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KS AU § 38   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Närvarorätt 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sissela Svensson är praktikant från LETA-programmet som arrangeras av 5YES. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt att medge Sissela Svensson 

närvarorätt. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 39   KS KF/2018:269 - 012 
 
 

Dialogmöte med tekniska nämndens presidium 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna  
förvaltningen av kommunens angelägenheter och dessutom ha uppsikt över såväl 
övriga nämnders verksamhet som verksamheten i kommunala bolag (10 kap 2-6 §§) 
och de kommunalförbund där kommunen är medlem. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-21, § 158, att utveckla formerna för den 
kommunala uppsiktsplikten genom införandet av regelbundna dialogträffar med 
nämndernas presidium och förvaltningscheferna. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson, 
tekniska nämndens ordförande Lennart Månsson (M), tekniska nämndens 2:e vice 
ordförande Rune Netterlid (S) en redogörelse. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 40   KS KF/2018:65 - 041 
 
 

Information avseende förslag till socialnämndens åtgärdsplan för en 
budget i balans 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar tf. socialchef Lennart Eriksson, 
socialnämndens vice ordförande Anders Olin och socialnämndens 2.e vice ordförande 
Pia Johnson om socialnämndens förslag till åtgärdsplan för en budget i balans år 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 41   KS KF/2019:145 - 210 
 
 

Sammanställning av aktuellt planläge 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar tf. planeringschef/stadsarkitekt Lovisa 
Liljenberg en redogörelse avseende aktuellt planläge. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Planlägeslista, daterad 2019-02-28 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 42   KS KF/2019: 
 
 

Beträffande uppdrag till kommundirektören att sammanställa 
övergripande slutsatser utifrån kommunövergripande mätningar i syfte 
att identifiera förslag till förbättringsområden 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2019-02-06, § 18, till kommundirektören att 
sammanställa övergripande slutsatser utifrån kommunövergripande mätningar i syfte 
att identifiera förslag till förbättringsområden.  
 
På uppdrag av kommundirektören har utvecklingsavdelningen genomfört en analys av 
tre kommunövergripande mätningar för år 2018 i syfte att sammanställa övergripande 
slutsatser och identifiera förbättringsområden. De aktuella undersökningarna är: 
 
‒ SCB:s medborgarundersökning 2018 
‒ Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2018 
‒ Servicemätning 2018 

 
Syftet med analysen är att identifiera möjliga förbättringsområden som en del av 
beslutsunderlaget till kommunstyrelsen inför beslut kring ramar, budget-
förutsättningar och mål. Analysen har genomförts genom en granskning av resultaten 
från undersökningarna och mätningarna för att kunna identifiera förslag på 
prioriterade förbättringsområden.  Störst vikt har lagts vid resultaten från 
medborgarundersökningen och från SKL:s rapport Kommunens kvalitet i korthet 
(KKiK). Resultaten från Servicemätningen har i flera frågor integrerats som nyckeltal i 
KKiK. 
 
Generellt har kommunen uppnått mycket bra resultat, även om vissa områden i 
undersökningarna påvisar behov av förbättringar. Förbättringsområden föreslås för 
flera av de frågor där kommunen hamnat lågt resultatmässigt i brukarundersökningar 
och i attitydundersökningar. 

 
I skrivelse 2019-02-14 redovisar utvecklingsavdelningen förslag på prioriterade 
förbättringsområden. 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Jan Sohlmér en 
redogörelse. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-02-14 från utvecklingsavdelningen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-06 § 18 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till respektive nämnd att i kommande 

budgetdialog redogöra för hur nämnden har införlivat resultaten från 
undersökningarna i sitt budget- och målarbete. Hur nämnderna analyserat och 
använt resultaten i sin verksamhetsutveckling och sitt budgetarbete ska följas upp 
skriftligen som ett fokusområde i kvartalsrapporten och muntligen genom 
redovisning på dialogdagen 2019-04-23. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till prioriterade 

förbättringsområden. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 43   KS KF/2019:146 - 109 
 
 

Beträffande Lomma kommuns diplomering som Fairtrade city 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun är sedan 2013 diplomerad som en Fairtrade city-kommun i enlighet 
med beslut i kommunstyrelsen (KS/KF 2012:59:109). Fairtrade är en produktmärkning 
för rättvis handel och etisk produktion. Märkningen ska bidra till att odlare och 
anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 
Idag omfattas ett tjugotal produktgrupper av märkningen, främst inom livsmedel.  
Fairtrade anger kriterier för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling 
baserat på ILO-konventionernas principer för mänskliga rättigheter i arbetslivet. 
Kriterierna är till exempel att odlare och anställda ska få bättre ekonomiska villkor, att 
barnarbete och diskriminering ska motverkas och att ekologisk produktion ska främjas. 
 
Fairtrade City 
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel 
och etisk konsumtion. Diplomeringen bygger på att skapa en bred förankring hos olika 
aktörer och ett samarbete mellan kommunen, det lokala näringslivet och den ideella 
sektorn. Syftet är att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan på Fairtrade-
certifierade varor hos allmänheten samt att främja att ett utbud finns hos detalj-
handeln och andra återförsäljare. I september 2018 var 72 svenska kommuner 
diplomerade.  
 
Fairtrade City är i sin tur kopplad till Fairtrade Sverige. Fairtrade Sverige är en icke-
vinstdrivande organisation som består av en förening och ett bolag varav det senare 
ägs svenska kyrkan och LO. Fairtrade Sverige licensierar Fairtrade-märkta produkter 
och arbetar för att det ska finnas ett utbud av dessa produkter hos detaljhandeln och 
andra återförsäljare.  
 
För att diplomera sig som en Fairtrade City ska ett antal kriterier vara uppfyllda. 
Kommunen ska ha en tydlig och mätbar målsättning för sin egen konsumtion samt 
kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunen i stort utifrån 
principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.  
 
Arbetet ska ledas av en lokal styrgrupp som sätts samman av representanter från 
lokalsamhället såsom näringsliv, handeln och frivilligorganisationer. Kommunen åtar 
sig att utse en till tre politiskt tillsatta representanter och minst en tjänsteman till 
styrelsen. En av dessa ska vara kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige.  
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Styrelsen ansvarar för att kartlägga vilka näringsidkare och andra som säljer Fairtrade-
produkter. Samarbete ska etableras med både lokala handlare och serveringsställen. 
Styrelsen förväntas också engagera kommunens arbetsplatser och krav ska ställas på 
etiskt certifierade produkter vid upphandlingar. Varje år ska styrelsen arrangera minst 
fyra informationsinsatser om rättvis handel samt dokumentera och redovisa dessa. 
Minst en aktivitet ska vara publik för kommunens medborgare och utöver detta ingår 
att i olika sammanhang kommunicera att kommunen är en Fairtrade City. 
 
I Lomma kommun består styrelsen av kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd 
samt kostchef. Därutöver ingår representanter från Bjärreds församling, Röda korset, 
Kartstorpsskolans elevråd, en skolrepresentant från Bjärred, SPF Bjärred, ABF, Bjärreds 
IF samt Eko-skafferiet. Styrelsen har till exempel genomfört aktiviteter i 
grundskolorna, informationsinsatser under cykeldagarna och på Lommafesten, 
anordnat rättvis fika i kommunhuset och chokladprovning. Vid olika invigningar, såsom 
av nybyggda förskolor och fritidsgårdar, har det bjudits på Fairtrade-märkta produkter. 
När det gäller kommunens verksamhet är i dagsläget de kommunala inköpen av kaffe, 
thé, bananer, kakao och choklad helt rättvisemärkta. 
 
Ansökan om diplomering varje år 
För att fortsatt kvalificera sig som en Fairtrade City måste kommunen varje år ansöka 
om diplomering och vartannat år göra en större ansökan. Den årliga avgiften är 10 000 
kr, medan vartannat år är kostnaden 25 000 kr.  
 
Den större ansökan ska både innehålla en uppföljning av vilka aktiviteter som 
genomförts och en handlingsplan för arbetet framöver. Mål ska följas upp, 
informationsinsatser ska redovisas och planeras samt vilket arbete som gjorts på olika 
arbetsplatser. Därtill ska utbud och konsumtion av Fairtrade-produkter redovisas både 
för kommunens verksamheter och för butiker och serveringsställen. 
 
Bedömningen om kommunen fortsatt kvalificerar sig som en Fairtrade City görs på ett 
antal olika grunder. Enligt organisationens kriterier ska diplomeringen motivera till en 
ständig vidareutveckling av en mer rättvis handel och etisk konsumtion. För att uppnå 
detta krävs kontinuerlig förbättring av information, ökat utbud och konsumtion 
av rättvist handlade produkter och samverkan mellan olika aktörer. Förnyelseansökan 
ska kunna visa  på att utbudet och konsumtionen av rättvist handlade produkter i 
kommunen successivt har ökat.   
 
Därtill framhålls kommunens ansvar att ställa krav på rättvist certifierade produkter 
vid upphandlingar – det vill säga produkter som följer principerna för rättvis handel 
och ILO:s kärnkonventioner. Det innebär att spjutspetskrav alternativt avancerade 
krav ska ställas eller att en särskild skrivning om odlarens villkor ska användas i 
kommunala upphandlingar.  

 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj 2012 om att verka för att Lomma kommun 
ska diplomera sig som en Fairtrade City (KS/KF 2012:59:109). Då det under 2019 är 
dags för en större ansökan aktualiseras frågan om huruvida kommunen fortsatt ska 
verka för att kvalificera sig till utmärkelsen eller inte. Frågan är även aktuell i flera 
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kommuner inom MalmöLundregionen. Till exempel har Skurup och Trelleborgs 
kommuner nyligen beslutat om att inte längre låta diplomera sig baserat på ett 
ställningstagande om att kommuner ska vara neutrala och inte gynna produkter med 
en särskild certifiering.  
 
Att verka för inköp och konsumtion av rättvisemärkta produkter är idag en integrerad 
del av Lomma kommuns verksamhet. Enligt kommunens upphandlingspolicy och 
tillhörande anvisningar ska miljömässiga och etiska/sociala hänsyn tas vid upphandling 
av varor och tjänster. Policyn anger att kommunen åtagit sig att agera som en etisk 
konsument och att produkter som uppfyller kraven för rättvisemärkt eller 
motsvarande ska finnas att tillgå i kommunens avtal. Till år 2020 ska minst 50% av alla 
upphandlade varor och tjänster vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala 
hållbarhetscertifieringar, såsom exempelvis Fairtrade, Bra miljöval, Svanen, KRAV, MSC 
för hållbart fiske och andra likvärdiga märkningar. 
 
Idag är inköpen av kaffe, thé, bananer, kakao och choklad till Lomma kommuns 
verksamheter helt rättvisemärkta. Ett antal olika arrangemang och kommunikations-
insatser har genomförts för att öka kännedomen om Fairtrade hos näringsidkare och 
kommuninvånare och det finns ett lokalt utbud av produkter. Intentionerna bakom 
den diplomering som Fairtrade City utgör kan därmed sägas vara förverkligade.  
 
Att vara en effektiv och kostnadsmedveten organisation innebär emellertid att 
samtliga delar av verksamheten kontinuerligt bör prövas. Det har varit svårt att hitta 
en naturlig hemvist och ett tydligt ägarskap i organisationen för arbetet med Fairtrade 
City, bland annat på grund av bristande kontinuitet på personalsidan.  
 
Arbetet med att uppnå kriterierna för att vara en Fairtrade City tar dessutom resurser i 
anspråk. En diplomering enligt Fairtrade City medför en kostnad om 10 000 kr om året, 
och 25 000 kr vartannat år. Politiker och tjänstemän avsätter tid för styrelsearbete, 
förberedelser och genomförande av olika aktiviteter. Till detta tillkommer ett antal 
timmar varje år för den tjänsteman som samordnar arbetet samt för genomförande av 
de insatser som krävs för diplomering. Det avser till exempel kommunikationsinsatser, 
kontakt med externa aktörer, rapportering och själva ansökningsförfarandet om att bli 
en Fairtrade City (inte minst vartannat år då en omfattande ansökan ska göras).   
 
En fortsatt diplomering kräver ett ständigt utvecklat arbete från år till år och 
samverkan med fler externa aktörer än tidigare. Genom att diplomera sig som 
Fairtrade City förväntas kommunen inte enbart stödja märkningen utan därtill bedriva 
ett aktivt arbete för att utbudet av rättvisemärkta produkter ska öka i handeln och hos 
andra näringsidkare. Dessutom ska kommunen genomföra minst fyra 
kommunikationsinsatser per år för att öka kännedomen om etisk handel och rättvis 
konsumtion hos såväl näringsidkare som kommuninvånarna. Det innebär att de 
resurser som tas i anspråk – framför allt i termer av arbetstid – ökar över tid. 
 
Sammanfattningsvis är arbetet med inköp av produkter med olika typer av 
certifieringar idag en integrerad del av Lomma kommuns verksamhet. Kommunens 
upphandlingspolicy anger riktlinjer och ställer krav på miljömässiga och etiska hänsyn 
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vid upphandlingar. Inköp av basvaror såsom kaffe och bananer är rättvisemärkta. 
Kommunen har således anammat och arbetar i enlighet med den intention som 
Fairtrade City ger uttryck för. De krav som en årlig diplomering medför tar resurser i 
anspråk och kommunledningskontoret föreslår därför att Lomma kommun fortsatt på 
olika sätt uppmuntrar inköp av produkter med olika sorters certifiering men inte 
längre verkar för att uppnå en diplomering just som en Fairtrade City.   
 
Kommundirektören och utvecklingschefen föreslår i skrivelse 2019-02-06 att 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att besluta att Lomma 
kommun i fortsättningen avstår från en särskild diplomering av kommunen som en 
Fairtrade city. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-02-06 från kommundirektören och utvecklingschefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Att Lomma kommun i fortsättningen avstår från en särskild diplomering av 

kommunen som en Fairtrade city. 
 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 44   KS KF/2019:106 - 042 
 
 

Redovisning av bokslut för år 2018 för stiftelse förvaltad av Lomma 
kommun 
 
 
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 2018 för Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter 
på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustaf V Jubileumsklinik vid lasarettet i 

Lund, Bokslut 2018 
‒ Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustaf V Jubileumsklinik vid lasarettet i 

Lund, Förvaltningsberättelse daterad 2019-02-11 
‒ Bilaga: Balansrapport, räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 
‒ Bilaga: Resultatrapport, räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 
‒ Revisionsberättelse till förvaltaren för Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på 

Gustaf V Jubileumsklinik, daterad 2019-02-12 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Redovisning avseende bokslut för år 2018 för Bertil Kyhlbergs stiftelse för 

patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund läggs till handlingarna. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 45   KS KF/2019:109 - 042 
 
 

Förslag till godkännande av årsredovisning och beviljande av  

ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet Finsam Kävlinge 

Lomma 2017 
 
 
Ärendebeskrivning 
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser stadgar i § 26 att 
förbundsmedlemmarna var för sig ska pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 
 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har först 2019-02-27 överlämnat sin 
årsredovisning för år 2017 till Lomma kommun. Revisionsrapporten från Deloitte har 
bilagts årsredovisningen.   
 
Förbundet redovisade för 2017 ett positivt resultat på 175,7 tkr, vilket medfört att det 
egna kapitalet därmed uppgår totalt till 2 797 tkr. Deloitte har i sin revisionsrapport 
rekommenderat Finsam att upprätta en långsiktig plan för hur förbundets sparade 
medel ska förbrukas, med syfte att nå den nivå som rekommenderas av Nationella 
Rådets riktlinjer.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-03-01 från ekonomichefen 
‒ Revisionsrapport samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 2017 
‒ Årsredovisning Finsam Kävlinge-Lomma 2017 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun godkänner, för sin del,  

årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 2017 och 
beviljar styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 
Jäv 
Med anledning av jäv har Lisa Bäck (S) inte deltagit i ärendets handläggning. 
 
 
______________________ 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-03-06 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
KS AU § 46   KS KF/2018:65 - 041 
 
 

Förslag till kompensation till socialnämnden för ökade hyreskostnader 
för nyanlända 

 
Ärendebeskrivning 
Inom finansförvaltningens Medel till kommunstyrelsens förfogande finns totalt 5,6 
mnkr avsatt för 2019. Inom anslaget ryms bland annat, enligt resonemang fört i 
budgetberedningen, en reserv för då okända driftkostnader för bostäder för 
nyanlända.  
 
Inför budget 2019 gjordes reglering av nämndernas internhyror i samband med 
fastställande av ramar. Sedan dess har ett antal bostäder både hyrts in av kommunen 
och förvärvats.  
 
Av fastighetsavdelningens och socialförvaltningens beräkningar uppgår de ökade 
hyreskostnaderna till 3.635 tkr, medan hyresintäkterna från de boende beräknas 
kunna uppgå till 2.908 tkr.  
 
Det underskott på 727 tkr som beräknas uppstå inom socialnämndens verksamhet har 
varit svårt att förutse och bedöms, i enlighet med tidigare års budgethantering (2017), 
vara rimligt att kompensera från den avsatta reserven. 
 
Ekonomichefen och budgetekonomen föreslår i skrivelse 2019-02-21 att 
kommunstyrelsen ska besluta följande: 
 
‒ Att från kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett omdisponera 727 tkr för 

att täcka förväntat hyresunderskott i socialnämndens budget 2019.  
‒ Att som konsekvens justera upp nivån på intäkter och kostnader inom  

fastighetsverksamhetens budget. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-02-21 från ekonomichefen och budgetekonomen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Att från kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett omdisponera 727 tkr för 

att täcka förväntat hyresunderskott i socialnämndens budget 2019.  
‒ Att som konsekvens justera upp nivån på intäkter och kostnader inom  

fastighetsverksamhetens budget. 
 
______________________ 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-03-06 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 47   KS KF/2019:144 - 001 
 
 

Utseende av representant till ägarråd i Inera AB 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-07, § 59, att Lomma kommun skulle förvärva 
aktier i lnera AB.  
 
Lomma kommun har tillsammans med andra delägare i lnera AB inbjudits till ägarråd 
2019-04-15.  
 
Kommunstyrelsen har att utse representant till ägarrråd i lnera AB. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Inbjudan till ägarråd för Inera, inkommen 2019-02-18 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen utser IT-chef Patrik Flensburg till Lomma kommuns 

representant vid ägarråd i Inera AB. 
 
______________________ 
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