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KS AU § 171   KS KF/2018:109 - 045 
 
 

Uppföljning av kommunens upplåning och pensionsförvaltning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse avseende kommunens upplåning och pensionsförvaltning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 172   KS KF/2018:314 - 003 
 
 

Förslag till fastställande av ny finanspolicy för Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Den gällande finanspolicyn antogs av kommunfullmäktige 2014-09-11, § 45. En 
genomgående omarbetning av finanspolicyn har genomförts. Förslaget till ny policy 
innehåller avsnitten organisation och ansvarsfördelning, rapportering och uppföljning, 
skuldförvaltning/upplåning, likviditetsförvaltning, utlåning och borgen till kommunal-
ägda bolag samt förvaltning av pensionsmedel. Avsnittet kring förvaltning av 
pensionsmedel är gemensamt framtaget av G8-gruppen, som är ett finansiellt 
samarbete mellan kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Markaryd, Sjöbo, Svedala, 
Vellinge och Örkelljunga. Förslaget till reviderad finanspolicy är i sin helhet avstämt 
med finansrådgivare på Agenta.  
 
Syftet med finanspolicyn är att det ska vara ett styrinstrument och ett hjälpmedel för 
de personer, inom och utanför kommunen, som dagligen arbetar med den finansiella 
verksamheten. Genom att ansvar, befogenheter, avkastningskrav och regler definieras 
och klarläggs skapas förutsättningar för ett snabbt och korrekt beslutsfattande.  
 
De övergripande målsättningarna för finansverksamheten inom kommunen är att 
medverka till god ekonomisk hushållning och hantera olika åtaganden samtidigt som 
de finansiella kostnaderna hålls så låga som möjligt genom nedanstående: 
 
‒ Målet för kassa- och likviditetsförvaltningen är att främst säkra tillgången på 

kapital och sekundärt att få en så god avkastning på de likvida medlen som möjligt.  
‒ Det övergripande målet för övrig långsiktig medelsförvaltningen är att avsatta 

medel ska bidra till att primärt hantera kommunens pensionsåtagande. Långsiktigt 
eftersträvas en real avkastning om 3 procent per år sett över rullande 
femårsperioder. 

‒ Målet med skuldförvaltningen är att långsiktigt eftersträva bästa möjliga 
finansnetto och samtidigt minimera räntekostnaderna.  

‒ Inom kommunkoncernen utnyttja stordriftsfördelar och effektivisera finansiering, 
kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster. 

 
Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet med på 
området gällande lagstiftning samt EU-rättsliga principer. Verksamheten ska 
kännetecknas av god riskkontroll.  
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Finanspolicy fastställs av Lomma kommuns fullmäktige och gäller tillsvidare. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram förslag till uppdateringar då detta krävs för 
att anpassa policyn till aktuella förhållanden inom kommunen eller till utvecklingen på 
de finansiella marknaderna. Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av 
behovet att uppdatera finanspolicyn.  
 
Samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område som 
behandlas i den reviderade finanspolicyn upphävs.  
 
Kommunfullmäktiges tidigare utfästelser rörande borgensåtagande, upplåning, 
utlåning eller motsvarande och som genom avtal gäller i förhållande till annan part, 
förändras ej så länge nu gällande åtagande kvarstår. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 2018-11-07 att kommunfullmäktige 
ska besluta fastställa ny finanspolicy för Lomma kommun i enlighet med föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-07 från ekonomichefen 
‒ Bilaga: Förslag till ny finanspolicy 
‒ Gällande finanspolicy 
 
Överläggning 
Christian Idström (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till ny finanspolicy för Lomma 
kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer ny finanspolicy för Lomma kommun i enlighet med 

bilaga. 
 

./.  Bilaga. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 173   KS KF/2016:94 - 259 
 
 

Information om förslag till genomförandeavtal avseende Bjärred 
centrum 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf 
och exploateringsingenjör Urban Linse en redogörelse avseende förslag till 
genomförandeavtal för Bjärred centrum. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Förslag till genomförandeavtal, daterat 2018-11-12 
‒ Bilaga: Plankarta, Detaljplan för del av fastighet 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma 

kommun (Bjärred centrum), Granskningshandling upprättad 2018-06-07 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 § 166 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2017-06-14 § 93 
‒ Markanvisningsavtal, undertecknat 2017-08-14 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (15) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-11-14 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 174   KS KF/2015:193 - 009 
 
 

Förslag till antagande av förbundsordning för kommunalförbundet 
Sydarkivera 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades år 2005 med syftet att skapa och förvalta en 
digital bevarandeplattform, ett så kallat e-arkiv, för ett flertal kommuner. Förbundets 
uppdrag innefattar konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade 
verksamhetssystem till en digital bevarandeplattform, leveranser till bevarande-
plattformen och förberedelserna för dessa, teknisk drift av slutarkivet, rådgivning, 
information, utbildning och gemensam arkivmyndighetsfunktion. År 2019 kommer 
kommunalförbundet ha 27 medlemmar, varav 26 kommuner och en region. Ytterligare 
åtta kommuner förväntas bli medlemmar de närmaste två åren. 
 
Kommunstyrelsen i Lomma kommun beslutade 2017-12-06, § 173, att avge en 
avsiktsförklaring innebärande att kommunstyrelsen ställt sig positiv till att föreslå 
kommunfullmäktige att inträda i kommunalförbundet Sydarkivera, och därvid 
godkänna förbundets förbundsordning. 

 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har 2018-04-06 ,§ 8, antagit en ny förbundsordning 
att gälla från och med 2019-01-01. Förbundsfullmäktige har vidare, samma datum, 
godkänt bland annat Lomma kommun som ny förbundsmedlem. 
 
Kommundirektör Jan Sohlmér och kanslichef Eva Elfborg föreslår i skrivelse 2018-11-06 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att anta förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera. 
 
Kostnaden för medlemskapet, som baseras på invånarantalet för respektive medlem 
per 31 december året före avgiftsåret, är budgeterad till 655 128 kr år 2019. Till detta 
kommer en anslutningsavgift, vilken betalas under år 2018, med 4 kronor per 
invånare, totalt 97 056 kronor. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-06 från kommundirektören och kanslichefen 
‒ Bilaga: Sydarkivera, Årsredovisning 2017 
‒ Bilaga: PWC, Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2017, 

Kommunalförbundet Sydarkivera 
‒ Bilaga: Sydarkivera, Ekonomisk budget med verksamhetsmål 2019-01-01 – 2019-

12-31 med plan för 2020-2021 
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‒ Bilaga: Förbundsordning Sydarkivera 2019-01-01, antagen av förbundsfullmäktige 
2018-06-06 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera, daterad 2019-01-01, 

antages. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 175   KS KF/2018:315 - 003 
 
 

Förslag till fastställande av reviderat arkivreglemente för Lomma 
kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) reglerar de arkiv-
bestämmelser som gäller för den kommunala arkivvården. Kommunfullmäktige har 
dessutom, med stöd av arkivlagen 16 §, fastställt och vid ett flertal tillfällen reviderat 
arkivreglemente för Lomma kommun.  
 
I egenskap av arkivmyndighet utövar kommunstyrelsen tillsyn över att kommunens 
myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften, 
såväl som över arkivvården i kommunen.  
 
Hos arkivmyndigheten ska det finnas ett kommunarkiv. Kommunarkivet ska vårda hos 
sig förvarat arkivbestånd, samt befrämja arkivens tillgänglighet och användning i 
kulturell verksamhet och forskning. Kommunarkivet fungerar tillika som lokalhistoriskt 
arkiv. Enskilda arkiv med stark anknytning till kommunen kan efter prövning av 
arkivmyndigheten överlämnas som gåva eller deposition. Arkivmyndigheten ger övriga 
myndigheter råd i arkivfrågor. 
  
Med anledning av förslaget om inträde i kommunalförbundet Sydarkivera har ett 
förslag till reviderat arkivreglemente utarbetats, där kommunalförbundets ansvar som 
arkivmyndighet och dess arkivfunktion fastställs. Förslaget innehåller dessutom 
förtydligande texter avseende andra ansvarsfrågor och begrepp.  
 
Kanslichefen föreslår i skrivelse 2018-11-07 att kommunstyrelsen, under förutsättning 
av kommunfullmäktiges beslut om inträde i kommunalförbundet Sydarkivera, ska 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderat arkivreglemente för Lomma 
kommun i enlighet med föreliggande förslag.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-11-07 från kanslichefen 
‒ Förslag till reviderat arkivreglemente för Lomma kommun 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 

om inträde i kommunalförbundet Sydarkivera, reviderat arkivreglemente för 
Lomma kommun i enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 176   KS KF/2017:321 - 736 
 
 

Förslag till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun är en av de 23 kommuner i Skåne som har överlåtit färdtjänst- och 
riksfärdtjänstverksamheten till Region Skåne. Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-
10, § 33, att godkänna avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och 
riksfärdtjänst mellan Lomma kommun och Region Skåne.  
 
2014-06-12, § 36, beslutade kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om 
fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag, med 
giltighet från och med 2015-01-01. Utöver finansieringsmodell, reglerar 
överenskommelsen bland annat ansvarsfördelning och samarbete mellan kommunen 
och Region Skåne/Skånetrafiken.   
 
Överenskommelsen innebar en finansieringsmodell där de 23 kommunerna som  
överlåtit verksamheten till Region Skåne/Skånetrafiken, utgav ett bidrag till Region 
Skåne motsvarande respektive kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället, med en årlig 
indexuppräkning.   
 
Parterna var, som en del i överenskommelsen från och med 2015-01-01, överens om 
att såväl finansieringsmodell som -nivåer borde ses över för att säkerställa grunderna 
för finansieringen på längre sikt. Översynen påbörjades omgående och målsättningen 
var att den skulle vara klar senast 36 månader från avtalsstart, det vill säga före 
utgången av 2017. Då parterna under år 2017 inte kunde enas om något förslag till 
långsiktig finansiering av färdtjänstkostnaderna gjordes en tillfällig överenskommelse 
mellan respektive kommun och Region Skåne/Skånetrafiken avseende finansieringen 
för år 2018. Överenskommelserna innebär, liksom tidigare år, en total ersättning till 
Skånetrafiken motsvarande kommunernas indexuppräknade kostnad vid 
överlåtelsetillfället, men med en inbördes kostnadsfördelning mellan kommunerna 
som bättre matchar respektive kommuns andel av totalkostnaderna. 
Överenskommelsen godkändes av kommunfullmäktige 2017-12-07, § 79.   
 
För Lommas del innebar överenskommelsen för år 2018 en kostnadsminskning om 
cirka 300 000 kronor, från cirka 2 900 000 kronor till cirka 2 600 000 kronor. I mars 
2018 översände Region Skåne ett remissunderlag till ny överenskommelse om fortsatt 
finansiering från och med 2019-01-01 för yttrande. Lomma kommuns yttrande 
fastställdes av socialnämnden 2018-05-08, § 31.  
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Region Skåne har nu tagit fram ett slutligt förslag till ny överenskommelse om fortsatt 
finansiering från och med 2019-01-01. Jämfört med den överenskommelse som gäller 
idag, innehåller underlaget framför allt en ny modell för finansiering, men också ett 
förtydligande av syfte och mål, kommunikation och dialog. Förslaget innehåller därtill 
en möjlighet för kommunen att välja längden på uppsägningstiden för 
överenskommelsen.   
 
Den nya finansieringsmodellen innebär en beräknad genomsnittlig kostnadsökning för 
kommunerna om 16 %. Kostnadsökningarna har sin grund i ett antal kvalitetshöjande 
åtgärder inom färdtjänstverksamheten, där en del redan vidtagits och som idag 
finansieras helt av Skånetrafiken. Modellen innebär också att varje kommun från och 
med år 2019 kommer att betala ett bidrag som motsvarar de faktiska kostnaderna för 
färdtjänstverksamheten i den egna kommunen.   
 
För Lomma kommun innebär den nya modellen för finansiering en beräknad kostnad 
för år 2019 om cirka 3 000 000 kronor, det vill säga en kostnadsökning om cirka 400 
000 kronor. Kostnaden kommer således att ligga på ungefär samma nivå som gällde 
före år 2018. Region Skåne har tillsammans med förslaget till ny överenskommelse 
översänt ett brev med uppsägning av den idag gällande överenskommelsen.   
 
Enligt anvisningarna från Region Skåne ska undertecknad överenskommelse vara 
Regionen tillhanda senast 2018-11-30. Lomma kommun har medgivits anstånd, så att 
undertecknad handling får skickas in efter planerad behandling i kommunfullmäktige 
2018-12-31 och lagakraftvunnet beslut. I avvaktan på kommunfullmäktiges behandling 
kommer Skånetrafiken att delges socialnämndens respektive kommunstyrelsens 
ställningstaganden.   
 
Socialnämnden beslutade 2018-11-06, § 74, att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
godkänna förslag till ”Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019” mellan Region Skåne och 
Lomma kommun. Vidare beslutade socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta bemyndiga socialnämnden att teckna överenskommelsen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från socialnämnden 2018-11-06 § 74 
‒ Skrivelse från Skånetrafiken, daterad 2018-11-05 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-10-25 § 172 
‒ Skrivelse 2018-10-23 från socialförvaltningen 
‒ Skrivelse från Skånetrafiken, Ny överenskommelse om finansiering av färdtjänst, 

inkommen 2018-09-28 
‒ Skrivelse från Skånetrafiken, Uppsägning av överenskommelse gällande 

finansiering av färdtjänst, inkommen 2018-09-28 
‒ Skrivelse från Skånetrafiken, Ny överenskommelse, inkommen 2018-09-28 
‒ Förslag till ”Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter 

enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019” 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 

‒ Kommunfullmäktige godkänner ”Överenskommelse om fortsatt finansiering av 
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019” mellan Region 
Skåne och Lomma kommun. 

‒ Kommunfullmäktige bemyndigar socialnämnden att teckna avtalet. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 177   KS KF/2018:259 - 219 
 
 

Val av ledamöter till referensgrupp för arkitekttävlingen "Framtidens 
Bjärred – en ny stadsdel i Lomma kommun" 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kristina Thored (FB) har i motion, inkommen 2018-10-15, föreslagit att partiet Fokus 
Bjärred omedelbart ska beredas en plats i juryn för projektet "Framtidens Bjärred".  
 
Planledningsgruppen uppdrog 2017-10-11, § 32, till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
arbeta vidare med utvecklingen av området mellan Bjärred och Borgeby inom ramen 
för ny detaljplanering och att som en del av detta arbete utlysa en arkitekttävling.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07, § 11, att bemyndiga kommunstyrelsens 
arbetsutskott att godkänna tävlingsprogram och att utse jury för arkitekttävlingen. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare att arbetsutskottet ska utgöra politisk styrgrupp 
för tävlingen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-04-25, § 71, godkänt ett förslag till 
tävlingsprogram för allmän projekttävling om "Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i 
Lomma kommun". Tävlingen ska genomföras som en allmän projekttävling enligt 18 
kap. i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Tävlingstekniska bestämmelser 
framgår av det godkända tävlingsprogrammet. 
  
Arbetsutskottet har beslutat att tävlingsförslagen ska bedömas av en jury bestående 
av 9 personer, dels 5 representanter för dåvarande kommunstyrelsens arbetsutskott, 
nämligen Anders Berngarn, Robert Wenglén, Christian ldström, Remco Andersson och 
Lisa bäck, dels 2 representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen, nämligen Lovisa 
Liljenberg och Linnea Qvarnström, och två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter 
(SAR), Åsa von Malortie och Jens Arnfred. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-24, § 164,  att inrätta en politisk 
referensgrupp för arkitekttävlingen "Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma 
kommun" bestående av en ledamot per politiskt parti som är representerat i 
kommunfullmäktige. Utöver dessa ledamöter beslutade arbetsutskottet att 
kommunstyrelsens ordförande ska ingå i referensgruppen som 
ordförande/sammankallande. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-11-14 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Vidare beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige att med hänvisning till arbetsskottets beslut om 
inrättande av en politisk referensgrupp konstatera att motionen är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 § 164 
‒ Skrivelse 2018-10-22 från kanslichefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Till ledamöter i referensgruppen för arkitekttävlingen ”Framtidens Bjärred – 

en ny stadsdel i Lomma kommun” väljs de personer som anges i bilagd 
förteckning. 
 

./. Bilaga. 
 
______________________ 
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