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KS AU § 32   KS KF/2020:42 -042 
 
 

Årsredovisning för Lomma kommun 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för Lomma kommun år 2019. I 
årsredovisningen redovisas driftbudgeten på den anslagsnivå som respektive KF-
verksamhet är ansvarig för inför kommunfullmäktige. Samtliga investeringsprojekt 
redovisas i sin helhet.   
 
I årsredovisningen ingår också en sammanställd redovisning för koncernen Lomma 
kommun. Denna visar förutom kommunen även intressen i hel- och delägda bolag som 
vart och ett har betydande inflytande eller särskild betydelse för kommunens 
verksamhet eller ekonomi.  
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-13, § 51, ett regelverk för hantering av 
resultatutjämningsreserv. Enligt regelverket är det möjligt att reservera 3,4 mkr av 
2019 års resultat efter balanskravsjusteringar, 54,7 mnkr, som överstiger två procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, dock 
högst fyra procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
Efter denna avsättning kommer reserven att uppgå till 55,7 mnkr. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-06 från ekonomichefen 
‒ Årsredovisning 2019, Lomma kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2019 till revisionen och 

kommunfullmäktige.  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Den framlagda årsredovisningen för år 2019 godkänns och läggs till handlingarna. 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 3,4 mnkr till resultatutjämningsreserven. 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 33   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Information om upplåtelseform, placering och vidare arbete avseende 
tillbyggnad av kommunhuset 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa 
Liljenberg, fastighetschef Göran Samuelsson och mark- och exploateringschef Helena 
Sääf en redogörelse avseende förslag till upplåtelseform, placering och vidare arbete 
gällande tillbyggnad av kommunhus. 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 34   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Information om anläggningsarrende i Lomma hamn 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf 
och stadsarkitekt/planeringschef Lovisa Liljenberg en redogörelse avseende 
anläggningsarrende i Lomma hamn. 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 35   KS KF/2020:39 - 042 
 
 

Bokslut för Bertil Kyhlbergs stiftelse 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har under § 69/99 uppdragit åt ekonomiavdelningen att årligen 
inkomma till kommunfullmäktige med en sammanställning av räkenskaperna för de 
stiftelser som förvaltas av Lomma kommun. 
  
Föreligger redovisning av bokslut för år 2019 för Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter 
på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustaf V Jubileumsklinik vid lasarettet i 

Lund, Förvaltningsberättelse daterad 2020-02-12  
‒ Balansrapport, räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31  
‒ Resultatrapport, räkenskapsåret 2019-01-01- 2019-12-31  
‒ Revisionsberättelse till förvaltaren för Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på 

Gustaf V Jubileumsklinik, daterad 2020-02-11 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Redovisning avseende bokslut för år 2019 för Bertil Kyhlbergs stiftelse för 

patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund läggs till handlingarna. 
 
Jäv 
Med anledning av jäv har Robert Wenglén (M) inte deltagit i ärendets handläggning. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 36   KS KF/2020:1 - 001 
 
 

Information om förslag till ny parkeringsstrategi med parkeringsnorm 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa 
Liljenberg och planarkitekt Linnea Qvarnström en redogörelse avseende förslag till ny 
parkeringsstrategi med parkeringsnorm. 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 37   KS KF/2020:59 - 042 
 
 

Förslag till justering av planerade investeringsutgifter från 2019 till 
2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar kan ett 
enskilt års avvikelse, jämfört med det planerade betalningsflödet regleras till 
nästkommande år. I samband med årsredovisningen behandlar kommunfullmäktige 
ett ärende där betalningsflödet för det innevarande årets budget fastställs. En 
översiktlig genomgång av investeringsprojekten görs inför kommunfullmäktiges beslut. 
Revideringen avser en anpassning till genomförandetidpunkten och 
betalningstillfällena.  
 
Detta innebär att kvarstående positiva och negativa budgetavvikelser avseende ännu 
inte slutredovisade större projekt (angivna med totalutgift i den av 
kommunfullmäktige fastställda budgeten) överförs till nästkommande år för att 
justera planerat betalningsflöde. Kommande år, då de större projekten avslutats, ska 
slutredovisning göras till kommunfullmäktige, innefattande bland annat en analys av 
väsentliga avvikelser jämfört med den kalkyl som varit beslutsunderlag för projektet.   
 
Vidare innebär det att projekt med årsanslag (det vill säga projekt där inte totalutgift 
angivits i budgeten) avslutas vid årsskiftet. Kvarstående medel överförs normalt sett 
inte till nästa år.  
 
Enligt kommunens bokslutsanvisningar ska tekniska nämnden upprätta ett särskilt 
ärende i frågan, vilket också har behandlats. Övriga nämnder behöver i normalfallet 
inte göra en särskild framställan och någon sådan har inte inkommit. 
 
Investeringsredovisning 2019 
Den positiva budgetavvikelsen i investeringsredovisningen uppgår till 45.818 tkr, det 
vill säga utbetalningarna blev betydligt lägre än planerat. Bland investeringarna finns 
ett stort antal pågående projekt där det finns behov av att justera de planerade 
utbetalningarna mellan åren. Det största sammantagna beloppet, 30.393 tkr, som 
justeras till år 2020 avser tekniska nämndens projekt. Inom kommunstyrelsens 
förfogande avseende strategiska fastighetsförvärv kvarstår 12.900 tkr, ett årsanslag 
som föreslås att inte justeras till år 2020.  
 
Av sammanställningen i skrivelse 2020-03-04 från ekonomichefen och 
budgetekonomen, framgår vad som, utifrån den ackumulerade avvikelsen, föreslås ska 
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justeras till nästkommande år inklusive ekonomiavdelningens bedömning med 
eventuella kommentarer eller förslag till särskilda beslut. 
 
Ekonomichefen och budgetekonomen föreslår att planerade investeringsutgifter om 
32.563 tkr justeras från år 2019 till år 2020 i enlighet med av fullmäktige fastställda 
regler och enligt särskilda beslut. Justerade belopp ska finansieras med utökad 
upplåning. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-04 från ekonomiavdelningen 
‒ Bilaga: Förslag till justering av planerade investeringsutgifter från 2019 till 2020   
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-02-24 § 16 
‒ Skrivelse 2020-02-04 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Planerade investeringsutgifter om 32.563 tkr justeras från år 2019 till år 2020 i 

enlighet med bilaga. Justerade belopp ska finansieras med utökad upplåning. 
 
./.  Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 38   KS KF/2019:65 - 007 
 
 

Uppföljning av intern kontroll för Lomma kommun 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för intern kontroll i hela kommunen 
och intern kontroll är en del av kommunens styrsystem. Intern kontroll syftar till att 
hantera risker som kan hindra kommunen från att uppnå sina mål och ska vara 
integrerad i verksamhetens ordinarie processer för att styra ekonomi och verksamhet 
mot uppsatta mål. Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska 
som den professionella ledningen med övrig personal samverkar. Processen är 
utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande:  
 
‒ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
‒ Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.  
‒ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.  
‒ Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel. 

 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive 
ansvarsområden. Den enskilda nämnden ska se till att en organisation upprättas för 
den interna kontrollen (består oftast av en förvaltningsledning), samt att en plan för 
intern kontroll, som bygger på riskanalys, antas för varje kalenderår. 
 
En plan för intern kontroll är, när den utförs på rätt sätt, ett kraftfullt verktyg för 
verksamhetsutveckling. Vid uppföljning ska resultatet rapporteras till nämnden i den 
omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Uppföljningsrapporten ska 
innehålla en åtgärdsplan med hänsyn till det uppkomna resultatet. Utifrån dessa 
uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system 
för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta initiativ till sådana.  
 
Lomma kommuns interna kontrollarbete är uppbyggt enligt Cosos ramverk (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Enligt Coso 
krävs det fem komponenter för att åstadkomma en god intern kontroll i en 
organisation. Dessa är kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktivitet, 
information/kommunikation och uppföljning. 
 
Kontrollmiljön är grunden för att intern kontroll ska fungera. En god kontrollmiljö 
grundar sig på att det finns upprättade reglementen, anvisningar eller andra 
styrdokument kring intern kontroll. God kontrollmiljö innebär även att det finns en 
kultur i organisationen där värderingar framhävs och skillnader mellan rätt och fel 
utstakas. I Lomma kommun finns både reglemente (senast reviderat av KF 2015-10-22) 
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och anvisningar (senast reviderade av KS 2018-09-26). Det är reglemente och 
anvisningar som denna översyn utgår från.   
 
Riskanalysen är ett strategiskt verktyg inom ramen för den interna kontrollen för att 
organisationens mål ska uppnås.  Riskanalys handlar om att identifiera möjliga hot, 
prioritera dem och därefter hantera dem. En riskanalys handlar inte om att eliminera 
alla typer av hot mot en verksamhet. En verksamhet måste ta ett visst risktagande för 
att utvecklas. Riskanalys handlar om att vara medveten om möjliga händelser som kan 
påverka verksamheten och hantera och kontrollera de allvarligare riskerna, medan 
andra risker accepteras.  
 
Efter att en riskanalys gjorts ska kontrollaktiviteter kopplas till riskerna. Kontroller görs 
bland annat för att säkerställa att, exempelvis rutiner eller riktlinjer följs, och kan vara 
automatiserade eller utföras manuellt. Det ska finnas en direkt koppling mellan risken 
och kontrollen.  
 
För att samtliga i organisationen, både förtroendevalda och tjänstemän, ska veta hur 
de ska arbeta med intern kontroll krävs det kontinuerliga informations- och 
kommunikationsinsatser. Detta kräver en systematik och ska vara ständigt 
återkommande, så att förtroendevalda och tjänstemän vet vad som ska göras och när i 
tiden som det ska ske.  
 
Vid en uppföljning så synliggörs resultatet av kontrollaktiviteterna. En uppföljning 
ligger ofta på tjänstemannanivå men nämnderna har likväl ansvar för att uppföljningen 
sker på ett korrekt sätt. Det är av största vikt att det görs någon form av analys då 
kontrollaktiviteterna visat på en avvikelse. Detta underlag ska sedan användas i 
planeringen inför framtagandet av nästa plan. Uppföljning handlar också om att 
utvärdera själva kontrollsystemet för att säkerställa att arbetet fungerar såsom det är 
tänkt och i de fall förbättringar behövs ta initiativ till sådana. 
 
Under år 2019 har samtliga nämnder genomfört det interna kontrollarbetet enligt 
reglemente och anvisningar. Alla nämnder har lämnat en avstämningsrapport för 2019 
med en redogörelse till kommunstyrelsen för hur uppföljningen av den interna 
kontrollen genomförts utifrån de planer som fastställts.  
 
I skrivelse 2020-03-03 lämnar verksamhetsutvecklaren en redogörelse för 
uppföljningen av intern kontroll i kommunen. 
 
Verksamhetsutvecklaren föreslår att kommunstyrelsen ska besluta lägga redovisningar 
avseende utförd intern kontroll under år 2019 till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-03 från verksamhetsutvecklaren 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningarna avseende intern kontroll 

2019 till handlingarna.  
 

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 39   KS KF/2020:54 - 007 
 
 

Förslag till plan för intern kontroll för kommunstyrelsen 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktige fastställt "Reglemente för intern kontroll" syftar till att  
säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredsställande 
intern kontroll, det vill säga att nämnderna med rimlig grad av säkerhet säkerställer att 
följande mål uppnås: 
 
‒ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
‒ Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 
‒ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
‒ Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 
 
Nämnderna respektive kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har i det  
sammanhanget att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen, och 
att en plan för intern kontroll som bygger på en riskanalys antas för varje kalenderår.  
Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin  
verksamhet. Utifrån dessa riskbedömningar kopplas kontroller som ska genomföras 
under året. Senast i mars månad innevarande år ska nämnderna anta en särskild plan 
för den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde. 

 
Föreligger förslag till plan för intern kontroll för kommunstyrelsen år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Förslag till plan för intern kontroll för kommunstyrelsen 2020 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer, efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet 

givna direktiv, plan för intern kontroll år 2020 i enlighet med bilaga. 
 
./.  Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 40   KS KF/2017:2 - 104 
 
 

Förslag till utbetalning av kommunalt partistöd 2020 

 
Ärendebeskrivning 
De grundläggande bestämmelserna i kommunallagen (2917:725) om kommunalt 
partistöd reviderades 2014 och regleras numera i 4 kap 29-32 §§. Ändamålet med 
partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin 
och är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. 
Fullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för det.  
 
Rätten för en kommun att lämna partistöd är knuten till att partiet är representerat i 
fullmäktige med minst en vald ledamot. Det måste också finnas en registrerad lokal 
partiförening för att partistödet ska kunna betalas ut. 
 
I de lokalt fastställda reglerna om partistöd beslutade av kommunfullmäktige 
kompletteras lagreglerna och bildar tillsammans en helhet.  
 
Transparent redovisning  
Lagstiftaren har velat göra beslutsfattandet och framförallt uppföljningen av 
partistödet transparent och har infört en regel om att partier som får stöd ska redovisa 
att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske per kalenderår och vara 
inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats. 
Redovisningen ska granskas av en av partiet utsedd granskare, som årligen ska lämna 
en granskningsrapport med intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. Det är däremot inte granskarens uppgift att uttala sig i frågan 
om användningen överensstämmer med ändamålet för partistödet. Gransknings-
rapporten bör även innehålla en redogörelse för på vilket sätt granskningen 
genomförts och vilket material som legat till grund för granskningen. Granskarens 
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen till fullmäktige. 
 
Redovisningens innehåll  
I de av kommunfullmäktige fastställda partistödsreglerna, 4 §, framgår att respektive 
parti varje år ska lämna en skriftlig redogörelse som visar att partistödet har använts 
för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. Medlen ska 
ha använts för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december. 
 
Avsikten är inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska innefatta 
en materiell prövning i fullmäktige av hur ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. 
Genom den årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa 
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användningen av stödet. Partiet väljer hur, det vill säga i vilka former, det vill redovisa 
hur det kommunala partistödet har använts.  
 
Av förarbetena till lagregleringen framgår att det är rimligt att granskningen sköts av 
den lekmannarevisor som granskar partiföreningens redovisning och förvaltning på 
föreningsstämmans uppdrag. Den särskilda granskaren bör få tillgång till 
räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse i samma 
utsträckning som föreningens revisor. 
 
Kommunalt partistöd 2020  
Partistödet består dels av ett grundstöd, dels av ett mandatbundet stöd. För år 2020 
uppgår prisbasbeloppet till 47 300 kronor. Reglerna om grundstöd och mandatstöd 
innebär att grundstödet för varje parti är 7 095 kronor och stödet per mandat är 7 568 
kronor för år 2020. 
 
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om förskottsutbetalning av bidraget.  
Lämnas redovisning och granskningsrapport enligt reglementet för partistöd inte in till 
fullmäktige senast den 30 juni ska inget stöd betalas ut för nästkommande år. Inför 
redovisning 2020/partistöd 2021 kommer kansliavdelningen att arbeta med rutinerna 
runt redovisningarna för att se till att de följer de regler som kommunfullmäktige 
beslutat om.     

 
Förslag till beslut 
Kanslichefen konstaterar i skrivelse 2020-02-20 att utifrån kommunallagens regler och 
av kommunfullmäktiges fastställda bidragsregler ska kommunalt partistöd för år 2020 
utbetalas enligt nedanstående förslag: 
 
Parti  Mandat Grundstöd Mandatbundet Totalt  
   (kr) stöd (kr) bidrag 
Moderata samlingspartiet 18 7 095 136 224 143 319 
Centerpartiet  3 7 095 22 704 29 799 
Liberalerna  4 7 095 30 272 37 367 
Socialdemokraterna 8 7 095 60 544 67 639 
Miljöpartiet de gröna 2 7 095 15 136 22 231 
Kristdemokraterna 1 7 095 7 568 14 663 
Sverigedemokraterna 4 7 095 30 272 37 367 
Fokus Bjärred  5 7 095 37 200 44 175 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-20 från kanslichefen 
‒ Partiernas redovisningar inklusive granskarnas rapporter 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Utifrån kommunallagens regler och av kommunfullmäktiges fastställda 

bidragsregler ska kommunalt partistöd för år 2020 utbetalas enligt ovanstående. 
 
 

______________________ 
 
Sändlista   
Kommunstyrelsen 
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KS AU § 41   KS KF/2020:18 - 001 
 
 

Förslag till instruktion för kommundirektören 

 
Ärendebeskrivning 
Sedan föregående arbetsinstruktion för kommundirektören beslutades har 
kommunallagen (KL) ändrats och det finns numera en bestämmelse i KL 7 kap 2 § att 
kommunstyrelsen ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. 
I instruktionen ska även direktörens övriga uppgifter fastställas. Detta innebär bland 
annat också att fastställa hur förvaltningen under direktören ska se ut.   
 
Kansliavdelningen har upprättat förslag till instruktion för kommundirektören och 
föreslår i skrivelse 2020-03-02 från kanslichefen att kommunstyrelsens ska besluta 
följande: 
 
‒ Kommunstyrelsen antar förslaget till instruktion för kommundirektören.  
‒ Instruktionen gäller tillsvidare från och med den 1 april 2020.  
‒ Instruktionen ska revideras minst en gång per mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-02 från kanslichefen 
‒ Förslag till instruktion för kommundirektören 
‒ Gällande arbetsinstruktion för kommundirektören  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen antar förslaget till instruktion för kommundirektören.  
‒ Instruktionen gäller tillsvidare från och med den 1 april 2020.  
‒ Instruktionen ska revideras minst en gång per mandatperiod.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
 


