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KOMMUNSTYRELSEN
2016-12-07
Plats
Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma
Tid
Onsdagen den 7 december 2016 kl. 19.00-19.25
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2016-12-07

KS § 198

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 29/16
Beslut om förtroendemans deltagande i konferens, kurs etc.
Dnr KS/KF 2016:372.002
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 138-145/16 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
nr 26/16
Undertecknande av utökad borgen för Sydvatten AB:s lån
Dnr KS/KF 2016:129.106
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 56/16
Avstämning löneöversyn 2016, Kommunal
Dnr 2016:11.002
nr 57-59
Kommunal tjänstepension
Dnr 2016:11.002
Protokoll från sammanträde 2016-11-09 och 2016-11-16 med kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 80/16, angående uppföljning av
lokalbehovsplan 2016.
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 87/16, angående uppföljning av
lokalbehovsplan 2016.
Skrivelse från myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende
uppföljning av kommunernas tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor för 2015.
Mötesanteckningar från ägarträff i Sydvatten AB 2016-11-11.

Utdragsbestyrkande
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2016-12-07

KS § 198 (forts.)
Styrelseprotokoll från Lomma Uthyrningsfastigheter AB nr 3/16. Styrelsen
beslutar bland annat att styrelsen vid styrelsesammanträdet den 13 februari 2017
ska fatta beslut om att lämna förslag till bolagsstämman om bolagets avveckling.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KS § 199

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 fastställer föreliggande förslag till anvisningar för pensioner
i Lomma kommun med följande ändring:
− Andra stycket under rubriken ”Alternativ pensionslösning enligt
KAP-KL” ska formuleras enligt följande: ”Erbjudandet gäller för
förvaltningschefer, personalchef och ekonomichef.”
− Förslaget ska innebära att det är kostnadsneutralt för kommunen.
./.

Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KS § 200

Dnr KS/KF 2016:83.210

Sammanställning av aktuellt planläge
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har sedan i januari 2013 ansvaret för upprättande av
detaljplaner. Som ett arbetsredskap för att kunna prioritera, bedöma resursbehov
och informera om pågående planarbetsläge finns på planeringsavdelningen en
planlägeslista som kontinuerligt uppdateras. Planlägeslistan innehåller uppgifter
om pågående planarbeten med uppgifter framför allt om tidsplaner med angivande
av tidpunkt för start av planarbetet, samråds- och granskningstider samt
antagandetidpunkt. Planlägeslistan upprättas med utgångspunkt i de uppdrag som
kommunstyrelsen ger planeringsavdelningen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, § 250.
Beslutsunderlag
- Planlägeslista daterad 2016-11-14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 250/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av planläget 2016-11-14 och lägger
den till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KS § 201

Dnr KS/KF 2016:150.041

Omallokering av investeringsmedel för serviceavdelningen
Ärendebeskrivning
It- och servicechefen föreslår i skrivelse 2016-11-10 att kommunstyrelsen gör en
omallokering i investeringsbudgeten 2016 som innebär att byte av teknisk
utrustning i stora sessionssalen (230 tkr) och en uppgradering av metakatalog (535
tkr) kan göras.
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande i skrivelse 2016-11-22:
Förslaget innebär att all kvarstående budget inom IT-och servicechefens
ansvar, utom 200 tkr avseende ”Oförutsett ITS”, omdisponeras till de två
nya projekten.
Det är viktigt att de projekt som nu tas bort från planeringen inte orsakar ett
utökat behov i den nyss fastställda budgeten för 2017-2019, då kommunen
totalt sett behöver hålla nere investeringsnivån.
Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt utrymme på totalt 1 533 tkr
för kommunstyrelsens mindre investeringar år 2016 och inom ramen för
detta har kommunstyrelsen planerat 1 133 tkr till It- och servicechefens
ansvar.
Det är kommunstyrelsen som beslutar om projekten inom det finansiella
utrymmet som fastställts av kommunfullmäktige.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, § 251.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-11-10 från IT- och servicechefen
- Skrivelse 2016-11-22 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 251/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
− Kvarstående budget per 2016-11-10 för alla investeringsprojekt inom ITchefens ansvarsområde utom projekt ”ITS – Oförutsett 2016” omallokeras till
två nya projekt: 230 tkr för ”Byte av teknisk utrustning i stora sessionssalen”
samt 535 tkr för ”Uppgradering av metakatalog”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2016:364.000

Godkännande av begränsat öppethållande av förvaltningarna i
kommunhuset 2017
Ärendebeskrivning
Förvaltningslagen 5 § reglerar kraven vad gäller myndigheternas tillgänglighet för
allmänheten. Där stadgas bland annat att en myndighet skall ha öppet under minst
två timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera
allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av
allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Detta gäller dock inte om en
sådan dag samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
År 2017 infaller s.k. klämdag den 26 maj och den 5 juni. Öppethållandet för
förvaltningarna i kommunhuset föreslås dessa dagar begränsas till kl. 9-11.
Vidare föreslås att öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset begränsas
till kl. 8-12 dag före röd dag 2017, d.v.s. den 5 januari, 13 april, 24 maj och 3
november 2017.
Dessutom föreslås att öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset också
begränsas till kl. 8-12 den 23 december och den 30 december 2017.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, § 255.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-11-22 från kansliavdelningen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 255/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
− Öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset begränsas den 26 maj och
den 5 juni 2017 till kl. 9-11 och 5 januari, 13 april, 24 maj och 3 november
samt 23 december och den 30 december 2017 till kl. 8-12. Midsommarafton,
julafton och nyårsafton år 2017 är förvaltningarna i kommunhuset stängda.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 203

s. 9 (13)

2016-12-07
Dnr KS/KF 2016:78.060

Medborgarlöften för effektivare brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete 2017
Ärendebeskrivning
Lomma kommun och polismyndigheten har sedan 2007 ett samtjänstavtal enligt
lag (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor. Avtalet innebär att Lomma
kommun utför receptionstjänst, post- och budtjänst samt hittegodshantering åt
polismyndigheten, polisstationen, Lomma. Dessutom har kommunstyrelsen 201104-06 § 87 godkänt en överenskommelse med polismyndigheten, närpolisområde
Öresund/Lomma, om samarbeten för att förebygga brott.
Kommunstyrelsen godkände 2016-03-09 § 41 ”Samverkansöverenskommelse
mellan Lomma kommun och Lokalpolisområde Kävlinge, 2016-2018”. I
överenskommelsen beskrivs parternas samverkan för att så långt som möjligt
tillgodose medborgarnas och samhällets behov. Till överenskommelsen föreslogs
också höra ett så kallat medborgarlöfte.
Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens nya styrmodell och ett sätt för
polisen att komma närmare medborgaren. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller
åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska
kommuniceras med medborgarna.
Medborgarlöften innehåller beskrivningar av vad polisen, kommunen och andra
aktörer i samhället lovar att åstadkomma tillsammans med medborgarna för att de
som bor och verkar i ett område ska känna sig trygga och säkra. Ett ökat
förtroende för, och nöjdhet med, polisens arbete kan också till exempel leda till att
fler anmäler brott till polisen eller att fler vågar vittna i rättegångar.
Säkerhetschefen har i skrivelse 2016-11-23 lämnat följande yttrande:
Lomma kommun och Lokalpolisområde Kävlinge har sedan länge ett
välfungerande samarbete. För att förtydliga detta och för att gemensamt visa
på vikten av ett gott samarbete, är det föreslagna medborgarlöftet ett bra
verktyg. Förslaget till medborgarlöfte innebär inga ökade kostnader för
kommunen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, § 256.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-11-23 från säkerhetschefen
- Förslag till Medborgarlöfte avseende brottsförebyggande och
trygghetsskapande åtgärder i Lomma kommun 2017
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 256/16
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Föreliggande förslag till Medborgarlöfte avseende brottsförebyggande och
trygghetsskapande åtgärder i Lomma kommun 2017, godkänns.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av nämndsbudget för kommunstyrelsen 2017
Ärendebeskrivning
Enligt styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun ska varje nämnd fastställa
budget i december. Budgeten ska fördelas på de verksamheter som ingår under
respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget.
Fullmäktige har 2016-11-17 fastställt budget för 2017. Kommunstyrelsens
driftbudget för 2017 är totalt 74 229 tkr.
I skrivelse 2016-11-22 redovisas förslag till nämndsbudget för kommunstyrelsen.
Förslaget speglar huvudsakligen de förslag till förändringar som tidigare framförts
i form av budgetskrivelse i augusti och förslag som diskuterats i budgetberedning
samt i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, § 257.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-11-22 från kommundirektören och budgetekonom Elisabet
Andersson
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 257/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens nämndsbudget 2017 i enlighet
med förslag i skrivelse, reviderat 2016-11-30 enligt av utskottet givna direktiv.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppföljning av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har ett styr- och kvalitetssystem som visar hur arbetet ska gå till
för att få en bra sammanhållen styrning och uppföljning av alla verksamheter i
organisationen. Styr- och kvalitetssystemet beskriver, på ett övergripande sätt, för
medarbetare, förtroendevalda och allmänhet, hur den kommunala verksamheten
ska styras, följas upp och utvärderas.
Befintligt styr- och kvalitetssystem fastställdes av kommunfullmäktige 2007-0315 och har sedan reviderats vid fem tillfällen (2010-03-11, 2011-06-09, 2012-0913, 2013-06-13, 2015-03-14).
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-26, § 180 om en förändrad budgetprocess.
Detta innebär att styr- och kvalitetssystemet behöver uppdateras för att följa den
nya budgetprocessen.
Kvalitetsutvecklaren redogör i skrivelse 2016-11-23 för föreslagna förändringar.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, § 258.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-11-23 från kvalitetsutvecklaren
- Reviderad budgetprocess för Lomma kommun, antagen 2016-10-26
- Förslag till reviderat styr- och kvalitetssystem
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 258/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Kommunfullmäktige fastställer reviderat styr- och kvalitetssystem för Lomma
kommun.
./.

Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av nämndsplan för kommunstyrelsen 2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt styrsystem för Lomma kommun, varav bland
annat följer att nämnderna, inklusive kommunstyrelsen, ska upprätta nämndsplan.
Kommunstyrelsen har vid möte 2016-03-09 arbetat med framtagande av
nämndsplan för 2017.
Kommunstyrelsen har 2016-06-15, § 130 fastställt preliminär nämndsplan för
kommunstyrelsen 2017. Mål och nyckeltal har satts för kommunens övergripande
måls fyra områden kvalitet, service, hållbarhet och trygghet. Totalt sju mål är
formulerade för kommunstyrelsen.
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2016-11-15 att målet ”Bullernivåerna i Lomma
tätort ska minska” lyfts ur 2017 års nämndsplan, då det har visat sig svårt att mäta
och finna lämpliga nyckeltal för.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, § 259.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-11-15 från kvalitetsutvecklaren
- Förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen 2017
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 259/16
Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, men med följande ändring:
- Målet avseende bullernivåer ska preciseras enligt följande:
”Trafikbullernivåerna i Lomma kommun ska minska”.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till sitt eget
yrkande, varefter kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen fastställer nämndsplan för kommunstyrelsen 2017 enligt
bilaga.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

