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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-29 
 

KSAU § 200 Dnr KS/KF 2014:12.105 
 
 

Möte med arbetsförmedlingen 
 
Ärendebeskrivning 
Vid utskottets sammanträde lämnar Aleksandra Garbeska, Arbetsförmedlingen 
Burlöv Kävlinge Lomma Staffanstorp, information om bl.a. arbetsmarknadsläget i 
Lomma kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Aleksandra Garbeska, Arbetsförmedlingen, medges närvaro- och yttranderätt. 
 
– Utskottet har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-29 
 

KSAU § 201 Dnr KS/KF 2014:126.040 
 
 

Uppföljning – kommunens upplåning och pensionsförvaltning 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för 2014 med uppföljning 
av kommunens upplåning och pensionsförvaltning i oktober. 
 
Beslutsunderlag  
– Pensionsförvaltning oktober 2014 
– Nuläge per 2014-10-29 avseende upplåning 
 
Utskottets handläggning 
Vid utskottets sammanträde lämnar ekonomichefen en redogörelse. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 5 (8) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-29 
 

KSAU § 202 Dnr KS/KF 2014:297.060 
 
 

Godkännande av överenskommelse med länsstyrelsen om motta-
gande och bosättning av flyktingar och andra skyddsbehövande  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2007-04-26, § 71, beslutat att uttala sin avsikt att Lom-
ma kommun skall träffa överenskommelse med Integrationsverket om flykting-
mottagande i enlighet med följande huvudprinciper: 

- Kommunens arbete skall präglas av att vi skall bli ett bra exempel på ett gott 
mottagande och en bra integration; 

- Avtalet skall avse cirka 20 personer år 2007 med inriktning på familjer med 
barn i förskole- och grundskoleålder; 

- Bostäderna skall vara fördelade på olika bostadsområden i kommunen; 
- Kommunen skall ta tillvara möjligheterna till samverkan med enskilda, ideel-

la organisationer och grannkommuner för att säkerställa en god och effektiv 
integration; 

- Kommunens kostnader i anledning av kommunens åtaganden enligt avtalet 
skall bedömas täckas av den ersättning kommunen erhåller enligt avtalet. 

 
Kommunstyrelsen bemyndigades att teckna avtal för år 2007 med de villkor kom-
munstyrelsen fann lämpliga i syfte att säkerställa att ovan nämnda mål kan upp-
nås. Därutöver bemyndigades kommunstyrelsen att framöver, inför varje enskilt 
kalenderår, träffa överenskommelse med Migrationsverket/länsstyrelsen om mot-
tagande av flyktingar, utifrån av kommunfullmäktige ovan fastställda mål för 
flyktingmottagande. 
 
Kommunstyrelsen har, i överensstämmelse med kommunfullmäktiges beslut un-
der § 71/07, 2007-06-13 § 202 godkänt en överenskommelse mellan Integrations-
verket och Lomma kommun om flyktingmottagning. 
 
Avtalet, p.4 , stadgar att överenskommelsen gäller kalenderåren 2007, 2008 och 
2009 samt att förhandling ska äga rum inför såväl år 2008 som år 2009 beträffan-
de antalet flyktingar, utifrån den då aktuella bostadssituationen, vilket kan innebä-
ra utökat mottagande, utöver det antal om 20 flyktingar som vid varje tidpunkt ska 
rymmas inom kommunens flyktingmottagning. Parterna äger vidare rätt att uppta 
förhandlingar om förutsättningarna för flyktingmottagandet ändras väsentligt. 
 
Kommunstyrelsen har därefter godkänt tillägg till överenskommelse med Migra-
tionsverket om mottagande av flyktingar, avseende år 2008 respektive år 2009, 
2010 och 2011. För år 2012 tecknades ny överenskommelse innebärande att kom-
munen under året skulle ta emot 22 flyktingar. Vid utgången av år 2012 skulle där-
med ca 50 personer rymmas inom flyktingverksamheten. För år 2013 åtog sig  
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-29 
 

KSAU § 202 
 
 

kommunen att ta emot 20 flyktingar, för att vid årsskiftet rymma cirka 30 mottagna 
personer inom flyktingverksamheten. Överenskommelse har tecknats om att kom-
munen vid utgången av år 2014 ska ha totalt 40 mottagna personer inom flykting-
verksamheten, innebärande att 10 personer tagits emot under innevarande år. 

 
Kanslichefen har lämnat följande yttrande: 

Då gällande avtal om flyktingmottagning löper ut vid årsskiftet 2014/2015 har 
kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn och undertecknad förhandlat 
med länsstyrelsen beträffande villkor för överenskommelse om kommunens 
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande avseende år 2015. 
 
Utgångspunkten för förhandlingarna har varit kommunfullmäktiges enhälliga 
beslut 2007-04-26, § 71, med principiellt ställningstagande till flyktingmottag-
ningsverksamheten. 
 
Vid förhandling med Länsstyrelsen i Skåne län har kommunen föreslagit en ny 
ettårig överenskommelse, innebärande att kommunen åtar sig att ta emot 15 
nyanlända för bosättning i kommunen år 2014.  
Det föreliggande avtalsförslaget innebär att härutöver kan tillkomma nyanlända 
som bosätter sig på egen hand i kommunen samt ensamkommande barn som 
beviljas uppehållstillstånd. 
 
Till gruppen som bosätter sig på egen hand räknas såväl nyanländ som efter 
uppehållstillstånd ordnar boende på egen hand eller väljer att bo kvar i kom-
munen efter asyltiden, som den som, som en följd av anknytning till flykting, 
bosätter sig hos denne. 
 
Förhandlingar föreslås äga rum, under år 2015, beträffande ny överenskom-
melse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande avseende år 
2016. 

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-10-20 från kanslichefen 
– Förslag till överenskommelse om mottagande och bosättning av flyktingar och 

andra skyddsbehövande 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Lomma kommun godkänner ”Överenskommelse om mottagande och bosättning 
av flyktingar och andra skyddsbehövande” avseende år 2015, mellan Staten ge-
nom Länsstyrelsen i Skåne Län och Lomma kommun. 
 

./.                Bilaga 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-29 
 

KSAU § 203 Dnr KS/KF 2014:366.042 
 
 

Fråga om godkännande av årsredovisning och beviljande av an-
svarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Käv-
linge-Lomma avseende 2013  
 
Ärendebeskrivning 
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser stadgar i § 26 
att förbundsmedlemmarna var för sig ska pröva frågan om styrelsen ska beviljas an-
svarsfrihet. 
 
Till Lomma kommun har inkommit dels årsredovisning för Samordningsförbun-
det Finsam Kävlinge-Lomma avseende år 2013, dels revisionsberättelse från sam-
ordningsförbundets revisorer avseende samma år. 
 
Redovisningschefen har lämnat följande yttrande: 

Verksamhetsåret 2013 har präglats av engagemang och utökad samverkan. 
Omfattningen av individinriktade aktiviteter har ökat. De ackumulerade resul-
tat som skapats under tidigare år har nu minskat. Årets resultat visar ett under-
skott i verksamheten på -1 857 tkr. Ackumulerat finns ett eget kapital på 1 259 
tkr. Det ackumulerade resultatet kommer att användas till angelägna aktiviteter 
under de närmaste åren. 

 
Beslutsunderlag 
- Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse för Finsam Kävlinge-Lomma 
- Yttrande 2014-10-24 från redovosningschefen 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäk-
tige besluta följande: 
- Lomma kommun godkänner, för sin del, årsredovisning för samordningsförbun-
det Finsam Kävlinge-Lomma för år 2013 och beviljar styrelsen i samordningsför-
bundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-10-29 
 

KSAU § 204 Dnr KS/KF 2014:358.112 
 
 

Förslag beträffande förordnande av begravningsombud för dem 
som inte tillhör Svenska kyrkan  
 
Ärendebeskrivning 
När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen 
förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar tillvara 
de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ett begravningsombud ut-
ses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det år 
då det hållits val till kommunfullmäktige. Verksamhetsområdet för ett ombud om-
fattar församlingarna inom en kommun. 
 
Länsstyrelsen Skåne ger Lomma kommun möjlighet att föreslå en person som är 
lämplig för uppdraget som begravningsombud. 
 
Beslutsunderlag 
 
- Meddelande 2014-10-15 från Länsstyrelsen Skåne 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Lomma kommun föreslår Länsstyrelsen Skåne att förordna Lennart Badersten, 
till begravningsombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan för verksamhets-
område Lomma kommun för tiden 2015-01-01--2018-12-31. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


