effekterna av klimatförändringar såsom 
stigande havsnivåer, erosion och 
översvämningar bli betydande. Lomma 
kommuns miljöpolicy tydliggör att 
kommunen ska vara en förebild och på 
olika sätt minska sin klimatpåverkan. I 
Energi- och klimatplanen anges att 
kommunorganisationens energiförsörjning 
och transporter ska vara fossilbränslefria år 
2020, och kommunen har skrivit under 
Klimatsamverkan Skåne med mål kring ett 
fossilbränslefritt Skåne år 2020 

Nulägesanalys 

Situationen i Ukraina har under våren 2022 
påverkat många människor på olika sätt. 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har 
arbete gjorts för att planera för 
mottagande av de människor som kommer 
till Lomma kommun. Syftet är att 
iordningställa bostäder på kort- och 
långsikt, ett arbete som även bedrivs 
tillsammans med övriga förvaltningar. 
Under våren har nämnden på olika sätt 
även efterfrågat hjälp med mottagandet 
från kommunmedborgare.  

För tillfället är osäkerheterna stora på 
marknaden vilket medför kraftiga 
prisfluktuationer samt leveransproblem 
vad det gäller varor och tjänster. Det ökade 
prisläget och leveransproblem påverkar 
planerade underhållsinsatser och 
byggnationer. Detta kan medföra att färre 
insatser kommer att kunna genomföras 
under året och omprioriteringar kommer 
att göras vid behov.  

Flera av de utpekade utbyggnadsområdena 
i kommunen är i ett tidigt planeringsskede 
där detaljplanearbete har eller ska 
påbörjas. Detta ger förutsättningar för en 
helhetssyn och god strategisk planering när 
det gäller bland annat kommunal service.  

Idag är el och fjärrvärmeförsörjningen till 
kommunens verksamheter och byggnader i 
princip helt fossilbränslefri. När det gäller 
användningen av fossilt bränsle i egna 
transporter, resor eller köpta transport-
tjänster har emellertid ambitionerna inte 
nåtts. Det är angeläget att antalet 
tjänsteresor överlag minskar till förmån för 
digitala möten. Därtill behöver utsläppen 
från bil- och flygresor minska avsevärt. För 
kommunens politiker och medarbetare 
ska, i enlighet med kommunens resepolicy, 
gång eller cykel vara det självklara valet för 
kortare resor medan längre resor ska 
genomföras med kollektivtrafik. 

Befolkningsprognosens påverkan 
Samhällsbyggnadsnämnden behöver 
säkerställa att det finns en tillräcklig 
planberedskap för att hantera behovet av 
nya bostäder i linje med befolknings-
prognosen. Särskild uppmärksamhet 
behöver ägnas åt att få fram planlagd mark 
som möjliggör attraktivt kategoriboende 
för äldre i service- och kollektivtrafiknära 
lägen. I kommunens översiktsplan, ÖP 
2020, finns flera stora lämpliga 
utbyggnadsområden utpekade och arbetet 
med planläggning av dessa har i flera fall 
redan påbörjats och är pågående eller i 
uppstartsfasen. För att kunna komma 
vidare med vissa planområden, till exempel 
Lomma Centrum, Norra, måste kommunen 
dock först säkerställa att det finns en 
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realistisk och genomförbar åtgärdsplan 
som kan hantera klimatförändringar på 
lång sikt.  

Ett annat arbete som kommer att bedrivas 
i ett tidigt skede det kommande året är att 
studera och inventera mindre områden 
som bedöms vara lämpliga för förtätning 
eller annan omvandling i enlighet med 
fastställd översiktsplan.  

Förändringar i verksamheten 

Ett fortsatt arbete kring att utveckla 
arbetssätt och processer pågår där även 
tidigare genomförda organisations-
förändringar kommer att utvärderas.  

Förändrad lagstiftning trädde i kraft den 1 
juli 2022 avseende kommunernas 
mottagande av asylsökande med flera. 
Syftet med lagen är att åstadkomma en 
jämnare fördelning över landet av 
boendeplatser för skyddsbehövande. Enligt 
Migrationsverkets fastställda fördelnings-
nyckel för 2022 ska Lomma kommun ta 
emot 102 skyddsbehövande. Tidigare 
prognos för kommunens mottagande var 
cirka 300 individer avseende 2022. 

Framtid     

Behovet av att öka den civila beredskapen 
kommer att påverka nämnden under 
kommande år. Det gäller att skapa en 
robusthet avseende dricksvatten-
försörjning samt värme- och energibehov, 

vilket nämnden behöver vara delaktig i. 
Nämnden inväntar information från 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, om eventuell upprustning 
av befintliga skyddsrum samt vilka krav 
som kommer att ställas på skyddsrum inför 
kommande exploatering av nya områden i 
kommunen.  

I kommande entreprenadupphandlingar 
ska kraven på att minska klimatavtrycket 
skärpas. Kommunen behöver även 
fortsätta arbetet med klimatsäkring av 
viktig infrastruktur och befintlig bebyggelse 
i översvämningshotade områden. För detta 
ändamål har ett klimatanpassningsprojekt 
inrättats som kommer att ta ett 
helhetsgrepp om problematiken.  
Under 2023 kommer arbetet med att ta 
fram en åtgärdsplan för klimatsäkring att 
gå in i en intensiv fas. Ett av de först 
prioriterade områdena måste vara att 
säkerställa ett skydd för Lomma centrum i 
enlighet med ÖP 2020.  
Genomförandet av klimatanpassnings-
åtgärderna kommer på sikt att kräva stora 
kommunala investeringar. Inom ramen för 
projektet ska både tidsplan och budget tas 
fram för åtgärdsplanen. 

I pågående och kommande samhälls-
byggnadsprojekt, som genomförs såväl 
inom kommunägd mark som mark ägd av 
externa aktörer, krävs både samarbete, 
mod och nytänkande för att möjliggöra och 
bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. 
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Driftbudget 

Mnkr Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Nämnden, totalt 

Intäkt 195,5 252,1 207,5 207,5 207,5 207,5 

Kostnad -279,3 -317,4 -333,0 -333,1 -332,8 -333,2

Driftnetto -83,8 -65,3 -125,5 -125,6 -125,3 -125,7

Budgetavvikelse 10,8 57,5 

Samhällsbyggnad, 
skattefinansierad 
verksamhet 

Intäkt 10,9 50,7 16,0 16,0 16,0 16,0 

Kostnad -101,2 -135,4 -137,2 -137,3 -137,0 -137,4

Driftnetto -90,3 -84,7 -121,2 -121,3 -121,0 -121,4

Budgetavvikelse 2,1 33,9 

Samhällsbyggnad, 
fastighetsverksamhet 

Intäkt 181,4 198,2 188,2 188,2 188,2 188,2 

Kostnad -170,7 -174,5 -188,2 -188,2 -188,2 -188,2

Driftnetto 10,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budgetavvikelse 8,6 23,6 

Samhällsbyggnad, 
avgiftsfinansierad 
verksamhet 
(hamnverksamhet) 

Intäkt 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 

Kostnad -7,4 -7,5 -7,6 -7,6 -7,6 -7,6

Driftnetto -4,2 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3

Budgetavvikelse 0,1 0,0 
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Verksamhetsmått 

Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
- SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Grönområden, skötselyta tusen kvm 4 864 5 009 4 962 4 992 5 000 5 008 

Gator, skötselyta kvm 1 593 1 596 1 603 1 608 1 613 1 618 

Gatubelysning, antal belysningspunkter 6 982 7 045 7 060 7 060 7 075 7 090 

Drift och underhåll av grönytor, kr/kvm 3,57 3,91 3,89 3,98 4,09 4,21 

Drift och underhåll av gator, kr/kvm 15,62 15,03 17,27 17,74 18,21 18,7 

Drift och underhåll, kr/ljuspunkt 843 863 927 954 981 1 009 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
- FASTIGHETSVERKSAMHET

Bruksarea (BRA) (1000-tal kvm) 

Yta totalt 136 138 140 141 143 148 

Yta, ägda fastigheter inkl. bostadsrätter 113 115 119 120 122 127 

Intäkter, kr/kvm* 1 263 1 283 1 341 1 353 1 382 1 432 

Kostnader, kr/kvm 715 715 765 779 798 825 

Kapitalkostnader, kr/kvm** 543 551 575 584 613 688 

Underhåll 

Planerat underhåll, kr/kvm 47 61 59 59 59 59 

Löpande underhåll, kr/kvm 77 67 72 72 72 72 

Underhåll genom komponentinvesteringar, 
kr/kvm 

45 55 55 55 55 55 

Totalt underhåll, kr/kvm 169 183 186 186 186 186 

* Exklusive realisationsvinster för försäljning av bostadsrätter år 2021 

** Utrangeringar/nedskrivningar, för bland annat kommunhuset, ingår år 2021
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet, Bygglovsverksamhet 

Nämndens ansvarsområde 

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag är 
att fullgöra kommunens myndighets-
utövning och rådgivning enligt miljöbalken, 
plan- och bygglagen, livsmedelslagstift-
ningen, smittskyddslagen, strålskyddslagen 
samt tobakslagstiftningen. Miljö- och 
byggnadsnämnden ska vidare fullgöra 
kommunens uppgifter vad det gäller 
avfallshantering och renhållning som anges 
i   kommunens renhållningsordning. 

Nämndsmål 

• Invånare och företag är nöjda med
den service som
bygglovsverksamheten erbjuder.
(riktat mål från
kommunfullmäktige)

Många invånare och företag kommer i 
kontakt med kommunen när de ska söka 
bygglov. Invånarnas upplevelse av 
myndighetsutövning är viktigt för 
förtroendet för kommunen. God service 
inom bygglovshanteringen är också 
väsentligt för ett gott lokalt företagsklimat 
och en av de aspekter som ligger till grund 
för till exempel Svenskt näringslivs ranking 
av kommuner. En god service i bygglovs-
processen avser bland annat tillgänglighet, 
bemötande, rättssäkerhet samt 
möjligheten till information och dialog 
under ärendets gång. Genom att 
kommunicera proaktivt med kommunens 
invånare och företag som kommer i 
kontakt med bygglovsverksamheten skapas 
högt förtroende för verksamheten. 

• Förtroendet för hur nämnden
bedriver sitt tillsynsansvar är högt
bland företagare och medborgare.

Det är viktigt att det finns ett förtroende 
för hur nämnden bedriver sitt 
tillsynsansvar bland medborgare och 
företag. Flertalet parametrar bedöms vara 
aktuella för att skapa ett förtroende för hur 
nämnden bedriver sitt tillsynsansvar. 
Framför allt behöver nämnden genomföra 
den tillsyn som bedöms vara prioriterad 
och som beslutas inför varje 
verksamhetsår. Utöver att tillsyn 
genomförs enligt planen behöver även 
inkommande klagomål och tillsynsärenden 
från medborgare prioriteras. Att prioritera 
inkommande klagomål och skyndsamt göra 
en opartisk och rättssäker bedömning 
stärker förtroendet och visar på att 
nämnden effektivt genomför sitt 
tillsynsuppdrag. Att förtroendet för 
nämndens tillsynsansvar är högt är inte 
bara kopplat till den tillsyn som bedrivs 
utan även till de insatser som kommer att 
genomföras med anledning av det ovan 
nämnda nämndsmålet.  

Nulägesanalys 
Bygglovsverksamhet 
Antalet inkommande bygglov- och 
anmälningsärenden är fortsatt högt. 
Kommande exploateringsprojekt bevakas 
för att tidigt identifiera eventuell 
stagnering. I dagsläget innebär större 
planerade projekt i Lomma hamn, 
verksamhetsområde Malmövägen samt 
Bjärreds vångar att antalet 
bygglovsärenden inte bedöms minska 
markant under de närmsta åren.   

För att kunna informera kommuninvånarna 
om lagstiftning på ett kommunikativt och 
enhetligt sätt arbetar byggenheten 
tillsammans med miljö- och byggnads-
nämnden med att ta fram riktlinjer för 
solceller, byggnation i tomtgräns, riktlinjer 
för Norra Vinstorps industriområde samt 
riktlinjer för byggnation och renovering. 
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Livsmedel-, miljö-, hälsoskydd-, alkohol 
och tobaktillsyn   
Miljöenheten arbetar med förebyggande 
information inför tillsyn och ny lagstiftning. 
Då verksamheter, som enheten utövar 
tillsyn över, ofta omfattas av flertalet 
lagstiftningsområden är det viktigt att 
förebyggande information ges i ett tidigt 
skede för att underlätta för företagen att 
göra rätt. Genom att verksamheter gör rätt 
innan tillsyn minskar efterarbetet och 
tillsynen kan bli mer effektiv.  

Antalet ärenden bedöms vara detsamma 
som tidigare år utan några större 
volymförändringar. Tillsynen bedrivs i 
enlighet med den fleråriga behovs-
utredningen 

Befolkningsprognosens påverkan 
En ökad befolkning bedöms innebära att 
antalet verksamheter som miljöenheten 
utövar tillsyn över också ökar på grund av 
ett större underlag. Det är verksamheter så 
som restauranger, butiker, serverings-
ställen för alkohol och tobak och 
hälsoskyddsobjekt så som fotvårdare, 
massörer och frisörer som kan komma att 
öka. 

Utöver att befolkningsökningen innebär att 
fler kan komma att söka bygglov följer 
även, som nämnts ovan, att större 
exploateringsområden innebär en ökad 
byggnation vilket påverkar bygglovs-
verksamheten. 

Förändringar i verksamheten 

Övergripande 
Miljö- och byggnadsnämndens arbete 
påverkas av kriget i Ukraina. Ny lagstiftning 
innebär att nämnden endast ska 
underrättas vid uppförande av 
ankomstboenden samt för ändrad 
användning. Vid etablering av tillfälliga 
boenden och ankomstboenden är 
nämnden ansvarig för att bedriva tillsyn i 
enlighet med plan- och bygglagen samt 
miljöbalken. Det innebär framför allt att 
boendemiljön ska vara god och inte 
innebära risk för människors liv och hälsa.  

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 
Verksamheten påverkas av ny lagstiftning 
och nya EU-förordningar. Bland annat har 
ny lag gällande tobaksfria nikotinprodukter 
trätt i kraft. 

EU:s plastdirektiv innebär flertalet 
förändringar för den kommunala tillsyns-
verksamheten. Under 2024 ska exempelvis 
livsmedelsverksamheter erbjuda 
flergångsalternativ till engångsprodukter 
vid take away. Förändringarna innebär 
därför en ökad utmaning för miljöenheten 
att fortsatt arbeta innovativt och 
kommunikativt då ökade resurser riktas 
mot aktiv tillsyn. Genom att lyckas med 
den förebyggande informationen finns det 
dock möjlighet att ytterligare minska 
mängden efterarbete i form av 
förelägganden och förbud. 

Bygglovsverksamhet 
Ny lagstiftning gällande certifierade 
byggprojekteringsföretag har trätt i kraft. 
Denna lagstiftning innebär bland annat att 
en byggherre kan använda ett certifierat 
byggprojekteringsföretag för 
projekteringen vid nybyggnad av sådana 
bostadshus som kommer att framgå av 
myndighetsföreskrifter. Om ett sådant 
företag används ska byggnadsnämnden 
inte beakta sådana krav som omfattas av 
certifieringen, varken inför beslut om 
bygglov eller startbesked. Det kan vara 
tillgänglighetskrav samt tekniska 
egenskapskrav som omfattas av 
certifieringen. Lagförslaget kan komma att 
minska handläggningsprocessen som 
genomförs i bygglovsärendet men öka 
tillsynen i senare skeden. 

Framtid 

Ett nytt regelverk för bygglov utreds på 
statlig nivå. Syftet med utredningen är att 
göra en systematisk översyn av 
bygglovsreglerna, möjligheterna till 
lovbefrielse och utökad tillsyn vad det 
gäller regelefterlevnad. Eventuella 
förändringar kan innebära att tillsynen 
behöver prioriteras ytterligare i framtiden. 
Tillsynsärenden är ofta långa processer 
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som kan vara kostsamma för de ansvariga. 

Nämnden kommer att följa den nya 
ANDTS-strategin som tas fram för 2022 - 
2025, och handlar om att förebygga 
missbruk och ohälsa kopplat till alkohol, 

narkotika, tobak, doping och spelmissbruk. 
Den kommande strategin har ännu inte 
fastställts och kan komma att innebära 
förändringar för den tillsyn och samverkan 
som ska ske.  

Driftbudget 

Mnkr Utfall 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Nämnden, totalt 

Intäkt 7,6 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

Kostnad -20,6 -16,2 -16,3 -16,4 -16,5 -16,5

Driftnetto -13,0 -10,0 -10,1 -10,2 -10,3 -10,3

Budgetavvikelse 0,0 0 

Miljö- och 
hälsoskydds-
verksamhet 

Intäkt 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Kostnad -5,2 -5,9 -6,0 -6,1 -6,2 -6,2

Driftnetto -3,1 -3,8 -3,9 -4,0 -4,1 -4,1

Budgetavvikelse 0,6 0 

Bygglovsverksamhet 

Intäkt 5,5 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Kostnad -15,4 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3

Driftnetto -9,9 -6,2 -6,2 -6,2 -6,2 -6,2

Budgetavvikelse -0,6 0 
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Verksamhetsmått 

Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSVERKSAMHET 

Nettokostnad för myndighetsutövning 
miljö och hälsoskydd, kr / invånare 123 110 145 148 151 152 

Antal inkomna anmälningsärenden 100 70 70 

Antal inkomna klagomålsärenden 25 35 35 

Antal objekt, miljöskydd 136 140 145 

Antal objekt, hälsoskydd 184 200 210 

Antal objekt, livsmedelstillsyn 150 157 155 

BYGGLOVSVERKSAMHET 

Antal inkomna bygglovsansökningar 404 300 280 

Antal ansökningar via e-tjänst 265 180 200 

Antal OVK ärenden (obligatorisk 
ventilationskontroll) 93 158 160 

Antal beslutade slutbesked 158 200 200 

Antal inkomna ärenden olovligt byggande 32 25 30 
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ORDLISTA/FÖRKORTNINGAR

Avsättningar 
Avsättning är en förpliktelse som på balansda-
gen är säker eller sannolik till sin förekomst 
men, till skillnad från en skuld, är oviss till be-
lopp eller till den tidpunkt den ska infrias. 

Driftbudget 
Innefattar både externa och interna mellanha-
vanden. 

Externbudget 
Innefattar endast externa mellanhavanden. 

Eget kapital 
Är skillnaden mellan tillgångar och skulder/ av-
sättningar. 

Finansiella intäkter 
Intäkter som kommer från placerade medel, till 
exempel ränta på bankkonto och utlämnade 
lån samt intäkter genererade av pensionsför-
valtningen. 

Finansiella kostnader 
Består främst av kostnader som kommer från 
upplåning och kostnader i pensionsförvalt-
ningen.  

Finansnetto 
Finansiella intäkter minus finansiella kostna-
der. 

Generella statsbidrag 
Statsbidrag som inte är speciellt riktade till nå-
gon verksamhet. 

GIS 
Geografiskt informationssystem 

Kapitalkostnader 
Består av två olika delar: avskrivningar och in-
tern ränta. 

Kassaflödesanalys 
Beskriver hur likvida medel förändrats under 
året genom den löpande verksamheten, inve-
steringsverksamheten och andra likvidpåver-
kande händelser. 

Kortfristig/långfristig 
Fordringar respektive skulder som förfaller un-
der det närmaste året respektive efter mer än 
ett år. 

SCB 
Statistiska Centralbyrån 

SKR 
Sveriges kommuner och regioner 



BILAGA

DRIFTBUDGET - FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD PLAN

Tkr

KOMMUNSTYRELSE År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram kommunstyrelse = plan -77 776 -78 500 -78 390 -78 390
Ferietjänster inkl. handläggning till Arbetsmarksndsenhet, SN (KF 3 mars) 1 060 1 060 1 060 1 060
Tidigare tillväxtpost tas bort 669 1 375 2 497 2 497
Demografisk resursfördelning -339 -796 -1 220 -1 654
Räddningstjänsten, prel. indexuppräkning -200 -200 -200 -200
Kompensation för inflation -210 -210 -210 -210
Justering internhyra -1 741 -1 741 -1 741 -1 741
Satsningar- och volymökning inom IT-verksamheten, inkl leasing datorer år 1 -4 618 -4 618 -4 618 -4 618
Justering av utdebitering IT-kostnader på nämndera  4 618 4 618 4 618 4 618
Justering av utdebiterad IT-kostnad på KS -806 -806 -806 -806
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer 595 595 595 595
Ev. övrig justering interna mellanhavanden 18 36 54 54
Löneöversyn 2022 års nivå -1 035 -1 035 -1 035 -1 035
Effekt av förändrat PO-pålägg till preliminärt 43,75 % -1 400 -1 400 -1 400 -1 400
Fördelning av Trygghetsåtgärder, enligt ledningsgruppens förslag -400
Räddningstjänsten, ytterligare indexuppräkning -300 -300 -300 -300
Effekt av nya arvodesregler -80 -80 -80 -80
Effekt av nya arvodesregler inkl. pensionsavtal, partiföreträdare -185 -185 -185 -185
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda -450 -450 -450 -450
Ev. ytterligare justering interna mellanhavanden 789 789 789 789
Driftbudget kommunstyrelse -81 791 -81 848 -81 022 -81 456

REVISION År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram revision = plan och ram -962 -962 -962 -962
Justering av arvode p.g.a förändrat inkomstbasbelopp -15 -15 -15 -15
Effekt av nya arvodesregler -35 -35 -35 -35
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda -40 -40 -40 -40
Driftbudget revision -1 052 -1 052 -1 052 -1 052

VALNÄMND År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram valnämnd = plan -42 -342 -42 -42
Allmänna val 2026          -500
Justering av arvode p.g.a förändrat inkomstbasbelopp -8 -8 -8 -8
Effekt av nya arvodesregler 10 -20 10 -20
Driftbudget valnämnd -40 -370 -40 -570

ÖVERFÖRMYNDARE År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram överförmyndare = plan och ram -827 -827 -827 -827
Justering av arvode p.g.a förändrat inkomstbasbelopp -12 -12 -12 -12
Effekt av nya arvodesregler 230 230 230 230
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda -7 -7 -7 -7
Driftbudget överförmyndare -616 -616 -616 -616



Tkr

SOCIALNÄMND År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram socialnämnd = plan -390 682 -403 970 -416 997 -416 997
Ferietjänster inkl. handläggning till Arbetsmarksndsenhet (KF 3 mars) -1 060 -1 060 -1 060 -1 060
Tidigare tillväxtpost tas bort 12 789 25 467 38 954 38 954
Demografisk resursfördelning -11 780 -21 591 -31 913 -42 368
Kompensation för inflation -1 130 -1 130 -1 130 -1 130
Justering internhyra -2 685 -2 685 -2 685 -2 685
Justering av utdebiterad IT-kostnad -2 022 -2 022 -2 022 -2 022
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer 1 403 1 403 1 403 1 403
Ev. övrig justering interna mellanhavanden 40 80 120 120
Riktat statsbidrag klassas som generellt -  omvandlas till budgetram -10 500 -10 500 -10 500 -10 500
RKA ändrar klassning för Riktat statsbidrag, ej generellt, d.v.s. intäkt hos SN 10 500 10 500 10 500 10 500
Implementering av Lokal äldreomsorgsreform - "Fem timmar i veckan" -11 325
Löneöversyn 2022 års nivå -5 381 -5 381 -5 381 -5 381
Effekt av förändrat PO-pålägg till preliminärt 43,75 % -7 400 -7 400 -7 400 -7 400
Fördelning av Trygghetsåtgärder, enligt ledningsgruppens förslag -500
Effekt av nya arvodesregler -148 -148 -148 -148
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda -116 -116 -116 -116
Ev. ytterligare justering interna mellanhavanden -1 007 -1 007 -1 007 -1 007
Driftbudget socialnämnd -421 004 -419 560 -429 382 -439 837

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram barn- och utbildningsnämnd = plan -792 858 -793 274 -795 458 -795 458
Tidigare tillväxtpost tas bort -590 -488 1 382 1 382
Demografisk resursfördelning 9 359 10 437 13 541 16 565
Kompensation för inflation -1 360 -1 360 -1 360 -1 360
Prisuppräkning gymnasieskola -2 900 -2 900 -2 900 -2 900
Justering internhyra -1 390 -1 390 -1 390 -1 390
Justering av utdebiterad IT-kostnad -1 221 -1 221 -1 221 -1 221
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer 489 489 489 489
Ev. övrig justering interna mellanhavanden 314 628 942 942
Löneöversyn 2022 års nivå -12 020 -12 020 -12 020 -12 020
Effekt av förändrat PO-pålägg till preliminärt 43,75 % -13 200 -13 200 -13 200 -13 200
Kompensation för prisökning livsmedel -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Naturmiljöprogram, mål avseende Ekologisk mat -200 -400 -600 -800
Effekt av nya arvodesregler -148 -148 -148 -148
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda -100 -100 -100 -100
Ev. ytterligare justering interna mellanhavanden,  tjänst skolbibliotek -3 700 -3 700 -3 700 -3 700
Ev. ytterligare justering interna mellanhavanden 689 689 689 689
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd -820 836 -819 958 -817 054 -814 230

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram kultur- och fritidsnämnd = plan -65 383 -66 063 -68 301 -68 301
Tidigare tillväxtpost tas bort 537 1 101 1 998 1 998
Demografisk resursfördelning -339 -796 -1 220 -1 654
Kompensation för inflation -210 -210 -210 -210
Justering internhyra -5 684 -5 684 -5 684 -5 684
Justering av utdebiterad IT-kostnad -374 -374 -374 -374
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer 257 257 257 257
Ev. övrig justering interna mellanhavanden 116 232 348 348
Löneöversyn 2022 års nivå -958 -958 -958 -958
Effekt av förändrat PO-pålägg till preliminärt 43,75 % -900 -900 -900 -900
Fördelning av Trygghetsåtgärder, enligt ledningsgruppens förslag -550
Effekt av nya arvodesregler -37 -37 -37 -37
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda -73 -73 -73 -73
Ev. ytterligare justering interna mellanhavanden,  tjänst skolbibliotek 3 700 3 700 3 700 3 700
Ev. ytterligare justering interna mellanhavanden -75 -75 -75 -75
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd -69 973 -69 880 -71 529 -71 963



Tkr

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET) År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram SBN (skattefinansierad verksamhet) = plan -117 207 -116 772 -116 032 -116 032
Demografisk resursfördelning -249 -706 -1 129 -1 563
Kompensation för inflation -330 -330 -330 -330
Indexuppräkning gata/park -600 -600 -600 -600
Justering internhyra -176 -176 -176 -176
Justering av utdebiterad IT-kostnad -135 -135 -135 -135
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer -50 -50 -50 -50
Ev. övrig justering interna mellanhavanden 10 20 30 30
Löneöversyn 2022 års nivå -776 -776 -776 -776
Effekt av förändrat PO-pålägg till preliminärt 43,75 % -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
Fördelning av Trygghetsåtgärder, enligt ledningsgruppens förslag 50
Effekt av nya arvodesregler -148 -148 -148 -148
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda -97 -97 -97 -97
Ev. ytterligare justering interna mellanhavanden -344 -344 -344 -344
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) -121 252 -121 314 -120 987 -121 421

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET) År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram SBN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan -4 280 -4 280 -4 280 -4 280
Driftbudget SBN (avgiftfinansierad verksamhet) -4 280 -4 280 -4 280 -4 280

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET) År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram / SBN (fastighetsverksamhet) = plan 0 0 0 0
Justering interna hyresintäkter 10 663 10 663 10 663 10 663
Justering internränta -3 940 -3 940 -3 940 -3 940
Korrigering för färdigavskrivna anläggningar 2 560 2 560 2 560 2 560
Övrig justering avskrivningar -7 164 -7 164 -7 164 -7 164
Volymökning / indexuppräkning -2 119 -2 119 -2 119 -2 119
Driftbudget / SBN (fastighetsverksamhet) 0 0 0 0

Driftbudget samhällsbyggnadsnämnd nämnd totalt -125 532 -125 594 -125 267 -125 701

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND År 2023 År 2024 År 2025 År 2026
Driftram miljö- och byggnadsnämnd = plan -9 753 -9 755 -9 757 -9 757
Demografisk resursfördelning -100 -158 -237 -320
Kompensation för inflation -30 -30 -30 -30
Justering internhyra   482 482 482 482
Justering av utdebiterad IT-kostnad -60 -60 -60 -60
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer 24 24 24 24
Ev. övrig justering interna mellanhavanden 2 4 6 6
Löneöversyn 2022 års nivå -355 -355 -355 -355
Effekt av förändrat PO-pålägg till preliminärt 43,75 % -300 -300 -300 -300
Effekt av nya arvodesregler 38 38 38 38
Högre PO-pålägg arvoden / sammanträdesersättning förtroendevalda -64 -64 -64 -64
Driftram miljö- och byggnadsnämnd -10 116 -10 174 -10 253 -10 336

SUMMA nämnder: -1 530 960 -1 529 052 -1 536 215 -1 545 761
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Till Central samverkan och Kommunstyrelsen, Lomma kommun 
Yrkande gällande budget 2023 

Lärarnas Riksförbund anser att budgeten för år 2023 behöver anpassas 
utifrån följande kostnadspost. Detta för att lomma kommun inte ska tappa 
sin attraktivt som arbetsgivare för lärare. Redan nu märker vi att allt färre 
lärare söker utlysta tjänster i vår kommun. Om inte nedanstående tas i 
beaktande, befarar vi att situationen blir värre.


1. Kompensation för utökade timplaner. Sedan tidigare har timplanerna i 
matematik och idrott utökats. Detta har inneburit ett behov av att anställa 
ny personal. Ingen kompensation har getts för dessa kostnader. Nu 
kommer ytterligare krav på extra studietid samt utökad lovskola. Om 
skolorna utan kompensation ska täcka även dessa timmar innebär det i 
realiteten ytterligare en sänkning av elevpengen. Det leder till större 
elevgrupper och mer undervisningstid för lärarna. Det i sin tur drabbar 
både elever och personal i form av högre arbetsbelastning.


Lärarnas Riksförbund yrkar därför på full kompensation för de kostnader som 
de utökade timplanerna i matematik och idrott medför, samt full 
kompensation för kostnaderna som extra tid och utökad lovskola innebär. 

Lomma, 20 juni 2022,


Cecilia Lindeheim och Ragnar Andrée

Föreningsombud respektive biträdande föreningsombud

Lärarnas Riksförbund i Lomma kommun



 

 

Yrkanden från Sveriges Skolledarförbund, gällande budget 2023  

 

- Enligt tidigare beräkningar, av Sven Johan Davidsson tidigare verksamhetschef 
grundskola, för utökningen av timplanen i ämnena matematik och idrott innebär 
detta en ökad kostnad på minst 3 500 tkr för grundskolan i Lomma kommun. Effekten 
av skolverkets beslut har märkts tydligt från ht- 21, då timplaneökningen 
genomfördes fullt ut. Detta har kraftigt påverkat skolornas förutsättningar att, utifrån 
budget, nå de nationella målen och de ställda nämnds mål för grundskolan som satts 
i Lomma kommun. Att enheterna höll budget 2021 och enligt prognos håller budget 
2022 beror enkom på de av staten tillskjutna ekonomiska medlen under pandemin. 
Inför hösten 2022 ska eleverna i åk 4-9 erbjudas ytterligare 2h/vecka i utökad 
studietid (läxhjälp eller motsvarande) samt att lovskolan ska utökas med 25h. Detta 
leder till ytterligare kostnader för enheterna. Skolledarförbundet yrkar på en 
utökning av elevpengen för de stadier där timplaneökningen har genomförts samt 
där utökad studietid och utökad tid för lovskola införs. Totalt yrkar 
skolledarförbundet på en utökning av budget på 4 500 tkr för att täcka kostnaderna 
för detta. 
 

- Utifrån nämnds målen, kopplat till barn och ungdomars psykiska mående samt 100% 
behörighet till gymnasiet, yrkar skolledarförbundet på en utökning av budget 
motsvarande 5 400 tkr för att förstärka elevhälsan och arbetet med det 
kompensatoriska uppdraget på samtliga enheter med motsvarande en 
heltidsarbetande personal. Ett bifall på yrkandet, där utökningen fördelas i 
elevpengen, skulle skapa stabila planeringsförutsättningar på samtliga skolenheter 
och vara i linje med tillitsstyrningens principer om att varje enhet bäst äger ”huret” 
dvs hur vi får mest effekt ut i verksamheten av satsningen. 
 

- Skolledarförbundet yrkar på full kompensation i budget 2023 för prisuppräkning 
avseende förbrukningsvaror samt att kostenheten fullt ut kompenseras för ökande 
livsmedelspriser. Yrkandet sker för att hindra minskning av pedagogiskpersonal i 
förskola och grundskola. 
 

- Skolledarförbundet yrkar på full kompensation från nämnden till förvaltningen 
motsvarande de medel för lärarelönelyfts satsningen som staten tidigare tillskjutit. 
 

 
 



___________________________________ 

Ann-Louise Raquette Berlin 

Ordförande Sveriges Skolledarförbund, Lomma lokalavdelning 

2022-06-13 
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