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KS AU § 167   KS KF/2019:143 - 041 
 
 

Förslag till budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2018-11-08, § 64, budget för år 2019 samt plan för 
ekonomin för åren 2020-2021. Kommunstyrelsen fastställde 2019-03-27, § 70, 
budgetramar för åren 2020-2023 och investeringsramar för åren 2020-2027. 
 
Därefter hölls 2019-03-28 en mål- och budgetupptakt där budgetförutsättningar och 
budgetramar presenterades för nämndernas arbetsutskott, kommunfullmäktiges 
presidium, revisionen, fackliga representanter, förvaltningschefer och övriga berörda 
tjänstemän. 
 
Kommunstyrelsen upprättade 2019-06-19, § 120-121, förslag till budget för år 2020 
och plan för ekonomin för åren 2021-2023, vad det gäller driftbudget och 
investeringsbudget för sin egen verksamhet. Nämndernas har i likhet med 
kommunstyrelsen upprättat förslag till budget innefattande budget för år 2020 samt 
plan för ekonomin för åren 2021-2023. 
 
Kommunstyrelsen upprättade 2019-06-19, § 122, även förslag till kommunens 
exploateringsbudget för åren 2020-2023. 
 
Inför budgetberedningen har poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya 
förutsättningar. Bland annat har hänsyn tagits till skatteprognos 2019-08-22 från 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2019-09-03 – 2019-09-04, 
§ 161, gjort en genomgång av budgetförutsättningarna och nämndernas budgetförslag 
för år 2020 samt planer för ekonomin för åren 2021-2023. 
 
En viss justering av nämndernas budgetramar kommer, i enlighet med av 
kommunstyrelsens arbetsutskotts givna direktiv, att inarbetas i förslaget till 
kommunstyrelsen. Denna justering avser en sista justering av interna mellanhavanden 
mellan nämnderna, och är inte av resultatpåverkande karaktär. 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 4 (13) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-09-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2019-03-27 § 70, Budgetförutsättningar, ramar 

och riktade mål 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-08 § 92, Antagande av 

befolkningsprognos 2019-2024 för Lomma kommun 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2019-06-19 § 119, Förslag till preliminär 

nämndsplan för kommunstyrelsen 2020-2023 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2019-06-19 § 120, Förslag till budget för 

kommunstyrelsen 2020 samt plan för ekonomin 2021-2023 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2019-06-19 § 121, Förslag till investeringsbudget 

för kommunstyrelsen 2020-2023 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2019-06-19 § 122, Förslag till 

exploateringsbudget 2020-2023 och senare 
‒ Protokoll från kommuncentrala samverkansgruppen 2019-06-18 
‒ Protokoll från socialnämnden 2019-06-11 § 58, Förslag till nämndsplan för 

socialnämnden 2020-2023 
‒ Protokoll från socialnämnden 2019-06-11 § 55, Förslag till driftbudget för 

socialnämnden 2020 samt plan för ekonomin 2021-2023 
‒ Protokoll från socialnämnden 2019-06-11 § 56, Förslag till investeringsbudget för 

socialnämnden 2020 samt plan för 2021-2027 
‒ Protokoll från socialnämnden 2019-05-07 § 47, Bostads- och lokalförsörjningsplan 

för socialnämnden 2019-2030 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11 § 55, Förslag till 

nämndsplan 2020 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11 § 53, Förslag till budget 

2020 och ekonomisk planering för åren 2021-2023 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11 § 54, Förslag till 

investeringsbudget 2020-2023 och plan för investeringar 2024-2027 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-04-09 § 28, Lokalbehovsplan 

2019 
‒ Yrkanden från Sveriges Skolledarförbund inför budget 2020-2023, daterade 2019-

05-20 
‒ Lärarförbundets yrkande angående UKF budgetförslag för 2019 i Lomma kommun, 

daterat 2019-05-21 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10 § 40, Förslag till nämndsplan 

2020 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10 § 39, Förslag till budget för 

kultur- och fritidsnämnden 2020, samt plan för 2021-2023 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-04-01 § 40, Lokal- och 

markbehovsplan 2019 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-06-10 § 47, Förslag till nämndsplan för 

tekniska nämnden 2020-2023 
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‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-06-10 § 51, Förslag till driftbudget för 
tekniska nämnden 2020 samt plan för ekonomin 2021-2023 

‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-06-10 § 52, Förslag till investeringsbudget 
för tekniska nämnden 2020 samt plan för 2021-2023 

‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-11 § 106, Beslut om 
nämndsplan 2020-2023 

‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-11 § 105, Driftbudget MBN 
2020 samt plan för ekonomin 2021-2023 

‒ Protokoll från revisionen 2019-08-19 § 10, Förslag till budget för revisionens 
verksamhet år 2020 samt plan för ekonomin för åren 2021-2023 

‒ Överförmyndaren, Ordförandebeslut 2019-08-15, Förslag till budget för 
överförmyndarens verksamhet år 2020 respektive plan för åren 2021-2023 

‒ Valnämnden, Ordförandebeslut 2019-08-14, Förslag till budget för valnämndens 
verksamhet år 2020 respektive plan för åren 2021-2023 

 
Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och 
budgetekonom Elisabet Andersson en redogörelse. 

 
Överläggning 
 
Driftbudget 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen att upprätta förslag till driftbudget i enlighet med fastställda ramar, 
uppdaterade med korrigeringar av teknisk karaktär i enlighet med bilaga A, med 
följande ändringar och tillägg: 
 

./. Bilaga A. 
 
Resultatnivån ska år 2020 höjas till 3 % i syfte att kommunen ska vara väl förberedd 
inför en kommande lågkonjunktur. 
 
Nämndernas driftbudgetar ska från och med år 2020 minskas med totalt 5,0 mnkr 
årligen fördelat enligt följande: 
 
‒ Kommunstyrelsen 1.000 tkr 
‒ Barn- och utbildningsnämnden 1.400 tkr 
‒ Kultur- och fritidsnämnden 600 tkr 
‒ Tekniska nämnden 1.750 tkr 
‒ Miljö- och byggnadsnämnden 250 tkr 
 
Samtliga nämnder ska ges i uppdrag att utreda hur avgiftsfinansieringsgraden kan öka, 
både genom lägre kostnader och högre intäkter.  
 
Inför behandling i kommunstyrelsen ska KF-verksamheten ”För- och 
grundskoleverksamhet” delas upp i två budgetanslag: ”Förskoleverksamhet”, 
respektive ”Grundskoleverksamhet”. 
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Inom kommunstyrelsens förfogande ska i nytt anslag ”Omställning socialnämnden” år 
2020 avsättas 5,0 mnkr för omställningsåtgärder i syfte att öka kvalitén och uppnå en 
budget i balans. Detta anslag kan socialnämnden efter ansökan använda till att, i 
enlighet med utförd genomlysning av verksamheten, förbättra riktlinjer för 
hemtjänstinsatser, förbättra logistiken och schemaläggningen för att därmed höja 
utförandegraden inom hemtjänsten, upprätta riktlinjer för insatser inom IFO, samt 
minska IFO-insatser som genomförs i extern regi etcetera. 
 
Inom kommunstyrelsens förfogandemedel för ”Digitalisering/innovation” har för år 
2020 tidigare avsatts 2,0 mnkr för satsningar. Från och med år 2021 finns en förväntad 
hemtagningseffekt av tidigare satsningar. Hemtagningseffekten år 2021 är sedan 
tidigare beslut 2,0 mnkr och kravet på denna ska nu utökas med 1,0 mnkr årligen till 
3,0 mnkr år 2022 och till 4,0 mnkr år 2023.  
 
Kommundirektören ska ges i uppdrag att inför beslut om budgetramar för år 2021 och 
framåt komma med förslag på hur hemtagningseffekterna av digitaliserings-
satsningarna ska fördelas mellan nämnderna. 
 
I ny post ”Effektivisering från 2021” inom kommunstyrelsens förfogande ska belopp 
om 5,0 mnkr under åren 2021-2023 visa på förväntad effekt av effektivisering i 
nämnderna.  
 
Kommundirektören ska ges i uppdrag att inför beslut om budgetramar för år 2021 och 
framåt komma med förslag på hur effektiviseringskravet om 5,0 mnkr ska fördelas 
mellan nämnderna.   
 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå 
kommunstyrelsen upprätta förslag till driftbudget i enlighet med ordförandens 
yrkande, med följande ändringar och tillägg: 
 
Balanskravsresultatet för år 2020 ska uppgå till 2%. 
 
Socialnämndens budget ska utökas med 4 mnkr för kvalitetshöjning av arbetet som 
kontaktperson i hemtjänsten. 
 
Socialnämndens budget ska utökas med 4 mnkr för externa placeringar inom Individ- 
och familjeomsorg. 
 
Socialnämndens budget ska utökas med 500 tkr för hjälpmedel relaterat till att 
medborgarna kommer hem snabbare från sjukhus och har av den anledningen större 
behov av hjälpmedel än tidigare. 
 
Socialnämndens budget ska år 2020 utökas med 250 tkr för att förbereda start av 
familjecentral. 
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Socialnämndens budget ska år 2021 utökas  med 1,5 mkr för att förbereda 
återtagandet av de särskilda boendena till kommunal regi. 
 
Socialnämndens budget ska utökas med 10 %, ca 8,0 mnkr, för särskilt boende år 2021 
för att möjliggöra ett återtagande till kommunal regi. 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 1,7 mkr för utökad timplan 
beslutad av regeringen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 2,5 mnkr till elevhälsan riktat för 
att motverka stress och psykisk ohälsa i grundskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 1,7 mkr för att ta bort 
måltidsavgiften för elever i gymnasieskolan. 
 
Utöka kommunstyrelsens förfogandepost för oförutsedda utgifter med resterande 
positivt resultat upp till balanskravsresultatet för 2020. 
HR-avdelningen ska ges i uppdrag att se över kommunens anställningsformer och göra 
heltid till norm. 
 
Ordförande Robert Wenglén (M) och vice ordförande 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 C. 
 
För KF-projekt ”Alléskolan, 6 klassrum m.m.” ska 2 mnkr avsättas för projektering.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att inför budgetarbetet för år 2021 
återkomma med underlag som beskriver behov av nya lokaler.  
 
Exploateringsbudget 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen 
att upprätta förslag till exploateringsbudget i enlighet med bilaga. 
 

./. Bilaga D. 
 
Skattesats 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för år 2020 till 19,64 
kronor/skattekrona. 
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Övrigt 
Sandra Pilemalm (L) yrkar att behovet av, möjligheten och kostnaderna för 
kameraövervakning av Lomma station och Lomma torg/centrum, samt belysning vid 
Lomma bibliotek, ska utredas, och att kostnadsförslag ska tas fram till budgetarbetet 
för år 2021. 

 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 09:21-09:30. 
 
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. 
 
Ordföranden meddelar sedan att han slutligen avser att ställa proposition på frågan 
om bifall respektive avslag på Sandra Pilemalms tilläggsyrkande. 
 
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. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på 
Sandra Pilemalms yrkande, varefter arbetsutskottet bifaller yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen upprättar förslag till budget för år 2020 och plan för ekonomin 

för åren 2021-2023 i enlighet med bilaga. 
 

./. Bilaga B, C, D. 
 

‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att inför beslut om budgetramar 
för år 2021 och framåt komma med förslag på hur hemtagningseffekterna av 
digitaliseringssatsningarna ska fördelas mellan nämnderna. 

 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att inför beslut om budgetramar 

för år 2021 och framåt komma med förslag på hur effektiviseringskravet om 5,0 
mnkr ska fördelas mellan nämnderna.   
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‒ Kommunstyrelsen uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att inför 
budgetarbetet år 2021 återkomma med underlag som beskriver behov av nya 
lokaler. 

 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda behovet 

av, möjligheten och kostnaderna för kameraövervakning av Lomma station och 
Lomma torg/centrum, samt belysning vid Lomma bibliotek, och att till 
budgetarbetet för år 2021 ta fram ett kostnadsförslag. 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Budgetförslag innefattande budget för år 2020 och plan för ekonomin för åren 

2021-2023 fastställs i enlighet med bilaga. 
 
./. B, C, D. 
 

‒ Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Lomma 
Servicebostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 123 
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, år 
2020 och 2021, för ändamålet. 

 
‒ Finansiella mål för åren 2020-2023 och verksamhetsmål enligt god ekonomisk 

hushållning, i form av riktade mål till nämnderna, för år 2020 fastställs i enlighet 
med bilaga. 

 
./. Bilaga E. 

 
‒ Nämndsmålen för år 2020 fastställs i enlighet med bilaga. 

 
./. Bilaga F. 

 
‒ Skattesatsen för år 2020 fastställs till 19,64 kronor/skattekrona. 

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

./. Bilaga G. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 168   KS KF/2019:308 - 250 
 
 

Förslag till godkännande av förlängd byggnadsskyldighet gällande 
fastigheten Borgeby 16:68 

 
 

Ärendebeskrivning 
Parlebo AB förvärvade i juni 2017 fastigheten Borgeby 16:68 på verksamhetsområdet i 
Borgeby. Tillträdesdagen sattes till den 1 oktober 2017. Enligt köpeavtalet ska de 
senast den 1 oktober 2019 ha uppfört en verksamhetslokal på fastigheten.  
 
På grund av sjukdom har Parlebo AB ansökt om att deras byggnadsskyldighet ska 
förlängas till den 31 december 2020. Enligt köpeavtalet kan Kommunstyrelsen medge 
tidsförlängning om särskilda skäl föreligger. Såsom särskilda skäl räknas bland annat 
förändrade familjeförhållanden, konkurs och dylikt.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter diskussion med Parlebo AB gjort 
bedömningen att deras planer på att genomföra byggnation enligt tidigare intentioner 
kvarstår och är seriösa. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att godkänna att Parlebo 
AB får förlängd byggnadsskyldighet på fastigheten Borgeby 16:68 till den 31 december 
2020. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-08-29 från samhällsbyggnadschefen och exploateringsingenjören 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner att Parlebo AB får förlängd byggnadsskyldighet på 

fastigheten Borgeby 16:68 till den 31 december 2020. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 169   KS KF/2019:145 - 210 
 
 

Uppföljning av detaljplaneläget 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar planarkitekt Linnea Qvarnström och 
stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg en redogörelse avseende aktuellt 
planläge. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Planlägeslista, daterad 2019-09-16 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 170   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information från ordföranden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar ordförande Robert Wenglén (M) om 
aktuella frågor. 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 171   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information från kommundirektören 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar kommundirektör Katarina Pelin om 
aktuella frågor. 

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

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


