SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (14)

KOMMUNSTYRELSEN
2015-02-04
Plats
Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma
Tid
Onsdagen den 4 februari 2015 kl. 19.00-19.35
Beslutande

Anders Berngarn (M)
Robert Wenglén (M)
Lisa Bäck (S)
Claes Hedlund (M)
Sofia Forsgren-Böhmer (M)
Alf Michelsen (M)
Carin Hansson (M)
Christian Idström (M)
Remco Andersson (FP)
Martha Henriksson Witt (C)
Lars Carlén (S)
Rune Netterlid (S)
Annika Mårtensson (S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Övriga deltagare

Jerry Ahlström (M)
Patric Bystedt (M)
Lennart Månsson (M)
Emma Köster (M)
Anders Widesjö (M)
Mozhgan Zachrison (M)
Cia Barwén (M)
Gunilla Lundström (FP)
Anna-Karin Davidsson (KD)
Conny Bäck (S)
Marie Sand (S)
Karl-Gustav Nilsson (S)
Lennart Nilsson (S)

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Jan Sohlmér
Christine Edenbrandt
Lisa Bäck

Kommundirektör
Kommunsekreterare

Utses att justera
Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma 2015-02-11
Sekreterare
Christine Edenbrandt
Ordförande
Anders Berngarn
Justerande
Lisa Bäck
Utdragsbestyrkande

Paragrafer 35-41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2015-02-04
Paragrafer

35-41

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2015-02-12

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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2015-02-04

KS § 35

Dnr KS/KF 2015.2.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:
Delegationsbeslut fattade av kommundirektören
nr 4/14
Antagande av anbud avseende armbandsur vilka ska ges som
minnesgåvor år 2014
Dnr KS/KF 2015:43.028
nr 5/14
Antagande av anbud avseende smycken vilka ska ges som
minnesgåvor år 2014
Dnr KS/KF 2015:43.028
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 180-186/14 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
nr 188-191/14 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
nr 1/15
Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
nr 2/15
Beslut med anledning av begäran om utfående av allmän handling
Dnr KS/KF 2015:72.109
nr 3/15
Beslut med anledning av begäran om utfående av allmän handling
Dnr KS/KF 2015:72.109
nr 4/15
Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
nr 1/15
Nedskrivning av kundfordringar, kommunledningskontoret
Dnr KS/KF 2015:67.045
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 1-6/15
Kommunal tjänstepension
Dnr KS/KF 2015:3.002
nr 7-8/15
Ålderslivränta
Dnr KS/KF 2015:3.002
nr 9/15
Pension enligt särskilt beslut
Dnr KS/KF 2015:3.002
nr 10-14/15
Överläggning inför lönerevision 2015
Dnr KS/KF 2015:3.002

Utdragsbestyrkande
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Protokoll från sammanträde 2015-01-14 och 2015-01-21 med kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från sammanträde 2014-11-27 och 2014-12-11 med kommunfullmäktige.
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 142/14, angående fastställelse av
nämndsplan.
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 8/15, angående ekonomisk uppföljning.
Dom från förvaltningsrätten, 2015-01-14, avseende laglighetsprövning enligt
kommunallagen.
Beslut från länsstyrelsen Skåne, 2015-01-13, avseende uppföljning av Lomma
kommuns arbete enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-02-04
Dnr KS/KF 2014:365.007

Yttrande med anledning av revisionens granskning av kommunens interna kontroll
Ärendebeskrivning
Kommunallagen (1991:900) anger i 6 kap 7 § att nämnderna var och en inom sitt
område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De
ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Revisionen har mot bakgrund av lagkravet låtit genomföra en granskning av den
interna kontrollen i Lomma kommun. Granskningen har genomförts och rapporter
lämnats för respektive nämnd och för kommunstyrelsen. Dessutom har en rapport
avgivits avseende den sammanställda granskningen. Revisionen har remitterat
granskningsrapporterna till respektive nämnd för yttrande. Samtliga nämnder har
avgivit yttranden till revisionen.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Kommunstyrelsen har således också att yttra sig ur detta övergripande
perspektiv.
Följande revisionskriterier har ingått i granskningen:
• Det finns en tillfredsställande kontrollmiljö
• Det görs en riskbedömning i syfte att säkerställa vilka kontrollaktiviteter som
ska utföras
• Kontrollaktiviteter utförs i syfte att förhindra eller minska sannolikheten att
riskerna inträffar
• Det finns etablerade kanaler för information och kommunikation till verksamheterna och samtliga medarbetare
• Uppföljning och utvärdering sker av genomförda kontrollaktiviteter i syfte att
säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet
Metoden vid granskningen har utgjorts av en enkät, i form av en självdeklaration,
granskning av styrdokument och intervjuer. Bedömningsmodellen har en tregradig skala; tillräcklig, delvis tillräcklig och otillräcklig.

Utdragsbestyrkande
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Kommundirektören och kanslichefen har lämnat yttrande i skrivelse till kommunstyrelsen.
Inledningsvis kan konstateras att rapporterna är utformade som avvikelserapporter, d.v.s. att de inte beskriver helheten. Fungerande områden har inte lyfts fram i
samma utsträckning som utvecklingsområden.
I skrivelsen kommenteras samordnat revisionens bedömning av det samlade
granskningsresultatet för samtliga granskade nämnder och kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens specifika granskningsresultat.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-21, § 5.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-12-29 från kommundirektören och kanslichefen
– Protokoll från socialnämnden, § 103/14
– Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 101/14
– Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 87/14
– Protokoll från tekniska nämnden, § 80/14
– Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 132/14
– Revisionsrapport Sammanställning avseende granskningar av Lomma kommuns interna kontroll
– Granskning av intern kontroll September 2014
– Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kommunstyrelsen
– Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Socialnämnden
– Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden
– Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden
– Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Tekniska nämnden
– Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Miljö- och byggnadsnämnden
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 5/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna och nämndernas samt förvaltningens kommentarer.
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommundirektörens redovisningar och föreslagna åtgärder med anledning av revisionsrapporten för kommunstyrelsen och
övergripande för kommunen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/KF 2013:443.012

Fastställelse av reviderat styr- och kvalitetssystem för Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2012-09-13, § 67, reviderat styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun. Samtidigt fick kommunstyrelsen i uppdrag att vidta en
genomgripande översyn av styr- och kvalitetssystemet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tog del av lägesrapport av översynen 2013-11-13,
§ 239. Då framkom det att översynen görs med ambitionen att förtydliga och förenkla styr- och kvalitetssystemet, vilket gäller såväl språk och bilder som innehåll
och struktur. Kommunstyrelsens arbetsutskott har också fått information om översynen 2014-10-08, § 186.
Det finns nu ett förslag till reviderat styr- och kvalitetssystem. Det skiljer sig enligt skrivelse från kommundirektören och t.f. utvecklingschefen från gällande dokument på följande punkter:
- I en strävan att förenkla styr- och kvalitetssystemet har texterna behandlats,
kortats ner och språket förenklats.
- Det reviderade styr- och kvalitetssystemet har en ny layout.
- Bilder och modeller från det gamla styr- och kvalitetssystemet har tagits bort,
gjorts om eller ersatts med nya bilder och modeller.
- Det reviderade styr- och kvalitetssystemet har i dispositionen utgått från Lomma kommuns planeringshjul (Planera, Genomföra, Följa upp, Förbättra) och
därmed frångått den äldre dispositionen.
- En ny analysmodell har tillförts på sidan 13.
- En ny layout för tidsplan har tillförts på sidorna 14-15.
- En ordlista på sidorna 18-19 har tillkommit.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-21, § 7, varvid arbetsutskottet beslutade föreslå att förslaget till reviderat styr- och kvalitetssystem, reviderat enligt Lisa Bäcks och Anders Berngarns yrkande och enligt av
utskottet i övrigt givna direktiv, fastställes.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från kommundirektören och t.f. utvecklingschefen
– Förslag till reviderat styr- och kvalitetssystem
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 7/15

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens handläggning
Kommunstyrelsen konstaterar att ytterligare redaktionella korrigeringar kommer
att göras, med anledning av arbetsutskottets ändring.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Kommunfullmäktige fastställer reviderat styr- och kvalitetssystem för Lomma
kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/KF 2015:78.002

Utfärdande av anvisning på kommunens bank- och plusgiroräkningar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att tillsvidare uppdra åt ekonomichef Elisabeth
Hedsund, redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Patrik Hägg, ekonom
Cecilia Rick, budgetekonom Elisabet Andersson samt ekonom Marie Bertilsson
att två i förening utfärda anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar.
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att från och med 2015-0301 och tillsvidare uppdra åt redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Patrik
Hägg, ekonom Cecilia Rick, budgetekonom Elisabet Andersson samt ekonom
Marie Bertilsson att två i förening utfärda anvisningar på kommunens bank- och
plusgiroräkningar.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, § 13.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-01-22 från ekonomichefen
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 13/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2015-03-01 och tillsvidare uppdra
åt redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Patrik Hägg, ekonom Cecilia
Rick, budgetekonom Elisabet Andersson samt ekonom Marie Bertilsson att två i
förening utfärda anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/KF 2015:79.002

Delegering av beslutanderätt om bidragsgivning i vissa fall
Ärendebeskrivning
Kommuners befogenheter att driva verksamheter eller bidra till sådana regleras i
kommunallagens 2 kap. Av bestämmelsen i kommunallagen 2 kap. 1 § framgår att
kommunens allmänna kompetens begränsas av att den själv får ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse, som har anknytning till kommunens
område eller dess medlemmar och som inte, enligt lag, enbart ska hanteras av någon annan.
Framställningar om bidrag handläggs av den nämnd inom vars ansvarsområde föreningen verkar.
Kanslichefen och kommunsekreteraren har lämnat följande yttrande:
Årligen inkommer cirka 8-11 framställningar om bidrag/medel i samverkansprojekt inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
Det kan konstateras att hälften av ärendena är att hänföra till bidrag, medan resterande utgör framställningar om medel i samverkansprojekt.
Undertecknade föreslår att beslutanderätten vad gäller ren bidragsgivning delegeras, medan ställningstagandena till samverkansprojekt även fortsatt ska göras
av kommunstyrelsen.
Avstämning av förslaget har gjorts med kommundirektören.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, § 14.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-01-22 från kanslichefen och kommunsekreteraren
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 14/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras enligt följande:
Tillägg görs med nya punkter G Övrigt 14 och 15 enligt följande:
Ärendegrupp
G 14
Bevilja/avslå ansökan om bidrag för naturvårdsändamål upp till ett belopp om maximalt 20 tkr vid varje tillfälle och inom av
kommunstyrelsen årligen beviljad budget
för ändamålet.
G 15
Bevilja/avslå ansökan om bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde i övrigt, upp
till ett belopp om maximalt 35 tkr vid varje
tillfälle och inom av kommunstyrelsen årligen beviljad budget för ändamålet.
Utdragsbestyrkande

Delegation till
Miljöstrategiskt ansvarig
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- För bidragsgivning under år 2015 får maximalt 30 tkr användas inom verksamheten ”miljöverksamhet” och maximalt 70 tkr kronor inom kommunövergripande
verksamhet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2014:33.430

Godkännande av slutrapport vad gäller sammanbindning av
Lommastråket
Ärendebeskrivning
Projektgruppen för Lommastråket kompletterad med några ytterligare tjänstemän
inom kommunen har tillsammans med extern arkitekt-/planerarkompetens genomfört en studie av hur de centrala delarna av Lomma tätort ytterligare ska kunna utvecklas vad gäller till exempel nya byggnader med verksamheter och bostäder
samt trafik i olika avseenden. Barriärer, förbindelser, stadsrum, flöden, målpunkter, lommaskalan, ytor för trafik, gator och parkering, miljöer i gaturummet är exempel på aspekter som har behandlats i studien. Det övergripande syftet med studien har varit att ta fram idéer som ska medverka till att göra tätortens centrum till
ett mycket attraktivt och sammanhållet område. Studien bedöms vara ett viktigt
underlag för bland annat kommande detaljplanearbete och exploateringar.
Det genomförda arbetet grundar sig på ett uppdrag år 2013 till kommundirektören
om fortsatt arbete med att utveckla Lommastråket. I februari 2014 beviljades
170 000 kr för att ta fram en illustrations- och funktionsplan (sammanbindningsstudie) för Lommastråket. Samtidigt anslogs också 235 000 kronor för att göra en
gestaltningsstudie för Lommastråket.
En muntlig lägesrapport i detta ärende lämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2014. Den 27 augusti 2014 lämnades en skriftlig lägesrapport till arbetsutskottet.
Projektgruppens arbete under hösten har framför allt handlat om parkeringsfrågor
generellt i centrum och samt sammanbindningen med utgångspunkt i Hamntorget.
Ytterligare två avstämningar har under det 4:e kvartalet gjorts med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Projektgruppen har lämnat följande slutsatser:
Projektgruppen kan konstatera att många intressanta idéer har kommit fram
under arbetet med studien. En del idéer har förkastats och andra har ytterligare
bearbetats och förfinats.
Projektgruppen vill nu överlämna föreliggande slutrapport vad gäller sammanbindning av Lommastråket, och föreslå att den ska ligga till grund för fortsatt
arbete i det geografiska område som den omfattar.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna föreliggande slutrapport vad gäller sammanbindning av Lommastråket och besluta att den ska utgöra underlag för fortsatt arbete vid utveckling av de centrala delarna av Lomma tätort.
Utdragsbestyrkande
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Utskottet har behandlat ärendet 2015-01-28, § 11 och 2015-02-04, § 17.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-01-19 från planeringschefen och projektledare Jan Jonasson
– Slutrapport Sammanbindning av Lommastråket 2015-01-28
– Protokoll från arbetsutskottet, § 11/15
– Protokoll från arbetsutskottet, § 17/15
Överläggning
Lisa Bäck yrkar att ärendet ska återremitteras i den del av sammanbindningen som
avser Kommunhuset, med uppdrag att ta fram andra alternativ angående den roll
Kommunhuset ska ha i sammanbindningen av Lommastråket.
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på
bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande om återremiss, varefter kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till sitt yrkande
om beslut enligt arbetsutskottets förslag, varefter kommunstyrelsen bifaller det.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport vad gäller sammanbindning av Lommastråket och beslutar att den ska utgöra underlag för fortsatt arbete
vid utveckling av de centrala delarna av Lomma tätort.
Reservationer
Lisa Bäck (S), Lars Carlén (S), Rune Netterlid (S) och Annika Mårtensson (S) reserverar sig mot beslutet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över Trafikverkets remiss Funktionellt prioriterat vägnät
Ärendebeskrivning
Trafikverket har för eventuellt yttrande senast 15 februari 2015 översänt handlingar avseende ”Funktionellt prioriterat vägnät”.
Det funktionellt prioriterade vägnätet ska vara ett planeringsunderlag, men kommer
ej att ersätta den vanliga planeringsprocessen. Det funktionellt prioriterade vägnätet
avser endast tillgänglighet för lastbilar, personbilar och bussar. Hälsa, miljö eller trafiksäkerhet har inte tagits med i avvägningen. I Lomma kommun ingår E6 samt vägarna trp Flädie – Lund och trp Lomma – Lund i det utpekade vägnätet.
Funktionellt prioriterat vägnät delas in i tre skikt: Nationellt och internationellt
viktiga vägar, regionalt viktiga vägar samt kompletterande regionalt viktiga vägar.
Vägarna har dessutom fyra olika funktioner: Godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor och kollektivtrafik.
Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet och har inget att erinra vad gäller Trafikverkets remiss. MalmöLundregionen kommer att yttra sig gemensamt i ärendet.
Planeringschefen har lämnat följande yttrande:
Undertecknad bedömer att föreliggande förslag från Trafikverket om funktionellt prioriterat vägnät inte i sak innebär några direkta förändringar för Lomma
kommun.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2015-02-04, § 5/15.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-01-28 från planeringschefen
– Remiss Funktionellt prioriterat vägnät
– Rapport Funktionellt prioriterat vägnät oktober 2014
– Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 101/14
– MalmöLundregionens yttrande över remissen Funktionellt prioriterat vägnät,
förslag från tjänstemannagruppen
– Protokoll från planledningsgruppen, § 5/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen meddelar Trafikverket att Lomma kommun inte har något att
erinra mot föreliggande remissmaterial av ”Funktionellt prioriterat vägnät”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

