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Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Plats: Lomma kommun, Stora Sessionssalen 

Tid: 2022-11-10, klockan 13:00-23:29 
Ajournering: 14:04-14:14, 15:00-15:20, 16:51-17:02, 18:00-18:30, 20:25-20:35, 22:25-22:55 

Beslutande: 
Ordinarie ledamöter 
Se bifogad närvarolista 
 
Tjänstgörande ersättare  
Se bifogad närvarolista 

Icke tjänstgörande ersättare  
Se bifogad närvarolista 

Övriga deltagare  
Maria Zingmark, Kommunsekreterare 
Christian Almström, Informationstekniker 
Magnus Ydmark, kommundirektör 
Elisabet Andersson, budgetekonom 

 
 

Utses att justera: Pia Johnson och Jeanette Larson, ersättare Per Bengtsson  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-11-24 

Paragraf: §79-§90 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Maria Zingmark 

Ordförande Lena Wahlgren 

Justerande Pia Johnson, Jeanette Larson  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 2 av 36 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-11-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2022-11-10 

Paragrafer: §79-§90 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-11-24 

Datum när anslaget tas ned: 2022-12-16 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Maria Zingmark 

Anslaget har signerats digitalt 
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Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun 2022-11-10 
Lena Wahlgren (M) ordförande §§ 74-78 

Marie Nilsson (M) 1:e vice ordförande 
Rune Netterlid (S) 2:e vice ordförande 

Ordinarie ledamöter 
Robert Wenglén (M) 
Susanne Borgelius (M) 
Fredrik Karström (M) 
Emma Köster (M) 
Oscar Magnusson (M) 
Eva Banheden Lindblad (M) 
Aron Regnéll (M) 
Charlott Enocson (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Caroline Lindberg (M) 
Anders Olin (M) 
Ann Haluzova (M) 
Stefan Wojnicki Högberg (M) 
Bert Larsson (M) 
Richard Jerneborg (M) 
Jesper Wiman (M), §§ 79-83, 85-90 
Per Bengtsson (S) 
Pia Johnson (S) 
Marie Sand (S) 
Thomas Eneström (S) 
Nina Jägroth (S) 
Lennart Nilsson (S) 
Eva Netterlid (S) 
Sandra Pilemalm (L) 
Gun Larsson (L) 
Martha Henriksson Witt (C) 
Amy Bergstrand (C) 
Martin Uncyk (KD) 
Ingrid Ascard (MP) 
Viveka Berger Pålsson (MP) 
Oscar Sedira (SD), §§ 79-83, 85-90 
Jeanette Larson (SD) 
Natalia Engstedt (SD) 
Jonas Olsson (SD) 
Tony Ljungström (SD) 
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Kristina Thored (FB) 
Jenny Morau (FB) 
Fredrik Sverkersten (FB) 
Ulf Richeberg (FB) 
Delphine Raimbault (FB) 

Tjänstgörande ersättare 
Carl Hammarström (M) ersätter Jens Thystrup (M) §§ 79- del av 89 
Martin Holtz (M) ersätter Jesper Wiman (M) § 84 
Martin Holtz (M) ersätter Jens Thystrup (M) §§ del av 89-90 
Åsa Mikkelsen (L) ersätter Jonas Benke (L) 
Thomas Engstedt (SD) ersätter Oscar Sedira (SD) § 84 

Icke tjänstgörande ersättare 
Martin Holtz (M) §§ 79-83, 85-del av 89 
Mikael Pankko (M) 
Anders Florén (M) 
Jeanette Schönknecht (M) 
Ingrid Strömgren (M) 
Krister Wiman (M) 
Karl-Gustav Nilsson (S) 
Paul Andersson (S), del av § 90 
Ida Alm (L) 
Lars-Göran Svensson (C) 
Christer Philipsson (KD) 
Michelle Vithal Bergström (KD) 
Thomas Engstedt (SD) §§ 79-83, 85-90 
Patrik Hult (SD) 
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KF § 79 KS KF/2022:7 

Meddelanden 

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

granskning av investeringsprocessen 

b) Beslut från kommunfullmäktiges ordförande 2022-11-10 om placeringsordningen i 
kommunfullmäktige från och med dagens sammanträde 

c) Motion från Per Bengtsson (S) om tryggheten kring Strandskolan 
 
Motionen är remitterad till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige har tagit del av informationen 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KF § 80 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 kommunstyrelsen 2022-10-19, § 124. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2022-10-19 § 124 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2018-12-13 § 104 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag i ärendet. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar 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. 

- 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: 
Myndigheten för press, radio och tv  
Kommunfullmäktiges presidium  
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KF § 81 KS KF/2022:253 

Avsägelse från Linus Malmborg (S) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Linus Malmborg (S) har inkommit till kommunfullmäktige med en anhållan om avsägelse avseende 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde 

trots att det inte har kungjorts. 

- Kommunfullmäktige beslutar att Linus Malmborgs avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige godkänns. 

- Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige efter Linus Malmborg (S). 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 8 av 36 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-11-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KF § 82 KS KF/2022:256 

Interpellation från Lennart Nilsson (S) till kommunstyrelsens ordförande Robert 
Wenglén (M) om havs- och vindkraft 

Ärendebeskrivning 
Lennart Nilsson (S) har 2022-11-09 inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Robert Wenglén (M) om havs- och vindkraft. 

Beslutsunderlag 
- Interpellation från Lennart Nilsson (S) om havs- och vindkraft, inkommen 2022-11-09 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde 

trots att det inte har kungjorts. 

- Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 

- Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KF § 83 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 kommunstyrelsen 2022-10-19, § 110. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-10-19 § 110 
- Skrivelse 2022-10-11 från kommunledningsförvaltningen 
- Skrivelse 2022-09-06 från VA SYD 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-12-03 § 89 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag i ärendet. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun godkänner att VA SYD, inom ramen för 

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

- Kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun godkänner att VA SYD driver respektive 
tillståndsprocess i syfte att erhålla erforderliga tillstånd för att genomföra program HAR. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
VA SYD 
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KF § 84 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 kommunstyrelsen 2022-10-19, § 115. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-10-19 § 115 
- 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 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag i ärendet. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun tillstyrker Kraftringen Energi AB:s avyttring 

av Kraftringen Service AB. 

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

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Kraftringen Energi AB 
Lunds, Eslövs och Hörby kommun  
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KF § 85 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 kommunstyrelsen 2022-10-19, § 118. 

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 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kultur- och fritidsnämndens ordförande Oscar 
Magnusson (M) en redogörelse. 

Överläggning 
Oscar Magnusson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag i ärendet. 

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

Propositionsordning 
Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordförande Lena Wahlgren (M) yrkandena mot 
varandra, vartefter hon finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Oscar Magnussons 
yrkande. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 13 av 36 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-11-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Den som önskar rösta i enlighet med Oscar Magnussons yrkande röstar ja och den som önskar rösta i 
enlighet med Per Bengtssons yrkande röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga A 

Ja: 35, Nej: 10. 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat i enlighet med Oscar Magnussons 
yrkande. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar att återkalla uppdraget till kultur- och fritidsnämnden om 

inrättande av fritidsbank på grund av ändrade förutsättningar.  

Reservation 
Per Bengtsson (S) reserverar sig skriftligt. 

Bilaga B 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningschefen för förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
Kultur- och fritidschefen 
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KF § 86 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 kommunstyrelsen 2022-10-18, § 119. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-10-18 § 119 
- Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-26 § 60 
- Skrivelse 2022-09-21 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Regeringsbeslut 2022-09-08 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Robert Wenglén (M) och Ingrid Ascard (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag i ärendet. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar att hantera samhällsbyggnadsnämndens förslag i 

beslutsprocessen om budget 2023 samt plan för ekonomin 2024-2026. 
 _____________________________________________________________  

Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden  
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KF § 87 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 kommunstyrelsen 2022-10-19, § 121. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-10-19 § 121 
- 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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Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Robert Wenglén (M), Sandra Pilemalm (L) och Per Bengtsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. 

Kristina Thored (FB) yrkaratt kommunfullmäktige i första hand ska bordlägga ärendet och i andra 
hand 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%. 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordförande Lena Wahlgren (M) först proposition 
på frågan om ärendet ska bordläggas eller avgöras idag, varefter kommunfullmäktige beslutar att 
ärende ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer därefter yrkandena mot varandra, vartefter kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Robert Wengléns yrkande. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige fastställer reviderade regler för ekonomisk ersättning till 

förtroendevalda i Lomma kommun i enlighet med bilaga. 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. 

Bilaga A 

Reservation 
Kristina Thored reserverar sig skriftligt. 

Bilaga B 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Författningssamlingen 
Troman 
HR-avdelningen 
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KF § 88 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 kommunstyrelsen 2022-10-19, § 122. 

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 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Robert Wenglén (M) och Martha Henriksson Witt (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
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Beslut: 
- 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. 

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

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

- 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: 
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen 
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KF § 89 KS KF/2022:83 

Delårsrapport Lomma kommun, 2022-01-01 – 2022-08-31 

Ärendebeskrivning 
Föreligger delårsrapport för Lomma kommun, 2022-01-01 – 2022-08-31. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-09-28, § 105. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges presidium 2022 11-07 § 4 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-09-28 § 105 
- Skrivelse 2022-09-23 från kommunledningsförvaltningen 
- Delårsrapport för Lomma kommun, 2022-01-01 – 2022-08-31 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse. 

Överläggning 
Robert Wenglén (M), Per Bengtsson (S), Kristina Thored (FB), Ingrid Ascard (MP), Fredrik Karström 
(M), Gun Larsson (L) och Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag i ärendet. 

I ärendet yttrar sig även Thomas Eneström (S). 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige godkänner föreliggande delårsrapport för Lomma kommun, 2022-01-01 

– 2022-08-31. 

- Kommunfullmäktige beslutar att inget uttag ur pensionsförvaltningen görs i år. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
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KF § 90 KS KF/2022:56 

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 

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. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2022-10-19, § 123. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges presidium 2022-11-07 § 5 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-10-19 § 123 
- 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 
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- 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 

- 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 

Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) 
en redogörelse avseende kommunstyrelsens förslag till budget för år 2023 och plan för ekonomin för 
åren 2024-2026. 

Överläggning 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet vad det gäller 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, 
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fastställande av nämndsmål, fastställande av skattesats för år 2023 samt uppdrag från 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Per Bengtsson (S) redovisar därefter Socialdemokraternas 
ställningstagande till vissa budgetfrågor och yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag i ärendet, men 
meddelar att Socialdemokraterna avser att återkomma med tilläggs- och ändringsyrkanden under 
överläggningens gång. 

Kristina Thored (FB) redovisar Fokus Bjärreds ställningstagande till vissa budgetfrågor och meddelar 
att Fokus Bjärred avser att återkomma med tilläggsyrkanden under överläggningens gång. 

Ingrid Ascard (MP) redovisar Miljöpartiet de Grönas till vissa budgetfrågor och yrkar bifall till 
kommunstyrelsen förslag i ärendet, men meddelar att Miljöpartiet avser att återkomma med 
tilläggsyrkanden under överläggningens gång. 

Oscar Sedira (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avser att återkomma med tilläggs- och 
ändringsyrkanden under överläggningens gång. 

Martha Henriksson Witt (C), Sandra Pilemalm (L), Jerry Ahlström (M) och Martin Uncyk (KD) yrkar att 
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet i sin helhet. 

Driftbudget 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Per 
Bengtsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag vad 
det gäller upprättande av driftbudget för kommunstyrelsen. 

Oscar Sedira (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
med följande ändring: 

‐ Kommunstyrelsens budget utökas med 2,5 mnkr för utökad kameraövervakning. 

Kristina Thored (FB) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag med följande ändring: 

‐ Kommunstyrelsens budget utökas med 400 tkr för ett nytt kommunikationsverktyg för att 
ersätta LUKAS. 

Robert Wenglén yrkar att kommunfullmäktige ska besluta avslå Oscar Sediras och Kristina Thoreds 
yrkanden. 

Socialnämnden 
Socialnämndens ordförande Susanne Boreglius (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag vad det gäller upprättande av driftbudget för 
socialnämnden. 

Socialnämndens 2:e vice ordförande Pia Johnson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag med följande ändring: 

‐ Socialnämndens budget utökas med 5 mnkr för friskvårdsfaktorer inom äldreomsorgen. 
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‐ Socialnämndens budget utökas med 500 tkr för att höja trivseln vid måltidsstunderna. 

Oscar Sedira (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
med följande ändring: 

‐ Socialnämndens budget utökas med 2 mnkr för att vid behov se till att kvalitén på livsmedlen 
inom socialnämndens verksamhet inte ska försämras. 

‐ Socialnämndens budget för försörjningsstöd minskas med 1 mnkr. 

Delphine Raimbault (FB) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag med följande ändring: 

‐ Socialnämndens budget utökas med 6 mnkr till HVO-verksamheten, öronmärkta för att gå till 
bemanning inklusive nattsjuksköterska. 

‐ Socialnämndens budget utökas med 90 tkr för inköp av en parcykel till LSS-verksamheten. 

Sandra Pilemalm (L) och Per Bengtsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta avslå Oscar 
Sediras yrkanden. 

Ingrid Ascard (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta bifalla Pia Johnsons yrkande om att 
socialnämndens budget ska utökas med 5 mnkr för friskvårdsfaktorer inom äldreomsorgen. 

Ingrid Ascard (MP) yrkar vidare att kommunfullmäktige ska besluta bifalla Delphine Raimbaults 
yrkande om att socialnämndens budget ska utökas med 6 mnkr till HVO-verksamheten, öronmärkta 
för att gå till bemanning inklusive nattsjuksköterska. 

Susanne Borgelius (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta avslå Pia Johnsons, Oscar Sediras 
och Delphine Raimbaults yrkanden. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Karström (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag vad det gäller upprättande av driftbudget för barn- 
och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande Thomas Eneström (S) yrkar att 
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag med följande ändringar: 

‐ 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. 

Ulf Richeberg (FB) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
med följande ändringar: 
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‐ Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 6 mnkr för att minska barngrupperna i 
förskola. 

‐ Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 2,5 mnkr för förbättrat resursstöd till 
lärare. 

‐ Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 1 mnkr för förstärkning av 
elevhälsoteam. 

Natalia Engstedt (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag med följande ändringar: 

‐ Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 2 mnkr för att minska barngrupperna i 
förskola. 

Ingrid Ascard (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta bifalla Thomas Eneströms yrkande om 
att barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 2,5 mnkr för satsning på elevhälsan och 
stärka resurserna till grundskolan samt att barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 3 
mnkr för att minska storleken på barngrupperna i förskolan. 

Fredrik Karström (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta avslå Thomas Eneströms, Ulf 
Richebergs och Natalia Engstedts yrkanden. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Oscar Magnusson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag vad det gäller upprättande av driftbudget för 
kultur- och fritidsnämnden. 

Per Bengtsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
med följande ändringar: 

‐ Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 250 tkr för att införa ett avgiftstak på 1300 
kr/termin och familj inom kulturskolan. 

Ingrid Ascard (MP) yrkar bifall till per Bengtssons yrkande. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Charlott Enocson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag vad det gäller upprättande av driftbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Jenny Morau (FB) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
med följande ändringar: 

‐ Samhällsbyggnadsnämnden ska inom ramen för driftbudgeten genomföra statusbesiktning 
av fastigheter i början av 2023 

‐ Samhällsbyggnadsnämndens budget utökas med 1 mnkr för en fördjupad översyn över 
Bjärehovsområdet. 
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‐ Samhällsbyggnadsnämndens budget tillförs 300 tkr för en förstudie för Löddesnäsparken 2.0 
med syfte att möta behov samt öka folkhälsa, spontanidrott, möten och kultur. Förstudien 
ska vara färdig inför budgetberedningen 2023. 

Charlott Enocson (M) yrkar avslag på Jenny Moraus yrkande. 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Emma Köster (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag vad det gäller upprättande av driftbudget för miljö- 
och byggnadsnämnden. 

Investeringsbudget 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) och kommunstyrelsens 2yrkar att 
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag vad det gäller upprättande 
av investeringsbudget. 

Per Bengtsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
med följande ändringar: 

‐ Projekt ”Kommunhus” utgår. 

‐ Projekt ”Dansrotundan/Folkets hus” utökas med 4 mnkr till 10 mnkr totalt. 

Tony Ljungström (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag med följande ändringar: 

‐ Projekt ”Gymnasieskola” pausas och flyttas fram. 

Jenny Morau (FB) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
med följande ändringar: 

‐ Projekt ”Gymnasieskola” utgår. 

‐ 20 mnkr tillförs år 2024 för renovering av kommunhus. 

‐ 2 mnkr tillförs år 2023 samt 25 mnkr år 2024 och 25 mnkr år 2025 för ersättningsförskola för 
Trollet/Äpplegården. 

‐ 20 mnkr tillförs år 2024 för nya klubbhus samt omklädningsrum på Lomma IP respektive 
Borgeby IP. 

‐ 60 mnkr tillförs åren 2027-2030 för idrottshall på Bjärehovsområdet. 

‐ 20 mnkr tillförs åren 2027-2030 för Bjärredsstråket, bygata. 

‐ 30 mnkr tillförs åren 2027-2030 för Havsbandet, tillgängligt och naturligt. 

‐ 2 mnkr tillförs år 2024 och 2 mnkr år 2025 för Löddesnäsparken 2.0. 

‐ 5 mnkr tillförs åren 2027-2030 för windsurfingområdet, Habo Ljung. 

Ingrid Ascard (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag med följande ändringar: 
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‐ Nytt projekt för Gröna/blåa miljöer, klimatanpassningar 2023-2025, 10 mnkr per år. 

Tony Ljungström (SD), Jenny Morau (FB) och Ingrid Ascard (M) yrkar bifall till Per Bengtssons yrkande 
om att projekt ”Kommunhus” utgår. 

Ingrid Ascard (MP) yrkar bifall till Tony Ljungströms yrkande om att projekt ”Gymnasieskola” pausas 
och flyttas fram. 

Ingrid Ascard (MP) yrkar bifall till Jenny Moraus yrkande om 20 mnkr tillförs år 2024 för renovering av 
kommunhus och om att 20 mnkr tillförs år 2024 för nya klubbhus samt omklädningsrum på Lomma IP 
respektive Borgeby IP. 

Övriga yrkanden i texten 
Natalia Engstedt (SD) yrkar att följande formulering ska läggas till i texten om kostverksamheten 
under barn och utbildningsnämnden: ”Andelen närproducerad mat ska öka och prioriteras.” 

Natalia Engstedt (SD) yrkar att följande formulering ska läggas till i texten om kostverksamheten 
under barn och utbildningsnämnden: ”Begränsningar av stycketprodukter på barnens tallrikar skall 
elimineras.” 

Delphine Raimbault (FB) yrkar att det i beskrivningen av satsningen ”Lokal äldreomsorgsreform” ska 
förtydligas att vikarier ska används när personal deltar i utbildningsinsatser. 

Oscar Sedira yrkar att skattesatsen ska fastställas till 19,64 öre/krona. 

Martha Henriksson Witt (C) yrkar bifall på Natalia Engsteds yrkande om att formuleringen ”Andelen 
närproducerad mat ska öka och prioriteras” ska läggas till i texten om kostverksamheten under barn 
och utbildningsnämnden. 

Mål för god ekonomisk hushållning i form av riktade mål 
Fredrik Sverkersten (FB) yrkar att målet ”Investeringar ska till minst 60% finansieras med egna medel 
(avskrivningar + årets resultat), exklusive gymnasieskolan” ska ändras till ”Investeringar ska till minst 
60% finansieras med egna medel (avskrivningar + årets resultat).” 

Fredrik Sverkersten (FB) yrkar att det riktade målet till socialnämnden ”Äldreomsorgen håller god 
kvalitet” ändras till ”Medborgarna är nöjda med äldreomsorgen”. 

Fredrik Sverkersten (FB) yrkar att det förra nämndsmålet till socialnämnden ”Vård- och 
omsorgstagarna känner sig trygga i sitt boende” kvarstår. 

Fredrik Sverkersten (FB) yrkar att nämndsmålet till kultur- och fritidsnämnden ”Biblioteken främjar 
det demokratiska samhällets utveckling” ändras till ”Medborgarna är nöjda med folkbibliotekens 
service”. 

Ingrid Ascard (MP) yrkar att målet ”Lomma kommun erbjuder en trygg livs- och boendemiljö genom 
ett aktivt och förebyggande trygghetsarbete” ändras till ”Lomma kommun erbjuder en hållbar och 
trygg livs- och boendemiljö genom ett aktivt och förebyggande hållbarhets- och trygghetsarbete.” 
 

Martha Henriksson Witt (C) yrkar att målet ”Samhällsbyggnadsnämnden tillhandahåller långsiktigt 
ändamålsenliga lokaler med hög nyttjandegrad och kostnadstäckning” ändras till 
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”Samhällsbyggnadsnämnden tillhandahåller långsiktigt klimat och miljömässigt hållbara och 
ändamålsenliga lokaler med hög nyttjandegrad och kostnadstäckning.” 

Martha Henriksson Witt (C), Sandra Pilemalm (L) och Robert Wenglén (M) yrkar bifall till Ingrid 
Ascards yrkanden. 

Ingrid Ascard (MP), Sandra Pilemalm (L) och Robert Wenglén (M) yrkar bifall till Martha Henriksson 
Witts yrkande. 

Uppdrag 
Delphine Raimbault (FB) yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att säkra att 
vikarier ska tillsättas då ordinarie personal är på utbildning. 

I ärendet yttrar sig även Aron Regnell (M), Amy Bergstrand (C), Lennart Nilsson (S) 

Propositionsordning 
När överläggningen har förklarats avslutad meddelar ordförande Lena Wahlgren (M) att hon först 
avser att ställa proposition på frågan om bifall respektive avslag på Robert Wengléns (M) yrkande 
avseende fastställande av budget för år 2023 samt 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, fastställande av 
skattesats för år 2023 samt uppdrag från kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Ordföranden meddelar att han därefter avser att ställa proposition på frågan om bifall respektive 
avslag på Oscar Sediras, Kristina Thoreds, Pia Johnsons, Delphine Raimbaults, Thomas Eneströms, Ulf 
Richebergs, Natalia Engstedts, Per Bengtssons, Jenny Moraus Tony Ljungströms, Ingrid Ascards, 
Fredrik Sverkerstens och Martha Henriksson Witts resta yrkanden. 

Denna propositionsordning godkänns. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Robert Wengléns yrkande 
om att besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag avseende fastställande av budget för år 
2023 samt 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, fastställande av skattesats för år 2023 samt uppdrag från 
kommunfullmäktige, varefter kommunfullmäktige bifaller det samma. 

Driftbudget 
Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Oscar Sediras yrkande om 
att kommunstyrelsens budget utökas med 2,5 mnkr för utökad kameraövervakning, varefter 
ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önska bifalla Oscar Sediras yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar Nej. 
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Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga A 

Ja 5, Nej 40. 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Oscar Sediras yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Kristina Thoreds yrkande om 
att kommunstyrelsens budget utökas med 400 tkr för ett nytt kommunikationsverktyg för att ersätta 
LUKAS, vartefter kommunfullmäktige avslår det samma. 

Socialnämnden 
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Pia Johnsons yrkande om att 
socialnämndens budget utökas med 5 mnkr för friskvårdsfaktorer inom äldreomsorgen, varefter 
ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önska bifalla Pia Johnsons yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar Nej. 

Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga B 

Ja 10, Nej 35. 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Pia Johnsons yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Pia Johnsons yrkande om att 
socialnämndens budget utökas med 500 tkr för att höja trivseln vid måltidsstunderna, vartefter 
kommunfullmäktige avslår det samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Oscar Sediras yrkande om 
att socialnämndens budget utökas med 2 mnkr för att vid behov se till att kvalitén på livsmedlen 
inom socialnämndens verksamhet inte ska försämras, varefter ordföranden finner att 
kommunfullmäktige avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önska bifalla Oscar Sediras yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar Nej. 

Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga D 

Ja 5, Nej 40. 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Oscar Sediras yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Oscar Sediras yrkande om 
att socialnämndens budget för försörjningsstöd minskas med 1 mnkr, vartefter kommunfullmäktige 
avslår det samma. 
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Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Delphine Raimbaults 
yrkande om att socialnämndens budget utökas med 6 mnkr till HVO-verksamheten, öronmärkta för 
att gå till bemanning inklusive nattsjuksköterska, vartefter kommunfullmäktige avslår det samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Delphine Raimbaults 
yrkande om att socialnämndens budget utökas med 90 tkr för inköp av en parcykel till LSS-
verksamheten, vartefter kommunfullmäktige avslår det samma. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Thomas Eneströms yrkande 
om att barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 2,5 mnkr för satsning på elevhälsan och 
stärka resurserna till grundskolan, varefter ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår det 
samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önska bifalla Thomas Eneströms yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar 
Nej. 

Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga D 

Ja 15, Nej 30. 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Thomas Eneströms 
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Thomas Eneströms yrkande 
om att barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 3 mnkr för att minska storleken på 
barngrupperna i förskolan, varefter ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önska bifalla Thomas Eneströms yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar 
Nej. 

Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga E 

Ja 15, Nej 25, Avstår 5. 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Thomas Eneströms 
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Thomas Eneströms yrkande 
om att barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 1,8 mnkr för att slopa måltidsavgift för 
gymnasieelever, varefter ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 
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Den som önska bifalla Thomas Eneströms yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar 
Nej. 

Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga F 

Ja 8, Nej 37 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Thomas Eneströms 
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Ulf Richebergs yrkande om 
att barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 6 mnkr för att minska barngrupperna i 
förskola, vartefter kommunfullmäktige avslår det samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Ulf Richebergs yrkande om 
att barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 2,5 mnkr för förbättrat resursstöd till lärare, 
vartefter kommunfullmäktige avslår det samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Ulf Richebergs yrkande om 
att barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 1 mnkr för förstärkning av elevhälsoteam, 
vartefter kommunfullmäktige avslår det samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Natalia Engstedts yrkande 
om att barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 2 mnkr för att minska barngrupperna i 
förskola, varefter ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önska bifalla Natalia Engstedts yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar 
Nej. 

Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga G 

Ja 10, Nej 27, Avstår 8 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Natalia Engstedt 
yrkande. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Per Bengtssons yrkande om 
att kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 250 tkr för att införa ett avgiftstak på 1300 
kr/termin och familj inom kulturskolan, vartefter kommunfullmäktige avslår det samma. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Jenny Moraus yrkande om 
att samhällsbyggnadsnämnden ska inom ramen för driftbudgeten genomföra statusbesiktning av 
fastigheter i början av 2023, vartefter kommunfullmäktige avslår det samma. 
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Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Jenny Moraus yrkande om 
att samhällsbyggnadsnämndens budget utökas med 1 mnkr för en fördjupad översyn över 
Bjärehovsområdet, varefter ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önska bifalla Jenny Moraus yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar Nej. 

Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga H 

Ja 5, Nej 40 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Jenny Moraus yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Jenny Moraus yrkande om 
att samhällsbyggnadsnämndens budget tillförs 300 tkr för en förstudie för Löddesnäsparken 2.0 med 
syfte att möta behov samt öka folkhälsa, spontanidrott, möten och kultur. Förstudien ska vara färdig 
inför budgetberedningen 2023, vartefter kommunfullmäktige avslår det samma. 

Investeringsbudget 
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Per Bengtssons yrkande om 
att projekt ”Kommunhus” utgår, varefter ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår det 
samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önska bifalla Per Bengtssons yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar Nej. 

Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga I 

Ja 20, Nej 25 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Per Bengtssons yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Per Bengtssons yrkande om 
att projekt ”Dansrotundan/Folkets hus” utökas med 4 mnkr till 10 mnkr totalt, vartefter 
kommunfullmäktige avslår det samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Tony Ljungströms yrkande 
om att projekt ”Gymnasieskola” pausas och flyttas fram, varefter ordföranden finner att 
kommunfullmäktige avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önska bifalla Tony Ljungströms yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar 
Nej. 

Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga J 
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Ja 7, Nej 25, Avstår 13 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Tony Ljungströms 
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Jenny Moraus yrkande om 
att projekt ”Gymnasieskola” utgår, varefter ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår det 
samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önska bifalla Jenny Moraus yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar Nej. 

Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga K 

Ja 5, Nej 35, Avstår 5 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Jenny Moraus yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Jenny Moraus yrkande om 
att 20 mnkr tillförs år 2024 för renovering av kommunhus, vartefter kommunfullmäktige avslår det 
samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Jenny Moraus yrkande om 
att 2 mnkr tillförs år 2023 samt 25 mnkr år 2024 och 25 mnkr år 2025 för ersättningsförskola för 
Trollet/Äpplegården, varefter ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önska bifalla Jenny Moraus yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar Nej. 

Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga L 

Ja 5, Nej 40 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Jenny Moraus yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Jenny Moraus yrkande om 
att 20 mnkr tillförs år 2024 för nya klubbhus samt omklädningsrum på Lomma IP respektive Borgeby 
IP, vartefter kommunfullmäktige avslår det samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Jenny Moraus yrkande om 
att 60 mnkr tillförs åren 2027-2030 för idrottshall på Bjärehovsområdet, vartefter 
kommunfullmäktige avslår det samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Jenny Moraus yrkande om 
att 20 mnkr tillförs åren 2027-2030 för Bjärredsstråket, bygata, varefter ordföranden finner att 
kommunfullmäktige avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 
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Den som önska bifalla Jenny Moraus yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar Nej. 

Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga M 

Ja 5, Nej 40 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Jenny Moraus yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Jenny Moraus yrkande om 
att 30 mnkr tillförs åren 2027-2030 för Havsbandet, tillgängligt och naturligt, vartefter 
kommunfullmäktige avslår det samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Jenny Moraus yrkande om 
att 2 mnkr tillförs år 2024 och 2 mnkr år 2025 för Löddesnäsparken 2.0, vartefter kommunfullmäktige 
avslår det samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Jenny Moraus yrkande om 
att 5 mnkr tillförs åren 2027-2030 för windsurfingområdet, Habo Ljung, vartefter kommunfullmäktige 
avslår det samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Ingrid Ascards yrkande om 
att nytt projekt för Gröna/blåa miljöer, klimatanpassningar 2023-2025, 10 mnkr per år, vartefter 
kommunfullmäktige avslår det samma. 

Övriga yrkanden 
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Natalia Engstedts yrkande 
om att följande formulering ska läggas till i texten om kostverksamheten under barn och 
utbildningsnämnden: ”Andelen närproducerad mat ska öka och prioriteras”, varefter ordföranden 
finner att kommunfullmäktige avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önska bifalla Natalia Engstedts yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar 
Nej. 

Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga N 

Ja 12, Nej 33 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Natalia Engstedts 
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Natalia Engstedts yrkande 
om att följande formulering ska läggas till i texten om kostverksamheten under barn och 
utbildningsnämnden: ”Begränsningar av stycketprodukter på barnens tallrikar skall elimineras”, 
varefter ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 
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Den som önska bifalla Natalia Engstedts yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar 
Nej. 

Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga O 

Ja 6, Nej 35 Avstår 4 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Natalia Engstedts 
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Delphine Raimbaults 
yrkande om att det i beskrivningen av satsningen ”Lokal äldreomsorgsreform” ska förtydligas att 
vikarier ska används när personal deltar i utbildningsinsatser, vartefter kommunfullmäktige avslår 
det samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Delphine Raimbaults 
yrkande om att kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att säkra att vikarier ska tillsättas då 
ordinarie personal är på utbildning. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Oscar Sedira yrkande om att 
skattesatsen ska fastställas till 19,64 öre/krona, vartefter kommunfullmäktige avslår det samma. 

Mål för god ekonomisk hushållning i form av riktade mål 
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Fredrik Sverkerstens yrkande 
om att målet ”Investeringar ska till minst 60% finansieras med egna medel (avskrivningar + årets 
resultat), exklusive gymnasieskolan” ska ändras till ”Investeringar ska till minst 60% finansieras med 
egna medel (avskrivningar + årets resultat)”, varefter ordföranden finner att kommunfullmäktige 
avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önska bifalla Fredrik Sverkerstens yrkande röstar Ja, den som önskar avslå det samma röstar 
Nej. 

Votering utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet bifogad voteringslista. 

Bilaga P 

Ja 7, Nej 38 

Ordföranden förklarar att kommunfullmäktige därmed har beslutat att avslå Fredrik Sverkerstens 
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Fredrik Sverkerstens yrkande 
om att det riktade målet till socialnämnden ”Äldreomsorgen håller god kvalitet” ändras till 
”Medborgarna är nöjda med äldreomsorgen”, vartefter kommunfullmäktige avslår det samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Fredrik Sverkerstens yrkande 
om att det förra nämndsmålet till socialnämnden ”Vård- och omsorgstagarna känner sig trygga i sitt 
boende” kvarstår, vartefter kommunfullmäktige avslår det samma. 
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Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Fredrik Sverkerstens yrkande 
om att nämndsmålet till kultur- och fritidsnämnden ”Biblioteken främjar det demokratiska 
samhällets utveckling” ändras till ”Medborgarna är nöjda med folkbibliotekens service”, vartefter 
kommunfullmäktige avslår det samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Ingrid Ascards yrkande om 
att målet ”Lomma kommun erbjuder en trygg livs- och boendemiljö genom ett aktivt och 
förebyggande trygghetsarbete” ändras till ”Lomma kommun erbjuder en hållbar och trygg livs- och 
boendemiljö genom ett aktivt och förebyggande hållbarhets- och trygghetsarbete”, vartefter 
kommunfullmäktige bifaller det samma. 

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Martha Henriksson Witts 
yrkande om att målet ”Samhällsbyggnadsnämnden tillhandahåller långsiktigt ändamålsenliga lokaler 
med hög nyttjandegrad och kostnadstäckning” ändras till ”Samhällsbyggnadsnämnden tillhandahåller 
långsiktigt klimat och miljömässigt hållbara och ändamålsenliga lokaler med hög nyttjandegrad och 
kostnadstäckning”, vartefter kommunfullmäktige bifaller det samma. 

Beslut: 
- Kommunfullmäktige beslutar att budget för år 2023 och plan för ekonomin för åren 2024-

2026, finansiella mål för åren 2023-2026 och verksamhetsmål enligt god ekonomisk 
hushållning, i form av riktade mål för år 2023, samt nämndsmål för år 2023, fastställs i 
enlighet med bilaga. 

Bilaga Q 

- 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. 

- Skattesatsen för år 2023 fastställs till 19,64 kronor/skattekrona. 

- 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. 
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Reservation 
Per Bengtsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga R 

Ingrid Ascard (MP) och Viveka Berger Pålsson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga S 

Kristina Thored (FB) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga T 

Oscar Sedira (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för sverigedemokraternas 
yrkanden. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Revisionen 
Överförmyndaren 
Ekonomiavdelningen 
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