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KS AU § 42   KS KF/2020:56 - 041 
 
 

Förslag till fastställande av budgetförutsättningar och ramar 2021-2024 
samt mål enligt god ekonomisk hushållning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Marcus Nilsson och budgetekonom Elisabet Andersson har i skrivelse 
2020-03-13 sammanställt de ekonomiska förutsättningarna för budgetramarna år 
2021-2024. 
 
Utgångspunkten för arbetet med budgetförutsättningar och förslag till budgetramar 
för åren 2021-2024 är kommunens långsiktiga mål i "Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning", samt av kommunfullmäktige i oktober 2019 antagen plan för ekonomin 
åren 2021-2023. Ekonomiavdelningen har uppdaterat de ekonomiska 
förutsättningarna utifrån ny skatteprognos, ny befolkningsprognos samt övriga kända 
förändringar som har skett sedan planen fastställdes. 
 
Ekonomichefen och budgetekonomen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta 
följande: 
 
‒ att fastställa finansiella mål och riktade mål i enlighet med föreliggande förslag. 
 
‒ att budgetramar fastställs i enlighet med föreliggande förslag. 
 
‒ att av kommunfullmäktige fastställd investeringsbudget avseende åren 2021-2023 

utgör investeringsramar för åren 2021-2023. 
 
‒ att investeringsramarna för åren 2024-2028 fastställs till maximalt 240 mnkr per 

år, vilket motsvarar ett tak på 15 % av verksamhetens nettokostnad vid en 
resultatnivå på 3 %. 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och 
budgetekonom Elisabet Andersson en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-13 från ekonomiavdelningen 
‒ Bilaga: Mål enligt god ekonomisk hushållning; Finansiella mål och Riktade mål till 

nämnderna 
‒ Bilaga: Resultatbudget, Medel till kommunstyrelsens förfogande, Driftramar per 

nämnd  
‒ Bilaga: Investeringsbudget 2020-2023 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer finansiella mål och riktade mål i enlighet med bilaga. 

 
./.  Bilaga A. 

 
‒ Kommunstyrelsen fastställer budgetramar i enlighet med bilaga. 
 

./.  Bilaga B. 
 

‒ Kommunstyrelsen beslutar att den av kommunfullmäktige fastställda 
investeringsbudgeten avseende åren 2021-2023 utgör investeringsramar för åren 
2021-2023. 
 

‒ Investeringsramarna för åren 2024-2028 fastställs till maximalt 240 mnkr per år, 
vilket motsvarar ett tak på 15 % av verksamhetens nettokostnad vid en 
resultatnivå på 2 %. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (12) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2020-03-18 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 43   KS KF/2020:82 - 041 
 
 

Beträffande ansökan om medel för digitalisering avseende 
implementering av beslutsstödsystem 

 
 

Ärendebeskrivning 
I samband med PEPP-projektets genomgång av mellanchefers organisatoriska 
förutsättningar har ett förbättringsområde identifierats kopplat till hur tillgången till 
information om personal, ekonomi, verksamhet, uppföljning, kvalitet mm kan nås från 
ett system/gränssnitt istället för genom varje enskilt system.  
 
Kommundirektör Katarina Pelin och ekonomichef Marcus Nilsson konstaterar i 
skrivelse 2020-03-09 att det är angeläget att underlätta vardagen för mellancheferna i 
deras beslutsfattande genom enkel tillgång till samlad, uppdaterad och relevant 
information. Allt fler av kommunens nya chefer efterfrågar beslutsstödsystem, vilket 
de haft i sina tidigare uppdrag.  
 
Ett beslutsstödsystem stödjer effektivt beslutsfattande genom att all information 
kvalitetssäkras och samlas på ett ställe så att chefer kan lägga mer tid på analys av 
information och verksamhetsutveckling istället för att sammanställa information från 
olika stödsystem. Med hjälp av beslutsstödsystem kan rapportering till politiker och 
överordnade chefer också snabbas upp.  
 
År 2019 beviljade kommunstyrelsen 320 tkr för en förstudie avseende 
beslutsstödsystem. Genom förstudien har verksamhetschefernas behov av 
beslutsstödsystem kartlagts, mål/vision formulerats, källsystemen analyserats och ett 
initialt underlag tagits fram inför upphandling av system. 
 
I skrivelse 2020-03-09 redogör kommundirektören och ekonomichefen för 
genomförandet och resultatet av förstudien. Mot bakgrund av det positiva gensvar 
som förstudieprojektet har fått i organisationen, och att kommunledningsgruppen den 
28 januari enades om att implementering av beslutsstödsystem är prioriterat och att 
2020 års digitaliseringspott på 2 mnkr uteslutande bör användas till projektet, ansöker 
kommundirektören och ekonomichefen om 2 mnkr avseende implementering av 
beslutsstödsystem år 2020 från kommunstyrelsens förfogandemedel avseende 
digitalisering/innovation. 
 
Kostnaden för år 2020 är uppskattad till 2 mnkr. Huvuddelen av kostnaderna är 
hänförliga till licenser, konsultinsatser och intern projektorganisation. Mer exakta 
uppgifter om priser erhålls i samband med upphandlingen av systemet. 
Implementering av beslutsstödsystem förutsätter fortsatt finansiering för kommande 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 6 (12) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2020-03-18 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

år enligt nedanstående tabell. Hemtagningseffekter kan enligt kommundirektören och 
ekonomichefen väntas ett år efter införande av beslutsstödsystemet. 

 
Ekonomisk kalkyl (tkr) 
 
  2020 2021 2022 2023 
Licenser  625 625 650 650 
EK & HR  450 
Verks. appar   415 100 
Vidareutveckling   230 190 
Integrationer  200 150   80 
Projektledare/system- 500 760 760 760 
ansvarig 
Projektbemanning 225 150   80   50 
SUMMA                      2 000              2 100              1 900              1 650 
 
  
Beviljande av medel är en förutsättning för att kunna implementera ett 
beslutsstödsystem. Erhålls medel kan beslutsstödsystem upphandlas och 
projektledare rekryteras under våren, så att implementering av ekonomi- och HR-
applikationer kan genomföras under hösten. Projektet beräknas pågå i två år för att 
sedan övergå i ordinarie drift.   
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-09 från kommundirektören och ekonomichefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beviljar 2 mnkr för implementering av beslutsstödsystem år 

2020. Medel ska tas från kommunstyrelsens förfogandemedel avseende 
digitalisering/innovation. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 44   KS KF/2019:301 - 530 
 
 

Beträffande äskande om medel för ombyggnad av hållplatser samt 
vändplats för linje 137 i Bjärred 

 
 

Ärendebeskrivning 
Under år 2019 kontaktade Skånetrafiken Lomma kommun för att informera om den 
ändring av körvägen för linje 137 som Skånetrafiken ville genomföra. I december 2020 
öppnar spårvägen i Lund och i och med det slutar regionbussarna att gå till 
Universitetssjukhuset så som de gör idag. Slutstation för bussarna blir därmed Lund 
Central, och där anser Skånetrafiken att det är för trångt för bussarna att kunna 
reglera tid och för förarna att kunna ta rast. Skånetrafiken vill därför ordna med 
reglering i andra änden av linjen, vilket för linje 137 innebär i Bjärred. I dag kör linje 
137 en slinga inne i Bjärred och det finns därför alltid passagerare i bussen. Detta gör 
att föraren inte kan stanna för rast eller reglera tid. Skånetrafiken ville därför ändra 
bussens körväg och ta bort slingan så att bussen istället får en ändhållplats och kör 
samma väg in och ut ur samhället. Lomma kommun och Skånetrafiken har enats om 
en lösning som innebär att bussen kör i stort sett samma väg inne i Bjärred, men 
vänder vid en kommande vändplats vid Trädgårdsvägen. Där ska även finnas möjlighet 
för förarna att ta rast och reglera tid. Bussen kör sedan tillbaka samma väg som den 
kom. Vad gäller toalettbyggnad/vagn så anordnas och bekostas den av de som kör 
busstrafiken, vilket i dagsläget är Nobina. Dock kan kommunen behöva tillhandahålla 
infrastruktur för toalettbyggnaden.  
 
Förslag på ytterligare åtgärder för att öka bussens framkomlighet på Lundavägen 
hanteras i kommande budgetprocess. 
 
Ombyggnationer som kräver extra anslag 
Hållplatserna som idag finns längs Västanvägen i Bjärred är enkelsidiga eftersom 
bussen alltid kör åt samma håll. När bussen istället ska börja köra fram och tillbaka 
längs samma sträcka måste fyra hållplatser byggas om och bli dubbelsidiga. För att 
trafiksäkra hållplatserna behöver även upphöjda övergångsställen anläggas på tre 
platser i anslutning till hållplatserna. För att bussen ska kunna vända och köra tillbaka 
samma väg som den kom måste en vändplats anläggas. Detta byggs vid hållplats 
Trädgårdsvägen, i anslutning till det norra hållplatsläget.  

 
Medfinansiering 
Lomma kommun upphandlar och bygger hållplatserna och kommer söka pengar från 
Skånetrafiken för medfinansiering. Tekniska avdelningen beräknar den totala summan 
för att anlägga de fem åtgärderna till 5,5 miljoner kronor. Skånetrafiken har utlovat 75 
procents medfinansiering för de kostnader som uppstår för ombyggnationerna av 
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hållplatserna samt anläggandet av vändslingan. Lomma kommun kommer söka 75 
procents medfinansiering från Skånetrafiken för 5 miljoner kronor. De upphöjda 
övergångsställena som är en del av ombyggnationen omfattas inte av 
medfinansieringen, vilket innebär att 0,5 miljoner kronor därför inte är 
bidragsberättigade. 
 
Förslag till beslut 
Planeringsavdelningen föreslår i skrivelse 2020-03-06 att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att tekniska avdelningen tilldelas 5,5 miljoner kronor i 
investeringsmedel för ombyggnad av fyra busshållplatser, tre upphöjda 
övergångsställen och en vändplats i Bjärred. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från planeringsavdelningen 2019-03-06 
‒ Bilaga 1: Översikt över hållplatser och vändplats. 
‒ Bilaga 2: Objektkort 
‒ Bilaga 3: Driftkalkyl  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Tekniska avdelningen tilldelas 5,5 miljoner kronor i investeringsmedel för 

ombyggnad av fyra busshållplatser, tre upphöjda övergångsställen och en 
vändplats i Bjärred. Finansiering sker genom ökad upplåning. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 45   KS KF/2020:65 - 225 
 
 

Uppföljning av energieffektiviseringsuppdraget 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har under § 32/09 beslutat att uppdra till tekniska nämnden att 
efter varje kalenderår redovisa åtgärder och uppnådda resultat i arbetet med 
energieffektivisering.  
 
Tekniska nämnden har 2020-02-24, § 14, överlämnat en rapport avseende 
energiförbrukning 2020 inom kommunala fastigheter och fastigheter inom Lomma 
Service Bostäder AB, samt gatubelysning. 
 
Rapporten redovisar en total minskning av den normalårskorrigerade  
energiförbrukningen (el och värme) inom kommunala fastigheter under år 2019 med  
3,41 %. För fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB har den normalårskorrigerade 
energiförbrukningen ökat med 1,6 %. Rapporten redovisar vidare en total minskning 
av energiförbrukningen avseende gatubelysning med 2,82 %. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-02-24 § 14 

 
Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta 
återremittera ärendet till tekniska nämnden för klargörande om varför 
värmeförbrukningen har ökat inom Lomma Servicebostäder AB. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till tekniska nämnden för 

klargörande om varför värmeförbrukningen har ökat inom Lomma Servicebostäder 
AB. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Tekniska nämnden 
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KS AU § 46   KS KF/2019:367 - 530 
 
 

Yttrande över Skånetrafikens översyn av trafikutbudet inför trafikåret 
2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Skånetrafiken har kontaktat alla skånska kommuner för att tidigare än vanligtvis, 
inleda en dialog om kollektivtrafikens utformning inför trafikåret 2021. Varje år gör 
Skånetrafiken en genomlysning av den skånska kollektivtrafiken i syfte att skapa en 
bättre och mer attraktiv kollektivtrafik. Varje kommun har därför fått ta del av hela 
Skånetrafikens lista över alla busslinjer i Skåne och vilka åtgärder som föreslås för 
respektive linje. Under januari och februari 2020 har Skånetrafiken genomfört 
kostnadsberäkningar och en initial prioritering mellan förslagen. I mars öppnar 
Skånetrafiken för synpunkter på de prioriteringar som är gjorda. Svaret ska vara dem 
tillhanda senast den 15 april. Under april ska Skånetrafiken förbereda ärendet inför 
beslut och den 20 maj 2020 ska trafiken för trafikåret 2021 fastställas.  
 
Skånetrafiken har i sitt prioriteringsarbete tagit hänsyn till en mängd olika parametrar, 
bland annat kostnadstäckningsgrad, om åtgärden är nödvändig av kapacitetsskäl, om 
åtgärden tillhör ett stråk med ett stort antal resande, andra långsiktiga planer för 
linjen samt utifrån inkomna synpunkter från kommuner och trafikföretag.   
 
Lomma kommun har två linjer som tas upp som trafiksatsningar:  
 
‒ Linje 137 (Bjärred – Lund) ligger som en trafiksatsning och utökad trafik föreslås 

under högtrafik på morgnar och eftermiddagar. Linjen är satt som Prioritet 1A 
vilket innebär att det är en åtgärd som genomförs först av alla som finns 
föreslagna.  

 
‒ Linje 132 (Löddeköpinge – Bjärred – Lomma – Malmö) ligger också som en 

trafiksatsning vilket innebär fler turer på linjen. Den ligger dock som prioritet 2 
vilket innebär att satsningen kommer i mån av finansiering.  

 
Vad gäller effektiviseringar berörs kommunen endast i ett fall. En tur på linje 132 kl. 
04.39 föreslås dras in på vardagar på grund av svagt resande. 
 
Planeringsavdelningen har i skrivelse 2020-03-06 lämnat förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-06 från planeringsavdelningen 
‒ Skrivelse från Skånetrafiken, daterad 2020-03-05 
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‒ Utdrag ur Åtgärdsförslag Trafikplan T21 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 

 
Lomma kommun tycker att det är positivt att Skånetrafiken vill öppna upp till en 
tidigare och mer transparent dialog angående kommande trafikårs satsningar. 
Kommunen är positiv till att Skånetrafiken vill satsa på utökat turutbud för både linje 
132 och 137. För Lomma kommuns del är det viktigt att satsningen på linje 132 också 
prioriteras eftersom kommunen tillsammans med Trafikverket har gjort stora 
infrastrukturinvesteringar för en snabb och lättframkomlig körväg för bussen. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 47   KS KF/2020:102 - 290 
 
 

Förslag till uppdrag avseende tillbyggnad kommunhus 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-06-14, § 137, till kommundirekten 
”att ta fram förslag på tillbyggnad av kommunhus (utformning samt ytbehov för 
kommunal verksamhet och polis, ägandeform, placering, kostnad vid olika 
nyttjandetid m.m.)”. 
 
I skrivelse 2020-03-12 redovisar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg och 
fastighetschef Göran Samuelsson förutsättningarna för byggnation inom det 
nuvarande kommunhuskvarteret, ekonomiska perspektiv på olika upplåtelseformer, 
övergripande gestaltningsfrågor, tidsplan och förslag till tillvägagångssätt för det 
fortsatta arbetet. 
 
Stadsarkitekten/planeringschefen och fastighetschefen föreslår att kommunstyrelsen 
ska besluta att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett helhetsförslag 
för hela kommunhuskvarteret; att ett tillbyggt kommunhus uppförs i egen regi och ägs 
av kommunen; och att ett nytt kommunhus, åtminstone delvis, vetter mot 
Hamntorget 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-12 från mark- och exploateringsenheten 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett 

helhetsförslag för hela kommunhuskvarteret, innebärande att ett tillbyggt 
kommunhus uppförs i egen regi och ägs av kommunen, och att ett nytt 
kommunhus, åtminstone delvis, vetter mot Hamntorget. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 


