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KS AU § 172   KS KF/2021:205 - 042 
 
 

Yttrande över barn- och utbildningsnämndens slutredovisning 
avseende investeringsprojekt 

 
Ärendebeskrivning 
2021-06-15, § 39, godkände och överlämnade barn- och utbildningsnämnden en 
slutredovisning av ett antal investeringsprojekt till kommunstyrelsen. Projekten 
uppvisar en ackumulerad avvikelse vid slutredovisning per 2020-12-31 (vilka är 
desamma per 2021-09-13) enligt nedan: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2021-09-13 för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-09-13 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2021-06-15, § 39 
‒ Skrivelse 2021-05-10 från förvaltningschef och ekonom  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens slutredovisning avseende investeringsprojekt 

godkänns 
‒ Negativa avvikelser om 1 495 tkr godkänns 
‒ Positiva avvikelser om 873 tkr återlämnas 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 173   KS KF/2021:119 - 042 
 
 

Månadsrapport augusti 2021 (delårsrapport) för kommunstyrelsens 
verksamhet 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger månadsrapport för kommunstyrelsens verksamhet, augusti 2021. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-09-17 från kommunledningsförvaltningen 
‒ Månadsrapport augusti 2021 (delårsrapport) kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner, efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet 

givna direktiv, föreliggande månadsrapport för kommunstyrelsens verksamhet, 
augusti 2021. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (13) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2021-09-22 

 

 
Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 174   KS KF/2021:119 - 042 
 
 

Delårsrapport för Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger delårsrapport för Lomma kommun, 2021-01-01 – 2021-08-31. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-09-20 från kommunledningsförvaltningen 
‒ Delårsrapport för Lomma kommun, 2021-01-01 – 2021-08-31 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att godkänna 
föreliggande delårsrapport för Lomma kommun, 2021-01-01 – 2021-08-31. 
 
Robert Wenglén (M) yrkar vidare att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att socialnämnden ska 
kompenseras för det underskott som har uppstått på grund av covid-19 genom en 
budgetförstärkning med 11,4 mnkr. Ombudgeteringen finansieras genom att 2,2 mnkr 
ombudgeteras från kommunstyrelsens medel till förfogande övriga, 1,2 mnkr 
ombudgeteras från kommunstyrelsen avseende tidigare tillförda medel för rivning 
samt resterande 8 mnkr genom att det budgeterade resultatet minskas. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige godkänner föreliggande delårsrapport för Lomma kommun, 

2021-01-01 – 2021-08-31. 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden ska kompenseras för det 

underskott som har uppstått på grund av covid-19 genom en budgetförstärkning 
med 11,4 mnkr. Ombudgeteringen finansieras genom att 2,2 mnkr ombudgeteras 
från Kommunstyrelsens medel till förfogande övriga, 1,2 mnkr ombudgeteras från 
kommunstyrelsen avseende tidigare tillförda medel för rivning samt resterande 8 
mnkr genom att det budgeterade resultatet minskas. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 175   KS KF/2021:84 - 041 
 
 

Förslag till budget 2022 och plan för ekonomin 2023-2025 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2020-10-22, § 73, budget för år 2021 samt plan för 
ekonomin för åren 2022-2025. Kommunstyrelsen fastställde 2021-03-24, § 23, 
budgetramar för åren 2022-2025 och investeringsramar för åren 2022-2029. 
 
Istället för sedvanlig budgetupptakt samt budgetdialog hölls 2021-02-05 en 
strategidag där kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndernas presidier, 
representanter för partierna, kommundirektör, förvaltningschefer och ekonomichef 
diskuterade aktuella utmaningar och vägval inför beslut om budgetramarna. 
 
Samtliga nämnder har upprättat förslag till budget för år 2022 och plan för ekonomin 
för åren 2023-2025, vad det gäller driftbudget och investeringsbudget. 
 
Kommunstyrelsen har även upprättat förslag till kommunens exploateringsbudget för 
åren 2022-2025. 
 
Inför budgetberedningen har framför allt poster under finansförvaltningen 
uppdaterats utifrån nya förutsättningar. Bland annat har hänsyn tagits till 
skatteprognos 2021-08-26 från Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
 
Hänsyn har även tagits till reviderad befolkningsprognos. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2021-09-01, § 164, 2021-09-07 
– 2021-09-08, § 166 och 2021-09-15, § 170, gjort en genomgång av 
budgetförutsättningarna och nämndernas budgetförslag för år 2022 samt plan för 
ekonomin för åren 2023-2025. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Samuel Sköld en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 23, Fastställande av 

budgetförutsättningar och ramar 2022-2025 samt mål enligt god ekonomisk 
hushållning 

‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-05-19 § 70, Antagande av 
befolkningsprognos för Lomma kommun 2021-2026 med utblick mot år 2031 

‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-06-23 § 80, Förslag till budget för 
kommunstyrelsen 2022 samt plan för ekonomin 2023-2025 
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‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-06-23 § 81, Nämndsplan 2022 för 
kommunstyrelsen 

‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-06-23 § 82, Exploateringsbudget 2022-2025 
och senare 

‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-08-25 § 106, Etablering av gymnasieskola i 
Lomma kommun 

‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 30, Förslag till satsning på 
trygghetsskapande åtgärder 2021-2024 och ianspråktagande av avsatta resurser 
för att stärka nämnderna i deras arbete med satsning på trygghetsskapande 
åtgärder 

‒ Protokoll från socialnämnden 2021-06-15 § 40, Driftbudget för socialnämnden år 
2022 

‒ Protokoll från socialnämnden 2020-06-15 § 41, Socialnämndens bostads- och 
lokalförsörjningsplan 2021-2030 

‒ Protokoll från socialnämnden 2020-06-15 § 42, Revidering av nämndsplan för 
socialnämnden inför år 2022 

‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2021-06-15 § 40, Förslag till beslut 
om driftbudget BUN 2022 och plan för åren 2023-2025 

‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2021-06-15 § 41, Förslag till beslut 
om investeringsbudget BUN år 2022-2025 och plan för investeringar åren 2026-
2029 

‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2021-06-15 § 42, Förslag till beslut 
om nämndsplan BUN 2022 

‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2021-05-04 § 35, Beslut om 
Lokalbehovsplan 2021 

‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14 § 33, Förslag beslut om 
driftsbudget KFN 2022 och plan för åren 2023-2025 

‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14 § 34, Förslag till beslut om 
investeringsbudget KFN 2022 och plan för investeringar för åren 2026-2029 

‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14 § 35, Förslag till beslut om 
nämndsplan KFN 2022 

‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03 § 23, Beslut om 
lokalbehovsplan 2021 

‒ Protokoll från tekniska nämnden 2021-06-14 § 40, Revidering av nämndsplan för 
tekniska nämnden inför år 2022 

‒ Protokoll från tekniska nämnden 2021-06-14 § 43, Förslag till driftbudget för 
tekniska nämnden år 2022 och plan för ekonomin 2023-2025 

‒ Protokoll från tekniska nämnden 2021-06-14 § 44, Förslag till investeringsbudget 
för tekniska nämnden 2022 och plan för 2023-2025 

‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-15 § 66, Driftbudget MBN 
2022 samt plan för ekonomin 2023-2025 

‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-15 § 67, Nämndsplan för 
miljö- och byggnadsnämnden – revidering inför år 2022 

‒ Överförmyndaren, ordförandebeslut 2021-06-03, Förslag till budget för 
överförmyndarens verksamhet år 2022 respektive plan för åren 2023-2025 

‒ Valnämnämnd, ordförandebeslut 2021-06-02, Förslag till budget för valnämndens 
verksamhet år 2022 respektive plan för 2023-2025 
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‒ Protokoll från revisionen 2021-08-25 § 7, Förslag till budget för revisionens 
verksamhet år 2022 samt plan för ekonomin för åren 2023-2025 

 
Överläggning 
 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta uppdra åt kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde 2021-
10-06 återkomma med en utredning gällande kommunhus. 
 
Driftbudget 
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen 
att upprätta förslag till driftbudget, i enlighet med bilaga. 
 

./. Bilaga A 
 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen att upprätta förslag till driftbudget i enlighet med bilaga, med 
följande ändringar och tillägg: 
 
Kommunstyrelsens budget utökas med 1 mnkr för att fördubbla feriearbeten för 
ungdomar. 
 
Kommunstyrelsens budget utökas med 300 tkr för utökning av 
överförmyndarverksamheten. 
 
Kommunstyrelsens budget utökas med 2 mnkr för att göra heltidsanställning som 
norm. 
 
Revisionens budget utökas med 400 tkr. 
 
Socialnämndens budget utökas med 10 mnkr 2022 för att lyfta kompetensen inom 
äldreomsorgen. 
 
Socialnämndens budget utökas med 1 mnkr för att stärka verksamheten inom LSS. 
 
Socialnämndens budget utökas med 1,4 mnkr för att öka personaltätheten inom 
kommunens öppna verksamheter. 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 5 mnkr för att stärka resurserna 
till grundskolan och satsa på elevhälsa. 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 4,9 mnkr till förskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 500 tkr för att öka andelen 
ekologisk och närproducerad mat. 
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Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 1,8 mnkr för att slopa 
måltidsavgift för gymnasieelever. 
 
Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 450 tkr för att bibehålla nuvarande 
nivå på föreningsstöd till fritids- och kulturföreningar. 
 
Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 400 tkr för att korta köerna i 
kulturskolan samt sänka avgifterna. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens budget utökas med 600 tkr för digitalisering. 
 
Jerry Ahlström (M) yrkar avslag på Per Bengtssons resta ändrings- och 
tilläggsyrkanden. 
 
Investeringsbudget 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen 
att upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet med bilaga.  
 

./. Bilaga B 
 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen att upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet med bilaga, 
med följande ändringar och tillägg: 
 
Att finansieringen för Folkets Hus förläggs till 2023 och att driftstart därmed 
tidigareläggs. 
 
Att projekt ”Mötesplats Bjärred” utgår. 
 
Att det tillkommer post för folkbiblioteket i Bjärred med 20 mnkr 2023 och 20 mnkr 
2024. 
 
Att övergången över Lödde å förändras och läggs med 1 mnkr 2024, 1 mnkr 2025 och 
18 mnkr utanför planperioden. 
 
Jerry Ahlström (M) yrkar avslag på Per Bengtssons resta ändrings- och 
tilläggsyrkanden. 
 
Exploateringsbudget 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen 
att upprätta förslag till exploateringsbudget i enlighet med bilaga. 
 

./. Bilaga C 
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Skattesats 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för år 2022 till 19,64 
kronor/skattekrona. 
 
Riktade mål 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta fastställa finansiella 
mål för åren 2022-2025 och verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning, i form 
av riktade mål och nämndsmål för år 2022, i enlighet med föreliggande förslag, med 
förändringen att det riktade målet till barn- och utbildningsnämnden ”Pojkars 
utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras” ersätts med ”Verksamheten 
kännetecknas av en hälsosam lärmiljö”. 
 
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 resta ändrings- och tilläggsyrkanden. 
 
Denna propositionsordning godkänns. 
 
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sina egna 
yrkanden, varefter arbetsutskottet bifaller de resta yrkandena. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Per 
Bengtssons yrkanden, varefter arbetsutskottet avslår de resta ändrings- och 
tilläggsyrkandena. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören att till 

kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-06 återkomma med en grundlig 
utredning gällande kommunhus. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:  
‒ Kommunstyrelsen upprättar förslag till budget för år 2022 och plan för ekonomin 

för åren 2023-2025 i enlighet med bilaga.  
 
./. Bilaga A, B, C 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande:  
‒ Budgetförslag innefattande budget för år 2022 och plan för ekonomin för åren 

2023-2025 fastställs i enlighet med bilaga.  
 
./. Bilaga A, B, C 
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‒ Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Lomma 

Servicebostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 103 
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 
2022-2025, för ändamålet. 

 
‒ Finansiella mål för åren 2022-2025 och verksamhetsmål enligt god ekonomisk 

hushållning, i form av riktade mål och nämndsmål för år 2022, fastställs i enlighet 
med bilaga. 

 
./. Bilaga D, E 

 
‒ Skattesatsen för år 2022 fastställs till 19,64 kronor/skattekrona.  
 
Reservation 
Per Bengtsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

./. Bilaga F 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektören 
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KS AU § 176   KS KF/2020:214 - 140 
 
 

Information om näringslivsfrågor 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska behandlas vid 

nästkommande sammanträde.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 177   KS KF/2021:17 - 001 
 
 

Kommundirektören informerar 

 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Katarina Pelin en 
redogörelse avseende aktuella frågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 
 
 
 
 


