SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (21)

KOMMUNSTYRELSEN
2016-11-16
Plats
Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma
Tid
Onsdagen den 16 november 2016 kl. 19.00-19.20
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)
Martha Henriksson Witt (C)
Lars Carlén (S)
Conny Bäck (S)
Gunilla Lundström (L)
Lennart Nilsson (S)

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare för Remco Andersson (L)
Ersättare för Rune Netterlid (S)

Övriga deltagare

Jerry Ahlström (M)
Patric Bystedt (M)
Lennart Månsson (M)
Emma Köster (M)
Anders Widesjö (M)
Lena Wahlgren (M)
Anna-Karin Davidsson (KD)
Pia Johnson (S)

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Jan Sohlmér
Eva Elfborg

Kommundirektör
Kanslichef

Utses att justera

Lisa Bäck

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma 2016-11-28
Sekreterare
Eva Elfborg
Ordförande
Anders Berngarn
Justerande
Lisa Bäck

Utdragsbestyrkande

Paragrafer 186-197

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-11-16
Paragrafer

186-197

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2016-11-29

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 3 (21)

2016-11-16

KS § 186

Dnr KS/KF 2016:10.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:
Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande
nr 28/16
Uppdrag åt ombud vid extra bolagsstämma och ägarsamråd i
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Dnr KS/KF 2016:308.042
Delegationsbeslut fattade av kommundirektören
nr 6/16
Ansökan från Ung Företagsamhet om ekonomiskt bidrag
Dnr KS/KF 2016:343.048
nr 7/16
Antagande av anbud avseende armbandsur vilka ska ges som
minnesgåvor 2016
Dnr KS/KF 2016:346.028
nr 8/16
Antagande av anbud avseende smycken vilka ska ges som
minnesgåvor 2016
Dnr KS/KF 2016:346.028
nr 9/16
Fullmakt att föra kommunens talan
Dnr KS/KF 2016:349.002
Delegationsbeslut fattat av kanslichefen
nr 137/16
Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
nr 24/16
Beslut om nedskrivning av kundfordringar/anläggningsarrende,
samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr KS/KF 2016:14.045
nr 25/16
Beslut om nedskrivning av kundfordringar, socialförvaltningen
Dnr KS/KF 2016:14.045
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 52-53/16
Kommunal tjänstepension
Dnr KS/KF 2016:11.002
nr 54-55/16
Livränta
Dnr KS/KF 2016:11.002

Utdragsbestyrkande
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2016-11-16

KS § 186 (forts.)
Protokoll från sammanträde 2016-10-19 och 2016-10-26 med kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Protokoll från sammanträde 2016-10-12 med planledningsgruppen.
Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från sammanträde 2016-10-20 med kommunfullmäktige.
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 127/16, angående beslut om
försiktighetsmått, Västanby AB, Önnerup 3:27 och Kannikemarken 1:1.
Trafikverkets ställningstagande angående val av lokalisering för ombyggnad av
väg 913 Bjärred-Flädie, delen söder om Flädie.
Protokoll från sammanträde 2016-10-20 med Trafiksäkerhetsrådet.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2016-11-16
Dnr KS/KF 2016:342.105

Uppdatering av Lomma kommuns grafiska manual
Ärendebeskrivning
2008 antog kommunstyrelsen den idag gällande strategiska
varumärkesplattformen för organisationen Lomma kommun. Den grafiska
manualen är en integrerad del av varumärkesplattformen och ska vara till hjälp i
arbetet med att tydliggöra Lomma kommuns varumärke. I den grafiska manualen
finns regler och anvisningar om logotyp, teckensnitt, devis, dekorelement, färger,
bilder etc.
Förvaltningen uppger i skrivelse att det finns ett behov av att levandegöra
innehållet i Lomma kommuns grafiska manual, samt att utvecklingen av digitala
plattformar ställer andra krav än tidigare och delar av den grafiska manualen
behöver uppdateras så att den möter dagens och framtidens behov på ett bättre
sätt.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26, § 231,
och 2016-11-09, § 246.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26, § 231 föreslogs
kommunstyrelsen anta ny färgskala för organisationen Lomma kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade även att uppdra åt
utvecklingsavdelningen att se över gällande logotyp.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09, § 246 föreslogs
kommunstyrelsen anta föreslagen logotyp och typografi.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 231/16
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 246/16
- Skrivelse 2016-11-06 från utvecklingsavdelningen
- PowerPoint-presentation om uppdatering av grafisk profil, uppdaterad 201611-08 med förslag till logotyp och typografi
- Skrivelse 2016-10-24 från utvecklingsavdelningen

Utdragsbestyrkande
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2016-11-16

KS § 187
Kommunstyrelsen beslutar följande:
− Kommunstyrelsen antar föreslagen färgskala för organisationen Lomma
kommun.
− Kommunstyrelsen antar föreslagen logotyp. Logotypen ska implementeras
gradvis så att inga extra kostnader tillkommer.
− Kommunstyrelsen antar föreslagen typografi.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KS § 188

Dnr KS/KF 2016:320.007

Beträffande revisionens granskning avseende kommunstyrelsens
beredning av ärenden
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Lomma kommuns revisorer har PWC genomfört en granskning
avseende kommunstyrelsens beredning av ärenden.
Efter genomförd revision och genomgång av granskningens samtliga kontrollmål
har PWC gjort bedömningen att kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig
och effektiv beredning av ärenden i enlighet med lagstiftning, gällande riktlinjer
och allmän praxis.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26, § 233.
Beslutsunderlag
− Skrivelse 2016-10-18 från kanslichefen
− Revisionsrapport augusti 2016: Granskning av kommunstyrelsens beredning av
ärenden – Lomma kommun
− Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , § 233/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
− Kommunstyrelsen har tagit del av revisionens granskningsrapport avseende
granskning av kommunstyrelsens beredning av ärenden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KS § 189

Dnr KS/KF 2016:305.024

Alternativ tjänstepension för förvaltningschefer och vissa
nyckelpersoner
Ärendebeskrivning
I syfte att stärka Lomma kommuns möjligheter att rekrytera och behålla högre
chefer och nyckelpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare, föreslås i
skrivelse 2016-09-15 att möjligheten till alternativ pensionslösning enligt
pensionsavtalet KAP-KL införs.
Alternativ pensionslösning innebär att den förmånsbestämda delen av
tjänstepensionen byts mot en premiebestämd pension. Detta medför att berörd
arbetstagare kan göra eget val av placering av premien i antingen traditionell
pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Vidare ger den alternativa
pensionslösningen arbetstagaren möjlighet att välja efterlevandeskydd för
pensionen, vilket inte är möjligt för den förmånsbestämda pensionen, samt
flexiblare uttagsmöjligheter.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26, § 235.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-09-15 från personalchefen
- Förslag till Anvisningar för pensioner i Lomma kommun
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 235/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
− Kommunstyrelsen beslutar att inte behandla ärendet vid dagens sammanträde.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KS § 190

Dnr KS/KF 2012:402.214

Begäran om förordnande om partiellt genomförande av
detaljplan enligt PBL 13 kap. 17 § för Bjärred 48:1 m.fl. i
Bjärred, Lomma kommun (Bjärred Saltsjöbad och station)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2016-09-08 beslutat anta detaljplan för del av Bjärred
48:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred Saltsjöbad och station).
Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen.
Enligt plan- och bygglagen 13 kap. 17 § tredje stycket kan mark- och
miljödomstolen, trots att överklagande inte har avgjorts, på kommunens begäran
förordna att det överklagade beslutet får genomföras i de delar som uppenbarligen
inte berörs av överklagandet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09, § 238.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-11-08 från planeringsavdelningen
- Detaljplan för del av Bjärred 48:1 m fl i Bjärred (Bjärred saltsjöbad och
station), antagandehandling
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 238/16.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
− Kommunstyrelsen begär att mark- och miljödomstolen, med stöd av PBL 13
kap. 17 § tredje stycket, förordnar att detaljplanen för fastigheten Bjärred 48:1
m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred Saltsjöbad och station) får
genomföras i de delar som uppenbarligen inte berörs av överklagandet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2016-11-16
Dnr KS/KF 2016:304.105

Beträffande utseende av pristagare till 2016 års pris för
berömvärda insatser
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har under § 138/07 (revidering under § 200/09) instiftat
”Pris för berömvärda insatser” i syfte att uppmärksamma och uppmuntra till
insatser utöver det vanliga för att bistå medmänniskor, värna miljön eller
medverka till att Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden.
Insatserna ska vara i samklang med devisen i kommunens varumärke ” Tanke.
Omtanke. Mertanke!” Detta innebär att insatser som belönas ska präglas av både
tanke och eftertanke, liksom av en stark välvilja och omtanke och framförallt
generera ett mervärde för våra medborgare, föreningar och organisationer.
Sektorerna byggnadskultur och kultur är undantagna.
Priset utgörs av ett diplom och ett penningbelopp om totalt 15.000 kronor. Det
delas ut årligen och kan vid varje tillfälle tilldelas en eller flera pristagare.
Utdelning sker i samband med kommunfullmäktigs sammanträde i december
månad.
Priset kan delas ut till enskilda personer samt till föreningar, organisationer och
inom kommunen verksamma företag, vilka i positiv och aktiv anda gjort
berömvärda insatser för medmänniskor, värnat miljön eller medverkat till att
Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden.
Såväl enskilda personer som organisationer, föreningar, företag, kommunala
förvaltningar, nämnder och andra äger rätt att nominera kandidater. Förslag om
nominering av pristagare ska ske senast den 30 september. Pristagare utses av
kommunstyrelsen.
Information om årets pris har skett genom annonser i Sydsvenska Dagbladet,
Skånska Dagbladet och Lommabladet samt på kommunens hemsida, kommunens
Facebook och genom anslag på div. platser i kommunen.
Följande kandidater har nominerats till årets pris:
• Eva Clarin
• Jörgen Freiburghaus
• Lions Club i Lomma
• Carina Espegren
• Brita Kinning

Utdragsbestyrkande
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Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09, § 239.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-10-28 från Ingrid Grönkvist
- Inkomna nomineringar
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 239/16
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
− Kommunstyrelsen utser Lions Club i Lomma till pristagare av 2016 års pris för
berömvärda insatser för föreningens betydande bidrag till att på ett positivt sätt
uppmärksamma Lomma kommun utanför dess gränser, samt till att uppmuntra
en klimatsmart livsstil.
Lions Club i Lomma tilldelas priset för arbetet med sin årliga loppmarknad på
området kring Folkets Hus i Lomma. Loppmarknaden är mycket populär och
vidhåller en god tradition för invånarna i Lomma kommun, samtidigt som den
bidrar till kommunens goda rykte i omvärlden. Återanvändning av kläder och
prylar medför dessutom en besparing på jordens resurser, minskar
kemikalieförbrukningen, samt leder till minskad avfallshantering.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KS § 192

Dnr KS/KF 2016:193.021

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare
i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och Landsting har träffat överenskommelse om ändringar i
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, med
OFR:s förbundsområde Allmän Kommunal Verksamhet (Vision, Ledarna,
Akademikerförbundet SSR) och Akademikeralliansen.
Överenskommelsen innehåller:
- Bestämmelser för arbetstagare som omfattas av BEA med bilaga
- Centrala och lokala protokollsanteckningar
- Centrala protokollsanteckningar
- Lokalt kollektivavtal om BEA
Personalchefen föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen ska anta ändringarna i
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09, § 242.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-10-19 från personalchefen
- Cirkulär 16:52 från Sveriges Kommuner och Landsting
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
− Kommunstyrelsen antar ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2016-11-16
Dnr KS/KF 2016:337.806

Förslag till revidering av taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt gällande taxekonstruktion för avgifter inom
kultur- och fritidsnämndens verksamhet och har bemyndigat kultur- och
fritidsnämnden att bland annat fastställa ändrade avgifter för idrottsverksamhet
utomhus, avgifter för verksamhet i idrottshallar/gymnastiksalar, avgifter vid
upplåtelse av samlingslokaler, övernattningsavgifter, avgifter inom
föreningsserviceverksamheten, avgifter för verksamhet på fritidsgårdarna
Stationen och Centralen, samt att ändra avgifterna för kulturskolans verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden har 2016-06-13, § 55, fastställt reviderade regler för
stöd till föreningar i Lomma kommun. Dessa reviderade regler ska börja gälla från
och med 2017-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om
revidering av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har, mot bakgrund av kulturoch fritidsnämndens beslut om reviderade regler för stöd till föreningar i Lomma
kommun, gjort en översyn av gällande taxor och avgifter för kultur- och
fritidsnämndens verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-11-07 att
hemställa hos kommunfullmäktige om fastställande av taxor och avgifter för
kultur- och fritidsnämndens verksamhet i enlighet med förvaltningens förslag
(bilaga).
Kanslichefen har i skrivelse 2016-10-19 lämnat följande yttrande:
Det kan konstateras att förslaget innebär förändrade principer, i förhållande
till gällande taxekonstruktion, exempelvis avseende avgifter för lokaler, i
överensstämmelse med reviderade regler för stöd till föreningar. Beslut om
revidering av taxan ryms därmed inte inom bemyndigandena till nämnden.
Noteras att taxeförslaget upplysningsvis innehåller information om att
fotbollsplaner upplåts till bidragsberättigade föreningar i enlighet med
tecknade avtal.
Förvaltningen uppger vidare att en jämförelse med motsvarande typ av
avgifter i andra kommuner är svår att göra då lokalernas förutsättningar och
taxekonstruktionerna skiljer sig åt.
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Enligt kommunallagen 3 kap. 9 § beslutar kommunfullmäktige i ärenden
som har avgörande betydelse för den kommunala ekonomin. Eftersom
avgiftsnivån kan komma att återverka på skatteuttaget ankommer det därför
som huvudregel på kommunfullmäktige att utöva den kommunala
avgiftsrätten. Enligt praxis och kommunallagens förarbeten kan dock
avgiftsuttag, som är av mindre kommunalekonomisk betydelse och som inte
heller är av principiell vikt, delegeras till nämnd, såvida inte
speciallagstiftningen anger annat.
Av förvaltningen beräknad sammanlagd årsintäkt från föreslagna avgifter
uppgår till ca 2,5 mnkr för år 2017, med nuvarande omfattning av
uthyrningsverksamhet.
Det är tveksamt om avgiftsuttaget kan betraktas vara av mindre
kommunalekonomisk betydelse.
För att möjliggöra delegation av avgiftsbeslutanderätten för de aktuella
avgifterna bör fullmäktige därför, liksom hittills, fastställa principerna för
taxans uppbyggnad, inom vilken nämnden äger rätt att revidera avgifterna.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09, § 243.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-10-19 från kanslichefen
– Skrivelse 2016-10-19 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Förslag 2016-11-07 från kultur- och fritidsnämnden på reviderade taxor och
avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamhet, med ändringsmarkeringar
– Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 81/16
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 243/16
Kommunstyrelsens handläggning
Överläggning
Lisa Bäck (S), Lars Carlén (S), Conny Bäck (S) och Lennart Nilsson (S) avstår
från att deltaga i beslutet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Reviderade ”Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhet” fastställs enligt bilaga, med den ändringen att följande stycke på
sidan 2 stryks:
”Kommersiella entrébelagda arrangemang eller avgiftsbelagda aktiviteter:
Avgift beslutas i varje enskilt fall av kultur- och fritidsnämnden”
– Taxan träder i kraft 2017-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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Förslag till revidering av taxa för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-11-08 beslutat hemställa hos
kommunfullmäktige om fastställande av reviderad taxa för förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg i Lomma kommun.
Hemställan föranleds av revidering av tillämpningsföreskrifter för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg, samt revidering av kravrutin och sanktioner.
För att revideringarna ska kunna träda i kraft behöver taxan anpassas.
Förslaget omfattar följande förändringar:
Omsorgstid för föräldralediga och arbetssökande
Rätten till förskola för föräldralediga och arbetssökande vårdnadshavare föreslås
utökas från 15 till 25 timmar per vecka under tiden måndag till fredag klockan
09.00-14.00. Motsvarande utökning föreslås göras avseende pedagogisk omsorg
där tiden förläggs efter överenskommelse med pedagogisk omsorg.
Omsorg på obekväm arbetstid
Omsorg på obekväm arbetstid, samt nattomsorg har tidigare erbjudits, men inte
varit reglerat i tillämpningsföreskrifterna. Omsorg på obekväm arbetstid föreslås
nu erbjudas mellan klockan 18.30-21.00 på vardagar och 06.30-21.00 på helger
och röda dagar. Detta innebär att nattomsorg fortsättningsvis inte erbjuds.
Allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar
Barn till förvärvsarbetande eller studerande med förskoleplacering/placering i
pedagogisk omsorg, som har ett omsorgsbehov som överstiger 15 timmar i
veckan, föreslås har reducerad avgift med 1/3 av den avgift som följer av taxan. I
taxan uttrycks reduktionen i termer av procentandel av inkomst och relateras till
antalet barn i omsorg. Formuleringen föreslås därför ändras.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09, § 244.
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Beslutsunderlag
− Skrivelse 2016-11-02 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och
fritid
− Bilaga 1: Förslag på revidering av tillämpningsföreskrifter för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg
− Bilaga 2: Förslag på Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
i Lomma kommun
− Förslag till kravrutin avseende barnomsorgsavgift
− Avgiftsnivåer för maxtaxa
− Kalkyl 25 h omsorg per vecka för föräldralediga och arbetssökande
− Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 89/16
− Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 244/16
Kommunstyrelsens handläggning
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunstyrelsen skall besluta i enlighet med barnoch utbildningsnämndens förslag, dock med den ändringen att texten under rubriken ”Föräldralediga och arbetssökande” erhåller följande reviderade lydelse.
”Föräldralediga och arbetssökande
Barn till vårdnadshavare som är föräldraledig med annat barn och barn till arbetslösa vårdnadshavare har rätt till förskola 25 timmar per vecka, under tiden måndag-fredag kl. 09.00-14.00. I pedagogisk omsorg har samma kategori barn rätt till
omsorg 25 timmar per vecka, förlagd efter överenskommelse med den pedagogiska verksamheten. Avgiften följer maxtaxan.”
Lisa Bäck yrkar avslag avseende den förändring som avser omsorg på obekväm
arbetstid. Lomma kommun ska även fortsättningsvis erbjuda nattomsorg.
Gunilla Lundström yrkar bifall till Anders Berngarns yrkande och avslag till Lisa
Bäcks yrkande.
I ärendet yttrar sig jämväl Anna-Karin Davidsson och Conny Bäck.
Sedan överläggningen förklarats avslutad förklarar ordförande att han först avser
att ställa proposition på frågan om bifall respektive avslag till sitt eget och Gunilla
Lundströms yrkande och därefter på frågan om bifall respektive avslag till Lisa
Bäcks ändringsyrkande.
Denna propositionsordning godkännes.
Ordförande ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
sitt eget och Gunilla Lundströms yrkande, varefter kommunstyrelsen beslutar att
bifalla desamma.
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Därefter ställer ordförande proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks ändringsyrkande avseende nattomsorg, varefter kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderad ”Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun” fastställes i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag, dock med
den ändringen att texten under rubriken ”Föräldralediga och arbetssökande” erhåller följande reviderade lydelse.
”Föräldralediga och arbetssökande
Barn till vårdnadshavare som är föräldraledig med annat barn och barn till arbetslösa vårdnadshavare har rätt till förskola 25 timmar per vecka, under tiden måndag-fredag kl. 09.00-14.00. I pedagogisk omsorg har samma kategori barn rätt till
omsorg 25 timmar per vecka, förlagd efter överenskommelse med den pedagogiska verksamheten. Avgiften följer maxtaxan.”
- Taxan träder i kraft 2017-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
./.

Bilaga.
Reservationer
Lisa Bäck (S), Lars Carlén (S), Conny Bäck (S) och Lennart Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande avseende översyn av ersättningsmodell för färdtjänst
Ärendebeskrivning
Lomma är en av 23 kommuner i Skåne för vilka färdtjänst- och
riksfärdtjänstverksamheten överlåtits till Region Skåne (Skånetrafiken).
I enlighet med nu gällande avtal Överenskommelse om fortsatt finansiering av
överlåtna uppgifter enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om
riksfärdtjänst, har en översyn av modellen för kommunernas ersättning till
Skånetrafiken genomförts och ett förslag till ny ersättningsmodell från och med
2018 presenterats. Förslaget till ny ersättningsmodell formuleras som ett ”Tillägg
till Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag”.
Kommunförbundet Skåne har remitterat förslaget till de 23 kommuner som i
dagsläget har undertecknat avtalet med Skånetrafiken gällande färdtjänst.
Förslaget har remitterats till socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden har 2016-11-08, yttrat sig enligt följande:
Socialnämnden ställer sig positiv till föreslagen ny ersättningsmodell för
färdtjänst, och förordar således att Lomma kommun tecknar förslag till
tilläggsavtal.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09, § 245.
Beslutsunderlag
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 247/16
- Skrivelse 2016-10-20 från socialförvaltningen
- Remiss och information; Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst,
Kommunförbundet Skåne 2016-10-10, med förslag till Tillägg till avtal
43/2014 avseende Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag
- Presentation från Skånetrafiken
- Protokoll från socialnämnden, § 64/16
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 245/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Lomma kommun ställer sig positiv till föreslagen ny ersättningsmodell för
färdtjänst.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Hemställan om ökad investeringsram under 2017 och 2018
avseende nybyggnad av Lerviks förskola
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har erhållit anbud från sex anbudsgivare
avseende nybyggnad av Lerviks förskola och efter utvärdering kan, enligt
skrivelse från fastighetschefen, fastställas att det lägsta anbudet ligger högre än
vad som tidigare budgeterats och att detta är hänförligt till det överhettade
marknadsläget i byggbranschen. Möjligheterna att omdisponera medel från andra
investeringsprojekt har undersökts men bedöms inte möjligt enligt
fastighetschefen.
Ärendet hanterades av tekniska nämnden den 14 november med nedanstående
förslag till beslut:
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige föreslå
en utökad totalutgift för nybyggnationen av Lerviks förskola till 55 mnkr, vilket
innebär en ökning av totalutgiften med 13 mkr i förhållande till tidigare beräknad
investeringsutgift. Den ökade totalutgiften finansieras genom ökning av
investeringsramen för Lerviks förskola under 2017 med 6 mkr och under 2018
med 7 mkr.
Utvärdering av inkomna anbud har skett efter det att kommunstyrelsen hanterade
budgetärendet den 26 oktober och har därför inte kunnat beredas politiskt inför
kommunfullmäktiges behandling den 17 november.
Ekonomiavdelningen föreslår, om omdisponering av medel/flyttning i tid inte
bedöms möjlig, följande beslut:
- att fastställa den nya totalutgiften för Nybyggnation Lerviks förskola till 55
mkr
- att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med totalt 13 mkr för projektet
med fördelning 6 mkr 2017 och 7 mnkr 2018
- att de utökade utbetalningarna finansieras genom ökad upplåning för
respektive år
- att driftskostnadskonsekvenserna hanteras i kommande budgetprocess för år
2018
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16, § 248.
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Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 107/16
- Skrivelse 2016-11-02 från samhällsbyggnadsförvaltningen
- Skrivelse 2016-11-09 från ekonomiavdelningen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 248/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Den nya totalutgiften för Nybyggnation Lerviks förskola fastställs till 55 mkr.
- Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med totalt 13 mkr för projektet, med
fördelning 6 mkr 2017, och 7 mkr 2018.
- De utökade utbetalningarna finansieras genom ökad upplåning för respektive år.
- Driftkostnadskonsekvenserna hanteras i kommande budgetprocess för år 2018.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Månadsrapport januari-oktober 2016, kommunövergripande
verksamhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2015-10-22 fastställt reviderat Styr- och kvalitetssystem
för Lomma kommun. Enligt styrsystemet ska tre ordinarie uppföljningar lämnas;
kvartalsrapport, delårsrapport samt årsredovisning.
Kommunstyrelsen har i januari 2013 beslutat att uppföljning av kommunövergripande verksamhet ska ske, förutom vid de tre ordinarie uppföljningstillfällena, per
31/5 och 31/10.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16, § 247.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport kommunövergripande verksamhet januari-oktober 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 247/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Månadsrapport avseende kommunövergripande verksamhet januari-oktober
2016 läggs till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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