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Uppföljning – säkerhetsarbete, vakande ögon och polis
Ärendebeskrivning
Vid utskottets sammanträde lämnar Michael Rydberg från polismyndigheten i
Skåne information från polisen. Han informerar om aktuella satsningar och redovisar aktuell statistik.
Säkerhetschef Anders Åkesson informerar om verksamheten Vakande ögon.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
- Michael Rydberg medges närvaro- och yttranderätt.
- Utskottet har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över ansökan om förlängd giltighetstid för koncession
enligt naturgaslagen (2005:403)
Ärendebeskrivning
Energimarknadsinspektionen har handlagt en ansökan från Swedegas AB om förlängd giltighetstid för koncession enligt naturgaslagen avseende en befintlig naturgasledning mellan dansk/svenska gränsen via Klagshamn i Malmö kommun,
genom bl.a. Lomma kommun, till Rävekärr i Mölndals kommun, Västra Götalands län. Energimarknadsinspektionen har nu överlämnat ärendet till regeringen
för avgörande med ett eget yttrande. Energimarknadsinspektionen tillstyrker att
regeringen bifaller ansökan.
Miljö- och energidepartementet har nu begärt kommunens yttrande över Energimarknadsinspektionens skrivelser angående Swedegas AB:s ansökan om förlängd
giltighetstid för koncession enligt naturgaslagen.
Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen vidhåller att koncessionstiden ska förlängas med
högst 20 år med hänsyn till samhällsutvecklingen.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-08-14 från Miljö- och energidepartementet
- Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Lomma kommun vidhåller att koncessionstiden ska förlängas med högst 20 år
med hänsyn till samhällsutvecklingen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Beträffande förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 2015
Ärendebeskrivning
Från Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit en skrivelse daterad 201505-21, där föreningen vill efterhöra hur respektive medlem vill utnyttja den nya
möjligheten att kunna erlägga en särskild medlemsinsats i år. Kommunens svar är
bindande.
Den senaste finanskrisen 2008 synliggjorde att bankernas riskbuffertar var otillräckliga för att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet. Därför inför EU
ett nytt regelverk för banker och kreditinstitut med skärpta krav på kapital och
likviditet för att öka motståndskraften mot nya finansiella kriser. För Kommuninvests del innebär det att det så kallade bruttosoliditetskravet ska förbättras, det vill
säga en större andel eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna. Kommuninvest planerar för att kunna klara minst 1,5 procent i bruttosoliditet. Det är en
förutsättning för att Kommuninvest ska kunna fortsätta att tillhandahålla konkurrenskraftiga lån till sina medlemmar. Vad som i slutändan beslutas bli lägsta krav
på bruttosoliditet kommer att bestämmas av EU-kommissionen först vid utgången
av 2016.
Kommuninvests styrelse planerar för att kapitalutbyggnaden ska vara genomförd
till 2018. Former för kapitalförstärkning och reformering av modellen för medlemsinsatser i Kommuninvest framgår av de nya stadgar som föreningsstämman
beslutade om 2015-04-16. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för
medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av
medlemskapet.
I de nya stadgarna har införts en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare
samt två delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta
insatsnivån. När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer,
är medlemmen inte längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som
annars skulle betalas. För 2015 uppgick ny årsinsats för Lomma kommun till
2 341 441 kr och den har Lomma kommun liksom tidigare års utdelningar inbetalat som insatskapital till Kommuninvest ekonomiska förening.
Kommuninvest har tagit fram underlag för beräkning hur mycket som Lomma
kommun måste betala för att uppnå de olika nivåerna i insatsbeloppet. Kommunen
uppfyller redan miniminivån på 200 kr per invånare. För att uppnå 50%-nivån
återstår 2 815 726 kr och för att komma upp till 75% ska 7 978 576 kr erläggas.
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Högsta nivån 900 kr/invånare kräver 13 141 426 kr i insatsbelopp. Invånarantalet
bygger på SCB-statistik från 1 januari 2015.
Om Lomma kommun inbetalar insatskapital upp till högsta nivån så kommer
kommunen att kunna tillgodoräkna sig återbäring och insatsränta som intäkt 2016
och kommande år. Efter inbetalning av medlemsinsats enligt högsta nivån,
13 141 426 kr så uppgår Lomma kommuns totala insatskapital till 20 651 400 kr.
Räntan på insatskapitalet under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5 procent. Ränta på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Räntan på insatskapitalet är en form att överskottsutdelning som ska bekostas inom
ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel. Föreningen kan
därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapitalet kommer att blir under
kommande år. Inbetalningen, som bokföringsmässigt är likviditetspåverkande, innebär att kommunen kommer att behöva låna motsvarande belopp. Räntekostnaden för lånet torde understiga den ränta som kommunen kan erhålla i ränta på insatskapitalet. Denna ränta på insatskapitalet kommer då att få behållas av
kommunen och inte som idag erläggas som årligt tillskott till insatskapitalet.
Lomma kommuns svar ska kommit föreningen tillhanda senast den 30 oktober
2015 för att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Inbetalningen måste ske före
2015 års utgång för att beaktas när 2016 års ordinarie föreningsstämma beslutar
om medlemmen måste betala in en ny årlig insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte. Efter 2016 års stämma kommer de medlemmar som
ännu inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas. Detta
kommer att ske till dess att alla medlemmar nått den högsta nivån.
För Kommuninvest är extra kapitalinbetalningar från medlemmarna betydelsefullt. Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den
egna organisationen uppfattas av myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer som en tydligt styrkesignal jämfört med om föreningen i ett sent skede
skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Lomma kommun ska betala in en särskild insats till Kommuninvest ekonomisk
förening så att kommunen uppnår den stadgemässigt högsta nivån på 900 kr per
invånare under 2015,
- 13,2 mkr anslås för att utbetalas som andelskapital samt
- finansiering sker genom upplåning.
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Vid utskottets sammanträde lämnar ekonomichefen en redogörelse för ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-05-21 från Kommuninvest med förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015
- Yttrande 2015-08-28 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
– Lomma kommun ska betala in en särskild insats till Kommuninvest ekonomisk
förening så att kommunen uppnår den stadgemässigt högsta nivån på 900 kr per
invånare under 2015.
- 13,2 mkr anslås för att utbetalas som andelskapital.
- Finansiering sker genom upplåning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Beträffande revisionsrapporten Förstudie – Granskning av finansfunktionen i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av Lomma kommuns revisorer genomfört en granskning av
finansverksamheten i form av en förstudie. Revisionen har vid sammanträde
2015-06-08 beslutat att anta föreliggande förstudie att översändas till kommunstyrelsen för beaktande.
Syftet med förstudien är att se över det finansrelaterade arbete som utförs inom
kommunens finansfunktion avseende styrning och kontroll. Vidare ingår att identifiera utmaningar och möjligheter som finansfunktionen står inför.
Ekonomichefen har lämnat följande svar:
Undertecknad har under augusti tillträtt som ny ekonomichef. Revisionsrapporten
kommer att beaktas i arbetet kring utveckling av finansfunktionen. Översyn
kommer att ske av finansrapporteringen, erforderliga rutinbeskrivningar kommer
att tas fram, en allmän riskanalys kommer att genomföras tillsammans med medarbetarna. Finanspolicyn kommer att revideras under hösten. Ett gemensamt arbete kring detta har skett inom ”G8-gruppen” under våren 2015.
KI-finans används av ekonomiavdelningen och är ett bra finansstöd som kontinuerligt utvecklas av Kommuninvest och som innehåller hela kommunens låneportfölj. Systemet innehåller funktioner för ränteberäkning, förfallobevakning, uppföljning mm. De rapporter som löpande erhålls från pensionsförvaltarna
tillsammans med det material som tas fram av finansfunktionen samt KI Finans
täcker det behov av uppföljning och rapportering som kommunen har. Införskaffande av ett stort och kostsamt finanssystem finns det för närvarande inget behov
av. Finanssystem förekommer i huvudsak hos landets största kommuner som har
koncernbank med finansavdelning.
De rapporter som manuellt tas fram i Excel avseende likviditetsplanering och
sammanställning kring pensionsförvaltningen stäms sedan i augusti av i finansfunktionen på ekonomiavdelningen bestående av tre personer, ekonomichef, redovisningschef och ekonom. Dualitet är väsentligt och samtliga nyckelaktiviteter ska
kvalitetssäkras av en andra person. För att minimera sårbarhet och garantera kontinuitet inom finansfunktionen ska medarbetarna kunna gå in för varandra.
Revisorerna föreslår att organisationen ser över sina transaktionsflöden, bankkostnader och bankavtal vart fjärde år och att större volymer bör generera lägre
transaktionspriser från banken. Avtalet med Swedbank innehåller fasta priser på
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olika banktjänster utifrån aktuella och relevanta volymer på transaktioner mm.
Avtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning på maximalt två år.
Avslutningsvis nämns i revisionsrapporten att det saknas en oberoende funktion
som bevakar riskerna i den operativa verksamheten. Detta bör beaktas i det löpande arbetet kring internkontroll och riskanalys kopplat till finansfrågorna. I övrigt är det rimligen kommunrevisionen som bör utgöra den oberoende granskningsfunktionen.
Vid utskottets sammanträde lämnar ekonomichefen en redogörelse för ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-07-14 från revisionen
- Revisionsrapporten Förstudie – Granskning av finansfunktionen i Lomma
kommun
- Yttrande 2015-08-26 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten Förstudie – Granskning av
finansfunktionen i Lomma kommun och ställer sig bakom ekonomichefens svar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppföljning – e-tjänster
Ärendebeskrivning
Vid utskottets sammanträde lämnar IT- och servicechefen en lägesrapport vad avser kommunens e-tjänster.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Utskottet har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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