
 

 

 

 

KUNGÖRELSE  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Plats: Kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamngatan 3, Lomma 

Tid: Torsdag 2022-09-22 klockan 19:00 

Ärende 
1. Upprop 

2. Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av protokollet 

3. Meddelanden 

4. Fastställande av sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2023 

5. Yttrande avseende årsredovisning Finsam Kävlinge-Lomma avseende år 2021 

6. Motion från Oscar Sedira (SD), Jeanette Larson (SD), Jonas Olsson (SD) och Anders Bergström-
Lundberg (SD) om fria resor med Skånetrafiken inom hela Skåne för kommunmedborgare som är 
75 år eller äldre 

7. Senareläggande av beslut om fastställande av reviderade regler för ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda 

 

Anmäl förhinder till Maria Zingmark, maria.zingmark@lomma.se eller via telefon  
0733-41 11 14 

 
Anders Berngarn  
Kommunfullmäktiges ordförande 

Kungörelsen är anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2022-09-13 

Intygas av  

Maria Zingmark 
Kommunsekreterare 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Zingmark 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.zingmark@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:161 

Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och planledningsgruppen år 2023 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

- Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestider för fullmäktige år 2023 i enlighet med 
följande: 2/2, 2/3, 20/4, 11/5, 1/6, 31/8, 28/9, 26/10 och 7/12. Sammanträdena börjar kl. 18:00, 
med undantag av sammanträdet den 26/10 som börjar kl. 13:00. 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

- Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2023 enligt följande: 
11/1, 15/2, 29/3, 26/4, 24/5, 21/6, 23/8, 13/9, 4/10, 15/11 och 13/12. Sammanträdena börjar kl. 
19:00. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer sammanträdestider för arbetsutskottet år 2023 
enligt följande: 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 
17/5, 24/5, 31/5, 7/6, 14/6, 21/6, 16/8, 23/8, 30/8, 5–6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 
25/10, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 och 13/12. Sammanträdena börjar kl. 08:30. 

Planledningsgruppen beslutar följande  

- Planledningsgruppen fastställer sammanträdestider för planledningsgruppen år 2023 enligt 
följande: 1/2, 12/4, 31/5, 30/8, 18/10 och 29/11. Sammanträdena börjar kl. 15:30. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och planledningsgruppen 
år 2023. 

Bakgrund/Analys 

Förslaget till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och planledningsgruppen år 2023 tar hänsyn till helgdagar, lovdagar och 
ekonomiprocesserna.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och planledningsgruppen fastställer sina respektive 
sammanträdestider för år 2023 i enlighet med ovanstående förslag. 
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Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på kommunledningsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

 
Maria Zingmark 
Kommunsekreterare 

  

Beslutet expedieras till: 
Samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Kommundirektören 
Förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen 
Kommunsekreteraren 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-08-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 89 KS KF/2022:108 

Yttrande avseende årsredovisning Finsam Kävlinge-Lomma avseende år 2021 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har överlämnat årsredovisningen för år 2021 till 
Lomma Kommun. Årsredovisningen är granskad av KPMG samt av utsedda lekmannarevisorer. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31, § 177. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31 § 177 
- Skrivelse 2022-08-17 från ekonomiavdelningen 
- Granskningsrapport Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, KPMG 2022-04-12 
- Årsredovisning 2021 Finsam Kävlinge-Lomma, 2022-03-01 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning för 

samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 2021 och bevilja styrelsen i 
samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
Med anledning av jäv har Susanne Borgelius (M) inte deltagit i ärendets handläggning. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

  



1(1) 

 
Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 
 

Yttrande avseende årsredovisning Finsam Kävlinge-Lomma avseende 2021 

Ärende 

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har överlämnat årsredovisningen för 2021 till Lomma 
Kommun. Årsredovisningen är granskad av KPMG samt av utsedda lekmannarevisorer.  

Bakgrund/analys 

Förbundet redovisade för 2021 ett negativt resultat på – 2,3 mnkr tkr, vilket avviker från budget med 0,6 
mnkr då det budgeterade resultatet uppgick till – 2,9 mnkr. Det egna kapitalet uppgår till 1,7 mkr vilket 
motsvarar en soliditet om 49 procent jämfört med 73 procent föregående år. Storleken på det egna 
kapitalet överstiger fortsatt de riktlinjer som nationella rådet har upprättat, vilket för Finsam Kävlinge-
Lomma motsvarar 0,7 mkr. Vid utgången av 2022 beräknas det egna kapitalet ligga i nivå med det 
nationella rådets riktlinjer. 

Granskningsrapporten tillstyrker att resultaträkning och balansräkning för samordningsförbundet 
fastställs och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

Att godkänna årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 2021 och bevilja 
styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutet expedieras till: 

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 

Lomma 2022-08-17 
 
 
Kristian Fridqvist 
Redovisningschef 

Kommunledningsförvaltningen 2022-08-17 
Ekonomiavdelningen   

Vår referens: Kristian Fridqvist 
 

 

  
Direkttel: 040-641 10 69  
E-post: Kristian.fridqvist@lomma.se 
Diarienr: KF/KF 2022:108.042 
Er referens:  
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Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 

2022-04-12 

1 Bakgrund 
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Kävlinge-
Lomma för räkenskapsåret 2021. Granskningen har bedrivits i enlighet med god revis-
ionssed för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revi-
sorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen. 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 

Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och even-
tuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revis-
ion. 

1.1  Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av; 

• att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, 

• om räkenskaperna är rättvisande och 

• om den interna kontrollen är tillräcklig. 

1.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet 
med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

• Lag om finansiell samordning SFS 2003:1210, Kommunallag och lag om kommunal 
bokföring och redovisning 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR 

• Förbundsordning, Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1  och Skyrev2. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra 
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

1  Sveriges Kommuner och Regioner 
r(Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 

2022-04-12  

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2021. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och eller som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Vi har även stämt av balanskravsutred-
ning mot underlag. Övriga delar har endast granskats utifrån om informationen är för-
enlig med de finansiella delarna. 

Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen. 

Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll 
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen. 

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen. 

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag. Översiktlig analys av övriga poster. 

• Stickprovsgranskning av attest 

• Diskussion med förbundschef 

• Sedvanlig bokslutsgranskning 

1.3.1 Risk- och väsentlighetsanalys 

1.3.1.1 Redovisningen 

• Verksamhetens intäkter 

- Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot 
beslut och inbetalning. 

• Verksamhetens kostnader 

- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och avklipp. 

• Kassa och bank 

- Substansgranskas mot externa underlag. 

• Kortfristiga skulder 

- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och avklipp. 

• Redovisningsprinciper och upplysningsplikt 

1.3.1.2 Intern kontroll 

• "Ordning och reda" 

• Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och Kävlinge kommun som 
hanterar redovisningen. 

• Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt 

3 
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2 Resultat av granskningen 
Granskning av redovisning och intern kontroll har genomförts enligt uppgjord planering 
i enlighet med risk- och väsentlighetsanalysen ovan. 

2.1 Förvaltningsberättelsen 
I den nya redovisningslagen LKBR, föreskrivs att förvaltningsberättelsen ska följa en 
bestämd struktur med fasta rubriker. 

Vidare kräver lagen att en balanskravsutredning ska redovisas i förvaltningsberättel-
sen. 

Finsam Kävlinge-Lomma har anpassat sin förvaltningsberättelse till den nya lagens 
krav. 

2.2 God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekonomi i 
sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

I samordningsförbundets budget för 2021 lämnas inte någon definition av god ekono-
misk hushållning kopplat till övergripande mål. 

2.2.1 Ekonomiska mål 

Förbundet visar ett negativt resultat om -2 335 tkr vilket beror att det medvetet budge-
terat för mer kostnader än intäkter för att komma närmre nationella rådets riktlinjer för 
hur stort eget kapital bör vara. 

2.2.2 Verksamhetsmål 

Finsam Kävlinge-Lomma fastställde i november 2020 en verksamhetsplan med budget 
för 2021 och i denna plan anges mål och vision samt strategier för verksamheten. 

I årsredovisningen lämnas en redogörelse för årets verksamhet och vilka insatser som 
har gjorts samt uppföljning av de olika målområdena. 

2.3 Resultatet 
Årets resultat uppgår till -2 335 tkr vilket avviker från budget med 606 tkr. Det budgete-
rade resultatet uppgick till -2 941 tkr. Det större resultatet beror på att en aktivitet inte 
använt hela sin budget och att de flesta samverkansstödjande insatser behövts ställas 
in på grund av pandemin. 

2.4 Balansräkning 

2.4.1 Kassa och bank samt kortfristiga fordringar 

Balansräkningens dominerande tillgångspost är Kassa och bank. Beloppet är avstämt 
mot engagemangsbesked direkt erhållet från bank. I år har förbundet även relativt stora 
kortfristiga fordringar vilka består av medlemsavgifter som ännu inte var betalda vid 

4vkslutsdatum. 
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2.5 Övrigt 
Det nationella rådet har upprättat riktlinjer för hur stort eget kapital som ett Finsamför-
bund bör ha. Storleken på eget kapital i Finsam Kävlinge-Lomma överstiger denna 
nivå. Förbundet har dock en plan för hur det ska komma ner till rekommenderad nivå 
under 2022. 

2.6 Rekommendationer 
Baserat på ovan redovisade iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till för-
bundet: 

• Då storleken på eget kapital överstiger nationella rådets riktlinjer rekommende-
rar vi att förbundet fortsätta att arbeta med att minska detta. 

2.7 Sammanfattning och slutsatser 
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen 
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att års-
redovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 

5 



1 
 

Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, org. nr 222000-2691, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och fullmäktige i respektive medlemskommun. 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 
2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas och den auktoriserade revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
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annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas och den auktoriserade revisorns ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år 2021. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda.  

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Lomma den 12 april 2022 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Tor-Björn Langåsen  Fernando Dinis-Viseu  
  

 

_____________________________ _____________________________ 

Gustavo Garcia  Johan Rasmusson 

Auktoriserad revisor 

 

 











Finsam Kävlinge Lomma 

Årsredovisning 
2021  

Beslutad av styrelsen 2022-03-01 
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1. Förvaltningsberättelse

Organisation 

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge – Lomma bildades 2009-05-12 i enlighet med Lag 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och är en fristående juridisk 
person.  
Ingående parter i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, 
Kävlinge kommun och Lomma kommun.  

Förbundet har sitt säte i Lomma kommun. 

Förbundet leds av en styrelse med fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna 
har utsetts av de fem medlemmarna som ingår i förbundet. 

Styrelsen består av 

Ordinarie ledamöter Uppdragsgivare Ersättare 
Susanne Borgelius ordf Lomma kommun Pia Johnsson 
Johan Douglies v ordf Kävlinge kommun Rune Sandström 

Annika Sundell – 210731 
Michael Sjölund Johnsson 210801- 

Försäkringskassan Natalie Ekholm Hagsten- 
210331 
Michael Sjölund Johnsson 
210401-210731 
Cecilia Braun 210801- 

Caterina Holmström Arbetsförmedlingen Karin Alstersjö 
Mattias Horrdin Region Skåne Gunilla Tornqvist 

Uppdrag 

Förbundets uppdrag är att inom kommunerna Kävlinge och Lomma svara för en finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Skåne och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 
De samlade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den 
enskilde individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De ska 
också användas för samordnade förebyggande insatser gentemot riskgrupper samt 
samverkansstödjande aktiviteter myndigheterna emellan.  

Finansiering 

Finsam förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av 
medlen, Region Skåne med en fjärdedel och Lomma samt Kävlinge kommun med resterande 
fjärdedel. 

Vision  

Förbundets vision är formulerad: ”Tillsammans och utifrån individens perspektiv skapar 

vi hållbar samverkan”  

Målgrupp 

Personer boende i Lomma eller Kävlinge kommuner med en otillräcklig grad av 
självförsörjning och som är aktuella hos minst två av parterna. 
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Verksamhetside 

Med utgångspunkt i parternas samlade resurser, skall förbundet verka för att: 
– erbjuda samordnade bedömningar av enskilda människors förutsättningar för, och

behov av hjälp till en högre grad av självförsörjning.
– initiera och samordna aktiviteter i samma syfte.
– initiera samverkansstödjande aktiviteter där alla myndigheterna deltar.

Samordningsförbundet 
– är en gemensam arena, men det är de samverkande parternas ansvar att använda

förbundet för att åstadkomma en effektiv verksamhet.
– sätter mål för sin verksamhet och kan finansiera insatser, men det är de samverkande

parterna som bedriver verksamheten.

Samordningsförbundets aktiviteter ska bygga på 
– en gemensam kultur.
– evidensbaserat arbetssätt.
– individers behov av samordning av insatser från minst två av parterna.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 

2021 2020 2019 2018 2017 
Verksamhetens 
intäkter 

3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 302 000  3 294 066 

Verksamhetens 
kostnader 

-5 634 438 -3 715 216 -2 303 727 -2 626 131 -3 118 342

Årets resultat -2 335 428 -415 216 996 273 675 869 175 724 
Soliditet 49 % 73 % 83 % 75 % 74 % 
Antal anställda 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Under 2020 inkom ansökningar som beviljades av styrelsen omfattande 10 074 939:- varav 
nästan 5 miljoner avsåg år 2021. Med dessa beslut kommer det egna kapitalet ligga i linje 
med Nationella Rådets rekommendation vid 2022 års slut. 
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1.3. Händelser av väsentlig betydelse 
 
Pandemin har på olika sätt påverkat framför allt våra samverkansstödjande insatser såsom 
frukostmöten, seminarium inom Samverkansakademin, chefsnätverk och den nationella 
konferensen som nödgats ställas in. 
Den pågående diskussionen om ett eventuellt samgående med grannförbundet har också 
påverkat framför allt framtidsdiskussionerna. 

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Förbundsstyrelsen har under året haft 5 sammanträden. Uppföljning av pågående insatser 
genom tertialrapporter och muntliga rapporter från processledare har godkänts av styrelsen.  
 
Inför varje styrelsemöte bereds ärendena i vår Beredningsgrupp där alla myndigheterna är 
representerade. Dessförinnan har nya tankar och idéer förädlats i vår Idégrupp som består av 
medarbetare från våra ingående myndigheter.  
Chefsnätverket där chefer från våra ingående myndigheter inbjuds är en plattform för 
samverkan och ett viktigt diskussionsforum. Här skapas nya tankar och idéer och etablerade 
idéer förankras och sprids. Tyvärr blev årets möten inställda pga Covid 19. 
 
Beslut om Verksamhetsplan och budget för 2022 togs i november 2021.  
 
Efter beslut av styrelsen om en ny insats skrivs ett uppdragsavtal med den processägande 
myndigheten.  
 
Alla pågående insatser följs upp med tertialrapporter innehållande både verksamhets- och 
ekonomiuppföljning. Varje insats leds av en styrgrupp bestående av chefer från de 
myndigheter som ansökt om medel.  
 
Kostnader för extern utvärdering sker inom ramen för ansökan om medel och beslutas om i 
respektive styrgrupp. 
 
Årsredovisning för 2020 har lämnats och revision har genomförts. 
 
 
 
 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

 
Strategiska målsättningar 
 

Hösten 2020 formulerades strategiska målsättningar för vårt förbund vilka 
skrevs in i Verksamhetsplan 2021: 
 

1. Skapa förutsättningar för och agera för att öka ägarnas engagemang och 
delaktighet i vårt Finsamförbund.  

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 2
b4

31
70

d-
5d

8a
-4

99
8-

aa
da

-2
c3

5d
d6

3c
87

1



5 

Genom att: 
o alla med uppdrag i förbundet agerar Finsam- ambassadörer i sina respektive

organisationer.
o Genomföra ett ägarsamråd med deltagande från alla ägare.

2. Utveckla våra kvalitetskrav
Genom att:

o Tydliggöra ansökningsmallen avseende måluppfyllelse för insatser.

3. Stärka vår organisations effektfullhet
Genom att:
o Utveckla vår organisations tillgänglighet och flexibilitet och därmed skapa

förutsättningar för snabbare processer.

Med anledning av pandemisituationen har inte alla målsättningar kunnat
uppfyllas. Ägarsamrådet har skjutits fram men ansökningsmallen/guiden är
förtydligad och ligger på vår hemsida.

God ekonomisk hushållning – Styrelsen har prioriterat att uppnå Nationella rådets 
rekommendationer rörande eget kapital. Med tagna beslut uppnås detta vid 2022 års utgång. 

Utifrån övriga rubriker i verksamhetsplanen har följande verkställts under perioden: 

Vi ska driva en proaktiv omvärldsanalys och framtidsspaning bl a genom: 
 Visionsdagar – Den inplanerade Visionsdagen 10 september ställdes in av styrelsen

med anledning av pandemin och det faktum att det inte finns ekonomi för nya insatser
under 2022.

 Idéinternat – ställdes in med anledning av pandemin
 Nationell konferens – ställdes in med anledning av pandemin men föreläsningar i

digital form har erbjudits.
 Samverkan med andra förbund – Samverkansakademin har pausats med anledning av

pandemin. Regionala nätverksträffar har genomförts digitalt.

Vi ska skapa ett brett och inkluderande spektrum av forum för samverkan genom: 
 Frukostmöten – Ett välbesökt frukostmöte genomfördes i november. Tyvärr har övriga

nödgats ställas in.
 Visionsdagar – se ovan.
 Styrelsemöten – fem styrelsemöten har genomförts
 Beredningsgruppsmöten – fem möten har genomfört digitalt
 Möten med Idégruppen – fem möten har genomförts digitalt
 Nationell konferens – se ovan.
 Samverkansakademin – se ovan
 Regionala nätverksträffar – fem regionala nätverksträffar har genomförts digitalt.
 Chefsnätverk – har ställts in pga pandemin
 Samverkan med andra förbund – se ovan
 Idéinternat – se ovan
 Ägarsamråd – har skjutits fram pga pandemin
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Vi ska stödja utveckling av metoder och arbetssätt genom olika finansierade 
insatser: 

 
 REKO på riktigt – Syfte – Att förbättra och effektivisera samverkan mellan 

primärvården och andra aktörer avseende bl a långtidssjukskrivna.  Insatsen 
avslutades under våren. Slutrapport och utvärdering visar att rutiner, teamarbete har 
utvecklats positivt och att tidsbesparingar i flera led skapats. Budget: 103 920:- Utfall: 
42 180:- 

 En del av Samhället - Denna insats avser att genom ett helhetsgrepp på både arbete, 
bostad och fritid ge ett mer kvalificerat stöd till nyanlända och består av två delar 
Föreningslots och MIN-coach. Tertialrapporter och slutrapport har lämnats. 
Föreningslots :Trots att pandemin har påverkat det tänkta arbetssättet uppvisas goda 
resultat. 24 deltagare har matchats till olika föreningar och utbildningsinsatser har 
genomförts med 33 deltagare från föreningslivet. MIN-coach: Vissa delar av 
uppdraget har påverkats negativt av covod19 situationen men resultatmålen har följts. 
Av totalt 85 deltagare har 59 tagit tydliga steg mot egenförsörjning och 22 går i 
fortsatt coaching till projektets avslut i maj.  
Budget: 1 926 335:-  Utfall: 1 665 270:-  

 AMS för nyanlända - Syftet är att skapa ett sammanhållet och effektivt 
arbetsmarknadsprogram för nyanlända. 101 deltagare hittills varav 45% har gått till egen 
försörjning gör att projektet ligger väl i linje med sina uppsatta mål.     
 Budget: 1 297 108:- Utfall : 1 234 790:-  

 Ungdomssupport - Syfte att stödja och vägleda unga vuxna mot studier/arbete och 
utveckla metoder och arbetssätt som är anpassade för målgruppen. Arbetet har pågått 
sedan februari och tertialrapporter har lämnats. Även här har pandemin påverkat på 
olika sätt men goda resultat har trots detta uppnåtts. 69 ungdomar har deltagit under 
året varav 37 hittills har avslutats. Av dessa har 78 % gått vidare till självförsörjning 
inom ett arbete eller studier. Budget: 1 769 580:- Utfall: 1 737 759:-  

 Psykisk ohälsa/missbruk – diskussioner har pågått men ingen ansökan har ännu 
inkommit. 

 
Vi ska möjliggöra individrelaterade insatser t ex; 

 Ungdomsutmaningen – se ovan 
 En del av Samhället – se ovan 
 AMS för nyanlända – se ovan 

 
Vi ska utveckla vår interna information via: 

 Hemsida – Hemsidan är uppdaterad 
 Möten – de flesta möten vi haft under perioden har genomförts digitalt. Endast 

styrelsemötena har varit fysiska möten.  
 Parternas intranät 

  
Behovsanalys genomfördes 2019 vilken visade de ingående parternas prioriterade 
områden för gemensam finansiering genom Finsam: 

 Unga i utanförskap 
 Personer inom etableringen 
 Personer med missbruk/psykisk ohälsa 
 Försörjningsstödstagare/personer med låg/ingen arbetsförmåga 
 Samverkan med rehabkoordinator 
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 Aktiviteter på strukturell nivå som stärker samverkan.  
Detta har varit vägledande för förbundets arbete under året. 
 
  
Balanskravsresultat  
    
Årets resultat enligt resultaträkningen                      -2 335 428 
- Samtliga realisationsvinster                   0 
+ Realisationsvinster enligt 
Undantagsmöjlighet                               0 
  
+ Realisationsförluster enligt 
Undantagsmöjlighet                    0 
-/+ Orealiserade vinster och förluster i 
Värdepapper                    0 
+/- Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper                    0 
= Balanskravsresultat                        -2 335 428 
 
 

1.6. Väsentliga personalförhållanden 
 
Antalet anställda i förbundet är 1 med 80% tjänstgöringsgrad.  
Sjukfrånvaro under året 0. 
 
 

1.7. Förväntad utveckling 
 
Vag gäller diskussionen om en eventuell sammanslagning av förbunden Finsam Kävlinge 
Lomma och Burlöv Staffanstorp, har Lomma kommun tagit ställning att man är emot en 
sammanslagning. Vellinge kommun har tagit kontakt och är intresserade. Inga beslut ännu 
tagna.  
 
Med de beslut som styrelsen tagit kommer Nationella rådets rekommenderade nivå av eget 
kapital uppnås 2022.  
 

2. Driftsredovisning  
 

Belopp tkr 

 
 

Utfall jan-dec 
2021 

Aktuell 
budget jan-

dec 2021 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 
2021 

Nettokostnad 
 

-5 635 428 

 

-6 241 103 
 

605 675 -5 635 428 

 

Medlemsavgift 
 

3 300 000 3 300 000 0 3 300 000 
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Resultat 
 

-2 335 428 -2 941 103 605 675 -2 335 428 

Utgående eget 
kapital  

1 718 483 1 112 808 605 675 1 718 483 

Likvida medel 
 

1 776 905 2 357 161 
 

 
 

1 776 904 

 
 
I Likvida medel saknas 1 650 000 kr, dvs halva medlemsavgiften då fakturorna gått ut sent 
och betalning inte inkommit före årsskiftet. Summan skulle därvid ha varit 3 426 904 kr. 
 
2021 budgeterades 5 100 000:- för nya aktiviteter. Beslut om budget tas i november och detta 
anger vilket utrymme som finns för de ingående parterna att göra ansökningar om.  
En aktivitet har inte använt hela sin budget och de flesta samverkansstödjande insatserna har 
nödgats ställas in. 
 
 
 
 
 

2. Resultaträkning 
 

Resultaträkning 2021-01-01 2020-01-01 
Belopp i kr. Not -2021-12-31 -2020-12-31 
 
Verksamhetens intäkter 1 3 300 000 3 300 000 
Verksamhetens kostnader 2 -5 634 438 -3 714 710 
Avskrivningar  0 0 
Verksamhetens resultat  -2 334 438 -414 710 
 
Finansiella intäkter  0 0 
Finansiella kostnader  -990 -506 
Resultat efter finansiella poster  -2 335 428 -415 216 
 
Extraordinära poster  0 0 
Årets resultat  -2 335 428 -415 216 
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3. Balansräkning 
 
Balansräkning 
 
Belopp i kr. Not 2021-12-31  2020-12-31 
 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
 Maskiner och inventarier  0 0 
 
Summa anläggningstillgångar  0 0 
 
Omsättningstillgångar  

Korta fordringar 3  1 748 008 273 746 
Korta placeringar  0 0 
Kassa och bank  1 776 905 5 298 263 
  

Summa omsättningstillgångar  3 524 213 5 572 009 
 
Summa tillgångar  3 524 913 5 572 009 
 
Eget kapital, avsättningar och skulder 
Eget kapital 
Årets resultat  -2 335 428 -415 216 
Övrigt eget kapital  4 053 911 4 469 127 
 
Summa Eget Kapital  1 718 453 4 053 911 
 
Avsättning 
Avsättningar för pensioner   0 0 
Skulder  
Långfristiga skulder  0 0 
Kortfristiga skulder 4 1 806 430 1 518 099 
 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  3 524 913 5 572 009 
 
    
Ansvarsförbindelser   Inga Inga 
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4. Kassaflödesanalys  
 
Kassaflödesanalys 
 
Belopp i kr.  2021-12-31 2020-12-31 

 
Årets resultat  -2 335 428 -415 216 
Justering för ej likviditetspåverkande poster  0 0 
  
Medel från verksamheten före förändring  -2 335 428 -415 216 
av rörelsekapital    
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1 474 262 -64 820 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  288 331 -612 478 
 
Kassaflöde för den löpande verksamheten  -3 521 359 132 442 
 
Årets kassaflöde  -3 521 359 132 442 
Likvida medel vid årets början  5 298 264 5 165 822 
Likvida medel vid årets slut  1 776 905 5 298 264 

    

 
 

5. Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning. 
 
6. Noter 
 
 
Not 1. Verksamhetens intäkter 
  2021-12-31 2020-12-31 
 
Driftbidrag från staten (Försäkringskassan) 1 650 000 1 650 000 
Driftbidrag från Kävlinge kommun 478 500 478 500 
Driftbidrag från Lomma kommun 346 500 346 500 
Driftbidrag från landsting/region (Region Skåne) 825 000 825 000 
  
Summa 3 300 000 3 300 000 
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Not 2. Verksamhetens kostnader  
  2021-12-31 2020-12-31 
 
Kostnad Samverkansinsatser/Aktivitet  
Etablering genom sysselsättning -267 000 -980 
Frukostmöten  7 825 3 000 
Arbetsmarknadsprogram 1 234 790 401 817 
Insam 0 98 095 
Regelbundna möten 2 661 8 436 
Reko på riktigt 42 090 228 831 
Ledarskap i samverkan  0 25 000 
En del av samhället 1 665 270 1 721 284 
Kompetensgruppen 0 248 532 
Visionsarbete 0 33 331 
Unga med aktivitetsersättning 0 -19 296 
Ungdomssupport 1 737 759 0 
 
Summa 4 423 395 2 748 049 
 
Externa kostnader 
Lokalhyra 30 000 30 000 
Administrationskostnader 27 055 29 290 
Mobiltelefon 7 836 6 186 
Revision 22 500 22 500 
Årsavgifter 18 770 18 710 
Övriga kostnader 36 348 4 796 
 
Summa 142 509 111 482 
 
Personalkostnader 
Lönekostnader 599 806 585 559   
Arvoden 100 465 85 345 
Arbetsgivaravgifter 310 714 139 350 
Pensionskostnad 49 132 37 962 
Övriga personalkostnader 8 417 6 963 
 
Summa 1 068 534 855 179 
 
Lagstadgade arbetsgivaravgifter är högre än föregående år pga felaktigt avdrag för regionalt stöd 
tidigare år 
 

Summa 5 634 438 3 714 710 
 
 
 
Not 3. Fordringar 
  2021-12-31 2020-12-31 
 
Förutbetalda kostnader 2 500 0 
Skattekonto 80 904 74 021 
Ingående moms 14 604 158 325 
Kortfristig fordran 1 650 000 41 400 
Summa 1 748 008  273 746 
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Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
 
  2021-12-31 2020-12-31 
 
Skuld för preliminärskatt 0 25 432 
Personalens källskatt -16 706 -15 246 
Upplupna semesterlöner -175 584 -150 181 
Upplupna sociala avgifter -18 925 -12 037 
Upplupen löneskatt -9 592 -253 
Upplupna kostnader -1 524 352 -1 294 371 
Övriga kortfristiga skulder -61 271 -61 543 
 
Summa -1 806 430 -1 518 099 
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8.Styrelsens underskrift
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av 
representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.) 

Datum:………………………………………………………………………………………… 

………………………………… …………………………………………. 
Susanne Borgelius 
Ordförande  

Johan Douglies 
Vice ordförande 

………………………………… ………………………………………….. 
Michael Sjölund Johnsson Caterina Holmström 
Ledamot Ledamot 

………………………………… 
Mattias Horrdin 
Ledamot 

Bilagor 

1. Budget 2021
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 15 av 21 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-08-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 95 KS KF/2022:93 

Motion från Oscar Sedira (SD), Jeanette Larson (SD), Jonas Olsson (SD) och Anders 
Bergström-Lundberg (SD) om fria resor med Skånetrafiken inom hela Skåne för 
kommunmedborgare som är 75 år eller äldre 

Ärendebeskrivning 
Oscar Sedira (SD), Jeanette Larson (SD), Jonas Olsson (SD) och Anders Bergström-Lundberg (SD) har, 
2022-05-02, inkommit med en motion om fria resor för kommunmedborgare som är 75 år eller äldre 
inom hela Skåne. I motionen yrkar motionärerna att de Seniorkort som Lomma kommun erbjuder 
kommunmedborgare som är 75 år eller äldre ska utökas till att gälla för fria resor inom hela Skåne. 

Lomma kommun erbjuder idag i likhet med flera andra skånska kommuner kommunmedborgare 
över en viss ålder att resa fritt med buss och tåg inom kommungränsen. Kommunfullmäktige 
beslutade 2017-10-26, § 67, att kommunmedborgare som är 75 år eller äldre ska erbjudas 
Seniorkortet (Jojo Senior) som berättigar till fria resor inom kommungränsen. Kortet gäller för resor 
mellan kl. 09-15 och 18-04 på vardagar. På lördagar, söndagar, midsommar-, jul- och nyårsafton 
gäller kortet hela dagen. 

I enlighet med avtalet mellan Lomma kommun och Skånetrafiken ersätter kommunen Skånetrafiken 
för resor och kortadministration. Skånetrafiken upplåter enligt avtalet stadsbussar, regionbussar, tåg 
samt närtrafiken inom kommunen för seniorernas avgiftsfria resande med Seniorkortet under del av 
dygnet. Skånetrafiken tillser att samtliga seniorer som är 75 år eller äldre och som är folkbokförda 
inom kommunen erhåller Seniorkort och den information som Skånetrafiken och kommunen har 
kommit överens om att den enskilde ska få.  

För närvarande erbjuder Skånetrafiken enbart skånska kommuner att teckna avtal om Seniorkort för 
fria resor inom kommungränsen. Ett införande av Seniorkort för fria resor inom hela Skåne kräver ett 
beslut i Regionfullmäktige.  

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-24, § 172. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-24 § 172 
- Skrivelse 2022-08-12 från kommunledningsförvaltningen 
- Motion från Oscar Sedira (SD), Jeanette Larson (SD), Jonas Olsson (SD) och Anders 

Bergström-Lundberg (SD), inkommen 2022-05-02 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-10-26 § 67 

Överläggning 
Fredrik Karström (M) och Sandra Pilemalm (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag i ärendet. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-08-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 

till att Skånetrafiken för närvarande inte erbjuder kommuner att teckna avtal om Seniorkort 
för fria resor inom hela Skåne. 

Protokollsanteckning 
Oscar Sedira (SD) lämnar en skriftlig protokollsanteckning 

Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  



 

Särskilt yttrande för ärende 9, ”motion om busskort” 

Lomma, kommunstyrelsen 31-08-2022


I motionens ”att” sats står det att ”nuvarande” kort ska utökas och 
gälla i hela Skåne. Vi har förstått att detta inte möjligt enligt regionens 
nuvarande beslut att seniorkorten endast ska gälla inom den egna 
kommunen.


Detta är en mycket viktig fråga för Sverigedemokraterna och vi 
hoppas att regionen inom snar framtid kommer att erbjuda seniorkort 
som gäller i hela Skåne. I så fall kommer Sverigedemokraterna i 
Lomma omedelbart verka för att våra lokala seniorer ska kunna ta del 
av ett Skånekort. 


Oscar Sedira (SD) 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-08-12 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Sida 1 av 2 
 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:93 

Motion (SD) om fria resor med Skånetrafiken inom hela Skåne för 
kommunmedborgare som är 75 år eller äldre 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att Skånetrafiken för närvarande inte 
erbjuder kommuner att teckna avtal om Seniorkort för fria resor inom hela Skåne. 

Ärendebeskrivning 
Oscar Sedira (SD), Jeanette Larson (SD), Jonas Olsson (SD) och Anders Bergström-Lundberg (SD) har, 
2022-05-02, inkommit med en motion om fria resor för kommunmedborgare som är 75 år eller äldre 
inom hela Skåne. I motionen yrkar motionärerna att de Seniorkort som Lomma kommun erbjuder 
kommunmedborgare som är 75 år eller äldre ska utökas till att gälla för fria resor inom hela Skåne. 

Bakgrund/Analys 
Lomma kommun erbjuder idag i likhet med flera andra skånska kommuner kommunmedborgare 
över en viss ålder att resa fritt med buss och tåg inom kommungränsen. Kommunfullmäktige 
beslutade 2017-10-26, § 67, att kommunmedborgare som är 75 år eller äldre ska erbjudas 
Seniorkortet (Jojo Senior) som berättigar till fria resor inom kommungränsen. Kortet gäller för resor 
mellan kl. 09-15 och 18-04 på vardagar. På lördagar, söndagar, midsommar-, jul- och nyårsafton 
gäller kortet hela dagen. 

I enlighet med avtalet mellan Lomma kommun och Skånetrafiken ersätter kommunen Skånetrafiken 
för resor och kortadministration. Skånetrafiken upplåter enligt avtalet stadsbussar, regionbussar, tåg 
samt närtrafiken inom kommunen för seniorernas avgiftsfria resande med Seniorkortet under del av 
dygnet. Skånetrafiken tillser att samtliga seniorer som är 75 år eller äldre och som är folkbokförda 
inom kommunen erhåller Seniorkort och den information som Skånetrafiken och kommunen har 
kommit överens om att den enskilde ska få.  

För närvarande erbjuder Skånetrafiken enbart skånska kommuner att teckna avtal om Seniorkort för 
fria resor inom kommungränsen. Ett införande av Seniorkort för fria resor inom hela Skåne kräver ett 
beslut i Regionfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta avslå motionen med hänvisning till att det för närvarande inte är möjligt för kommuner att 
teckna avtal med Skånetrafiken om Seniorkort för fria resor inom hela Skåne. 

Beslutsunderlag 
- Motion från Oscar Sedira (SD), Jeanette Larson (SD), Jonas Olsson (SD) och Anders Bergström-

Lundberg (SD), inkommen 2022-05-02 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-10-26 § 67 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-08-12 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Sida 2 av 2 
 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Skånetrafiken. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Motionärerna 



 

Motion om att nuvarande busskort för pensionärer ska utökas 
till att gälla i hela Skåne 

Lomma kommunfullmäktige 2022-05-02 

För tillfället erbjuder Lomma kommun busskort till alla våra 
invånare som är 75år eller äldre. Dessa kort gäller endast inom 
kommunen. 

Sverigedemokraterna vill gå steget längre och utöka det nuvarande 
busskortet till att gälla i hela Skåne. Det finns många anledningar 
för en pensionär att behöva ta sig utanför kommunen. Läkarbesök, 
bio och teater kan vara några exempel. 

En rörligare pensionär innebär dessutom en friskare pensionär. 
Långsiktigt betyder detta att kostnaderna för äldrevården hade 
minskat, och på så vis blir vårt förslag delvis självfinansierat.  

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 
följande: 

- Att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande busskort som 
erbjuds till våra äldre (75+) ska utökas till att gälla i hela Skåne. 
Finansieringen ska till en början tas ifrån resultatet.  

Oscar Sedira (SD)                 Jonas Olsson (SD) 

Jeanette Larson (SD)           Anders Bergström-Lundberg (SD) 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 15 (29) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-10-26 
 

KF § 67 Dnr KS/KF 2017:180.519 
 
 

Motion med förslag beträffande gratisresor för pensionärer 70 år och 
äldre på lokaltrafiken i Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Anna-Karin Davidsson (KD) har inkommit med en motion om gratis resor för pensionärer 
70 år och äldre med lokaltrafiken i Lomma kommun. I motionen yrkar Anna-Karin Da-
vidsson att frågan om gratis resor för pensionärer 70 år och äldre med lokaltrafiken i 
Lomma kommun, mellan klockan 09.00-14.00, utreds och sedan införs.  
 
Ärendet har utretts av planeringsavdelningen som i skrivelse 2017-06-07 från plane-
ringschef och planeringsassisten redogör för förslaget och beräknade kostnader för infö-
rande av gratis resor för pensionärer. 
 
Beslutsunderlag 
-Motion från Kristdemokraterna (KD), om gratis resor för pensionärer 70 år och äldre på 
lokaltrafiken i Lomma kommun, 2017-06-02 
-Skrivelse från Planeringsavdelningen 2017-06-27 
-Kostnadsberäkning Seniorkort Lomma kommun 2017-06-27 
-Protokoll från kommunstyrelsen, § 132/17 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders 
Berngarn (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 
Anders Berngarn, Remco Andersson och Emma Köster yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
 
Anna-Karin Davidsson, Lars Carlén och Rune Netterlid yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition dels på Anders 
Berngarns med fleras yrkande och dels på Anna-Karin Davidssons med fleras yrkande, 
varefter han förklarar sig anse att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Anders 
Berngarns med fleras yrkande. 
 
Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes. 
Den som önskar bifalla Anders Berngarns med fleras yrkande röstar Ja, den det ej vill 
röstar Nej. Vinner Nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen. 
Denna propositionsordning godkännes. 
 
Voteringen utfaller enligt följande vilket närmare framgår av till protokollet bifogad bi-
laga. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 16 (29) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-10-26 
 

KF § 67 forts.) 
 
 
Ja 30, Nej 13. 
 

./.                 Bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
-Kommunfullmäktige bifaller motionen innebärande att kommunen bekostar Skånetrafi-
kens kort Jojo Senior för resor för kommuninvånare, inom kommunens gränser, mellan 
kl. 09.00-14.00, dock med ändringen att förmånen ska gälla från 75 år. 
 
-Finansiering sker i samband med budgetprocessen för år 2018. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 
Kommunfullmäktige: 2017-10-26  Bilaga KF § 67/17 
 
 
Voteringsprotokoll 
 
 

Tjänstgörande ersättare  
Ärende 

Moderata Samlingspartiet  Ja Nej Avstår 
Anders Berngarn  X   

     

Sofia Forsgren Böhmer  X   

Carin Hansson  X   

Robert Wenglén  X   

Jerry Ahlström  X   

Christian Idström Johan Danielsson X   

Emma Köster  X   

Alf Michelsen  X   

Ola Ahlqvist Attila Beck X   

Anna Ericson Krister Wiman X   

Lennart Månsson  X   

Elisabeth Svensson  X   

Åsa Ahlström  X   

Bert Larsson  X   

Anders Widesjö  X   

Christina Unell  X   

Patrik Bystedt  X   

Anita Fränninge  X   

Richard Jerneborg  X   

Monica Thomhave Jeding  X   

Ersättare     

Johan Danielsson     

Attila Beck     

Krister Wiman     

Charlott Enocson     

Tommy Nilsson     

Claes Ulveryd     

Miriam Ahlström     

Gunnel Holmquist     

Cecilia Wittrock Lindoff     

Janina Pettersson     

Monica Sandelin     
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Tjänstgörande ersättare  
Ärenden 

Arbetarepartiet - 
Socialdemokraterna 

 Ja Nej Avstår 

Lisa Bäck   X  

Lars Carlén   X  

Pia Johnson   X  

Rune Netterlid   X  

Lennart Nilsson   X  

Conny Bäck   X  

Karl-Gustav Nilsson   X  

Henri Gossé Thomas Dahlbom  X  

Christel Åkerman   X  

Karin Everlund Kjell Nilsson  X  

Ersättare     

Per Bengtsson     

Anna-Karin Åkerman     

Thomas Dahlbom     

Alma Salcinovic     

Kjell Nilsson     
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Voteringsprotokoll 
 
 
 

Tjänstgörande ersättare  
Ärenden 

Liberalerna  Ja Nej Avstår 
Gun-Britt Ohlsson  X   

Remco Andersson  X   

Britt Hjertqvist  X   

Anders Olsson  X   

Gunilla Tynell  X   

Ersättare     

Eva-Lotta Grantén     

Roger Brinck     

Rune Larsson     

     

Kristdemokraterna     
Anna-Karin Davidsson   X  

Ersättare     

Urban Girhammar     

Johan Davidsson     

     
Centerpartiet     
Martha Henriksson-Witt Rickard Hansson Frostgård X   

Lars-Göran Svensson  X   

Ersättare     

Johan Brahme     

Rikard Hansson Frostgård     

 



Kommunfullmäktige: 
 
Voteringsprotokoll 
 
 
 

Tjänstgörande ersättare  
Ärenden 

Miljöpartiet de gröna  Ja Nej Avstår 
Johan Holmqvist Jan Rydén  X  

Bert Selmer  X   

Louise Herslow     

Ersättare     

Jan Rydén     

Hanna Holmqvist     

     

Sverigedemokraterna     
Lina Jonsson     

Björn Almqvist   X  

Fredrik Törnkvist  X   

Ersättare     

Vakant 1     
Vakant 2     
     
     
     
     
     
Claes Hedlund (ordf.)  X   
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-08-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 97 KS KF/2020:120 

Senareläggande av beslut om fastställande av reviderade regler för ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22, § 41, att beslut om reviderade regler för ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Lomma kommun ska fattas vid innevarande mandatperiods sista 
kommunfullmäktigesammanträde. Då det inte föreligger något förslag från den politiska styrgruppen 
som har till uppdrag att ta fram ett förslag till reviderade regler för ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda föreslår kommunledningsförvaltningen i skrivelse 2022-08-17 att 
kommunfullmäktige ska besluta att senarelägga beslutet om fastställande av reviderade regler för 
ekonomisk ersättning. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31, § 178. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31 § 178 
- Skrivelse 2022-08-17 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-08-25 § 116 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-04-22 § 41 
- Motion från Kristina Thored (FB) om översyn av regler för arvoden mm till förtroendevalda i 

Lomma kommun, inkommen 2020-04-22 
- Gällande regler för arvoden mm till förtroendevalda i Lomma kommun, fastställda av 

kommunfullmäktige 2012-11-29 § 88 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att senarelägga beslutet om 

fastställande av reviderade regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lomma 
kommun med hänvisning till att det inte föreligger något förslag från den politiska 
styrgruppen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2020:120 

Förslag till senareläggande av beslut om fastställande av reviderade regler för 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lomma kommun 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunfullmäktige beslutar att senarelägga beslutet om fastställande av reviderade regler för 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lomma kommun med hänvisning till att det inte 
föreligger något förslag från den politiska styrgruppen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22, § 41, att beslut om reviderade regler för ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i Lomma kommun ska fattas vid innevarande mandatperiods sista 
kommunfullmäktigesammanträde. Då det inte föreligger något förslag från den politiska styrgruppen 
som har till uppdrag att ta fram ett förslag till reviderade regler för ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige ska besluta att 
senarelägga beslutet om fastställande av reviderade regler för ekonomisk ersättning. 

Bakgrund/Analys 
Kristina Thored (FB) inkom, 2020-04-22, med en motion om översyn av regler för arvoden till 
förtroendevalda i Lomma kommun. I motionen föreslår motionären att kommunfullmäktige ska 
besluta att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av reglerna för arvoden till 
förtroendevalda i Lomma kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22, § 41, att bifalla 
motionen och uppdra till en politisk styrgrupp att i samarbete med kommunledningsförvaltningen 
kansliavdelning se över reglerna för arvoden till förtroendevalda i Lomma kommun.  

Kommunfullmäktige beslutade vidare att uppdra till kommunstyrelsen att inrätta en politisk 
styrgrupp med uppdrag att inför nästkommande mandatperiod ta fram ett förslag till reviderade 
regler för arvoden till förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade slutligen att beslut om 
reviderade regler för arvoden till förtroendevalda ska fattas vid innevarande mandatperiods sista 
kommunfullmäktigesammanträde, så att de reviderade reglerna kan börja gälla 2023-01-01. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-25, § 116, att inrätta en politisk styrgrupp bestående av 
följande representanter: Robert Wenglén (M), Lars-Erik Larsson (S), Sandra Pilemalm (L), Anna-Karin 
Davidsson (KD), Amy Bergstrand (C), Ingrid Ascard (MP), Oscar Sedira (SD) och Mikael Häggblad (FB). 
Den politiska styrgruppen har därefter arbetat med en översyn av nuvarande regler för ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda.  

Då det inte föreligger något förslag från den politiska styrgruppen som har till uppdrag att ta fram ett 
förslag till reviderade regler för ersättning till förtroendevalda i Lomma kommun föreslår 
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kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta 
senarelägga beslutet om fastställande av reviderade regler för ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-08-25 § 116 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-04-22 § 41 
- Motion från Kristina Thored (FB) om översyn av regler för arvoden mm till förtroendevalda i 

Lomma kommun, inkommen 2020-04-22 
- Gällande regler för arvoden mm till förtroendevalda i Lomma kommun, fastställda av 

kommunfullmäktige 2012-11-29 § 88 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med företrädare för den politiska styrgruppen 
som har till uppdrag att ta fram ett förslag till reviderade regler för ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Lomma kommun. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Den politiska styrgruppen 
Förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen 
Utredaren 
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