SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (31)

2015-10-22

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Plats

Kommunhuset, Lomma

Tid

kl. 19:00-20:55

Beslutande

Ordinarie ledamöter
Se bifogad närvarolista
Tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista
Icke tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista

Övriga deltagare

Eva Elfborg
Marcus Nilsson § 84

Kanslichef
Ekonomichef

Utses att justera

Karin Everlund och Anna-Karin Davidsson
(Ersättare: Lisa Bäck)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 4 november Paragrafer 70-87
2015, kl.15.00

Underskrifter

Sekreterare
Eva Elfborg
Ordförande
Claes Hedlund
Justerande
Karin Everlund

Anna-Karin Davidsson

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-10-22
Paragrafer

70-87

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2015-11-05

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset

Underskrift
Eva Elfborg
Kanslichef

Utdragsbestyrkande

2015-11-27

s. 2 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 3 (31)

2015-10-22

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun
2015-10-22
Claes Hedlund ordf.
Mozhgan Zachrison 1:e vice ordf.
Karl-Gustav Nilsson 2:e vice ordf.
Ordinarie ledamöter
M Sofia Forsgren Böhmer
M Carin Hansson
M Robert Wenglén
M Jerry Ahlström
M Christian Idström
M Emma Köster
M Alf Michelsen
M Lennart Månsson
M Elisabeth Svensson
M Cia Barwén
M Patrik Bystedt
M Anita Fränninge
M Richard Jerneborg
M Joy Nilsson
S
Lisa Bäck
S
Lars Carlén
S
Pia Johnson
S
Rune Netterlid
S
Lennart Nilsson
S
Conny Bäck
S
Fredrik Högberg
S
Karin Everlund
FP Britt Hjertqvist
FP Gunilla Lundström
FP Gunilla Tynell
KD Anna-Karin Davidsson
C
Martha Henriksson-Witt
C
Lars-Göran Svensson
MP Johan Holmqvist
MP Louise Herslow
SD Per Jerlenäs
SD Åsa P Wittenfelt

Utdragsbestyrkande
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2015-10-22

Tjänstgörande ersättare
M
M
M
M
M
S
FP
FP
MP
SD

Monica Thomhave Jeding
Åsa Ahlström
Martin Johansson
Ola Ahlqvist
Anna Ericson
Henri Gossé
Carin Andersson
Yvonne Andreasson
Jan Rydén
Björn Almqvist

Icke tjänstgörande ersättare
M Attila Beck
M Krister Wiman
S
Christel Åkerman
S
Per Bengtsson
S
Thomas Dahlbom
FP Anders Olsson
KD Urban Girhammar
C
Rikard Hansson Frostgård

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 70

2015-10-22
Dnr KS/KF 2015:2.002

Meddelanden
a.

Länsstyrelsens i Skåne läns protokoll 2015-09-14 över inspektion
av kommunens överförmyndarverksamhet
KS/KF 2015:352.191

b.

Länsstyrelsens i Skåne län tillsynsbeslut 2015-09-25 enligt PBL
11 kap. 10 §, att inte överpröva kommunfullmäktiges beslut,
den 10 september 2015 § 69, att anta detaljplan för del av Lomma
33:11 m.fl. i Lomma, Lomma kommun (område vid Sjögräsgatan)
KS/KF 2013: 281.214

c.

Socialnämndens beslut § 70/15 angående rapport avseende ej
verkställda beslut
KS/KF 2015:130.709

d.

Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2015-10-12 att upphäva den av
kommunfullmäktige 2015-06-11 § 59 fastställda detaljplanen för
fastigheten Lomma 35:120 m fl, Lomma kommun. (Stationsområdet).
Kanslichefen meddelar att frågan om överklagande förväntas
behandlas av kommunstyrelsen 2015-10-28
KS/KF 2015:284.108

e.

Motion, inkommen 2015-10-20, från Lars Carlén, angående
uppdrag åt kommunstyrelsen att utarbeta en modell för rimlig
kostnadsersättning till de borgerliga vigselförrättarna i kommunen.
Kanslichefen meddelar att motionen är remitterad till kommunledningskontoret för yttrande.
KS/KF 2015:392.112

Kommunfullmäktige beslutar följande:
- Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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s. 6 (31)

2015-10-22

KF § 71

Dnr KS/KF 2015:361.113

Godkännande av avsägelse från Stefan Lindblad (M) avseende
uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för tiden
till och med 2018-12-31 samt fyllnadsval i anledning härav
Ärendebeskrivning
Stefan Lindblad (M) har avsagts sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar följande:
- Stefan Lindblads avsägelse godkännes.
- Till ny 6:e ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, för Moderata Samlingspartiet, för tiden till och med 2018-12-31, väljes Hannes Pennsäter.
-Ersättarna Ann Haluzova, Thomas Nilsson, Sven-Erik Petersson, Gunnel Holmquist och Caroline Lindberg uppflyttas till 1:e – 5.e ersättare för Moderata Samlingspartiet i nämnden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KF § 72

s. 7 (31)

2015-10-22
Dnr KS/KF 2015:376.113

Godkännande av avsägelse från Stefan Calling (FP) avseende
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Stefan Calling har avsagts sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige godkänner Stefan Callings avsägelse samt hemställer hos
länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
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s. 8 (31)

2015-10-22
Dnr KS/KF 2015:379.113

Godkännande av avsägelse från Elisabeth Rosenquist (M) avseende uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Elisabeth Rosenquist har avsagts sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige godkänner Elisabeth Rosenquists avsägelse samt hemställer hos länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
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s. 9 (31)

2015-10-22

KF § 74

Dnr KS/KF 2015:380.113

Godkännande av avsägelse från Elisabeth Rosenquist (M) avseende
uppdraget som ersättare i kultur - och fritidsnämnden, för tiden
till och med 2018-12-31 samt fyllnadsval i anledning härav
Ärendebeskrivning
Elisabeth Rosenquist (M) har avsagts sig uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar följande:
- Elisabeth Rosenquists avsägelse godkännes.
- Till ny 6:e ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för Moderata Samlingspartiet,
för tiden till och med 2018-12-31, väljes Oskar Magnusson.
Bjärred.
-Ersättarna Marc Schildt och Peter Brobäck uppflyttas ett steg till 4:e respektive
5:e ersättare för Moderata Samlingspartiet i nämnden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KF § 75

s. 10 (31)

2015-10-22
Dnr KS/KF 2015:377.113

Godkännande av avsägelse från Anders Danielsson (MP) avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Anders Danielsson (MP) har avsagts sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige godkänner Anders Danielssons avsägelse samt hemställer
hos länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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2015-10-22

KF § 76

Dnr KS/KF 2015:378.113

Godkännande av avsägelse från Anders Danielsson (MP) avseende
uppdraget som ledamot i tekniska nämnden, för tiden
till och med 2018-12-31 samt fyllnadsval i anledning härav
Ärendebeskrivning
Anders Danielsson (MP) har avsagts sig uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar följande:
- Anders Danielssons avsägelse godkännes
- Till ny ledamot i tekniska nämnden för Miljöpartiet, för tiden till och med 201812-31, väljes Bert Selmer.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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s. 12 (31)

2015-10-22

KF § 77

Dnr KS/KF 2015:394.113

Fyllnadsval avseende uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter avlidne Peter Davidsson (M)
Kommunfullmäktige beslutar följande:
- Till ny 7:e ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för Moderata samlingspartiet,
för tiden till och med 2018-12-31, väljes Lena Wahlgren,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KF § 78

Dnr KS/KF 2015:293.113

Godkännande av avsägelse från Rolf Lundh (FP) avseende
uppdraget som lekmannarevisorssuppleant i Kraftringen AB för
tiden t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 samt fyllnadsval i
anledning härav
Ärendebeskrivning
Rolf Lundh, som är utsedd till suppleant för lekmannarevisorn i Kraftringen AB,
har avsagt sig uppdraget. Med anledning härav har revisionen under § 16/15 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att till ny suppleant för lekmannarevisorn
utse Tor-Björn Langåsen (C ).
Kommunfullmäktige beslutar följande:
- Till suppleant för lekmannarevisorn i Kraftringen AB, för tiden t.o.m. ordinarie
bolagsstämma år 2019, väljes Tor-Björn Langåsen,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2015-10-22
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KF § 79

s. 14 (31)

Dnr KS/KF 2015:294.113

Godkännande av avsägelse från Rolf Lundh (FP) avseende
uppdraget som lekmannarevisorssuppleant i Kraftringen Energi
AB för tiden t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019 samt fyllnadsval
i anledning härav
Ärendebeskrivning
Rolf Lundh, som är utsedd till suppleant för lekmannarevisorn i Kraftringen
Energi AB, har avsagt sig uppdraget. Med anledning härav har revisionen under
§ 17/15 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Tor-Björn Langåsen ( C ) till ny suppleant för lekmannarevisorn.
Kommunfullmäktige beslutar följande:
- Till suppleant för lekmannarevisorn i Kraftringen Energi AB, för tiden t.o.m. ordinarie bolagsstämma år 2019, väljes Tor-Björn Langåsen,
________________________________

Utdragsbestyrkande
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KF § 80

Dnr KS/KF

s. 15 (31)

Godkännande av avsägelse från Lena Wahlgren (M) avseende
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden, för tiden
till och med 2018-12-31 samt fyllnadsval i anledning härav
Ärendebeskrivning
Lena Wahlgren (M) har avsagts sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar följande:
- Kommunfullmäktige beslutar att ärendet får tas upp till behandling vid dagens
sammanträde. Beslutet är enhälligt.
- Lena Wahlgrens avsägelse godkännes.
-Till ny 5:e ersättare i tekniska nämnden för Moderata Samlingspartiet, för tiden
till och med 2018-12-31, väljes Eva Bannheden Lindblad
________________________________

Utdragsbestyrkande
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s. 16 (31)

2015-10-22
Dnr KS/KF 2015:257.040

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest ekonomisk förening
Ärendebeskrivning
Från Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit en skrivelse daterad 201505-21, där föreningen vill efterhöra hur respektive medlem vill utnyttja den nya
möjligheten att kunna erlägga en särskild medlemsinsats i år. Kommunens svar är
bindande.
Den senaste finanskrisen 2008 synliggjorde att bankernas riskbuffertar var otillräckliga för att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet. Därför inför EU
ett nytt regelverk för banker och kreditinstitut med skärpta krav på kapital och
likviditet för att öka motståndskraften mot nya finansiella kriser. För Kommuninvests del innebär det att det så kallade bruttosoliditetskravet ska förbättras, det vill
säga en större andel eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna. Kommuninvest planerar för att kunna klara minst 1,5 procent i bruttosoliditet. Det är en
förutsättning för att Kommuninvest ska kunna fortsätta att tillhandahålla konkurrenskraftiga lån till sina medlemmar. Vad som i slutändan beslutas bli lägsta krav
på bruttosoliditet kommer att bestämmas av EU-kommissionen först vid utgången
av 2016.
Kommuninvests styrelse planerar för att kapitalutbyggnaden ska vara genomförd
till 2018. Former för kapitalförstärkning och reformering av modellen för medlemsinsatser i Kommuninvest framgår av de nya stadgar som föreningsstämman
beslutade om 2015-04-16. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för
medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av
medlemskapet.
I de nya stadgarna har införts en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare
samt två delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta
insatsnivån. När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer,
är medlemmen inte längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som
annars skulle betalas. För 2015 uppgick ny årsinsats för Lomma kommun till
2 341 441 kr och den har Lomma kommun liksom tidigare års utdelningar inbetalat som insatskapital till Kommuninvest ekonomiska förening.
Kommuninvest har tagit fram underlag för beräkning hur mycket som Lomma
kommun måste betala för att uppnå de olika nivåerna i insatsbeloppet. Kommunen
uppfyller redan miniminivån på 200 kr per invånare. För att uppnå 50%-nivån
återstår 2 815 726 kr och för att komma upp till 75% ska 7 978 576 kr erläggas.
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s. 17 (31)
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KF § 81 (forts.)
Högsta nivån 900 kr/invånare kräver 13 141 426 kr i insatsbelopp. Invånarantalet
bygger på SCB-statistik från 1 januari 2015.
Om Lomma kommun inbetalar insatskapital upp till högsta nivån så kommer
kommunen att kunna tillgodoräkna sig återbäring och insatsränta som intäkt 2016
och kommande år. Efter inbetalning av medlemsinsats enligt högsta nivån,
13 141 426 kr så uppgår Lomma kommuns totala insatskapital till 20 651 400 kr.
Räntan på insatskapitalet under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5 procent. Ränta på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Räntan på insatskapitalet är en form att överskottsutdelning som ska bekostas inom
ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel. Föreningen kan
därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapitalet kommer att blir under
kommande år. Inbetalningen, som bokföringsmässigt är likviditetspåverkande, innebär att kommunen kommer att behöva låna motsvarande belopp. Räntekostnaden för lånet torde understiga den ränta som kommunen kan erhålla i ränta på insatskapitalet. Denna ränta på insatskapitalet kommer då att få behållas av
kommunen och inte som idag erläggas som årligt tillskott till insatskapitalet.
Lomma kommuns svar ska kommit föreningen tillhanda senast den 30 oktober
2015 för att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Inbetalningen måste ske före
2015 års utgång för att beaktas när 2016 års ordinarie föreningsstämma beslutar
om medlemmen måste betala in en ny årlig insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte. Efter 2016 års stämma kommer de medlemmar som
ännu inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas. Detta
kommer att ske till dess att alla medlemmar nått den högsta nivån.
För Kommuninvest är extra kapitalinbetalningar från medlemmarna betydelsefullt. Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den
egna organisationen uppfattas av myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer som en tydligt styrkesignal jämfört med om föreningen i ett sent skede
skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-09-23, § 149.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-05-21 från Kommuninvest med förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015
- Yttrande 2015-08-28 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 153/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 149/15
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KF § 81 (forts.)
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Wenglén en redogörelse.
Överläggning
Robert Wenglén yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att
– Lomma kommun ska betala in en särskild insats till Kommuninvest ekonomisk
förening så att kommunen uppnår den stadgemässigt högsta nivån på 900 kr per
invånare under 2015.
- 13,2 mkr anslås för att utbetalas som andelskapital.
- Finansiering sker genom upplåning.
Kommunfullmäktige beslutar följande:
– Lomma kommun ska betala in en särskild insats till Kommuninvest ekonomisk
förening så att kommunen uppnår den stadgemässigt högsta nivån på 900 kr per
invånare under 2015.
- 13,2 mkr anslås för att utbetalas som andelskapital.
- Finansiering sker genom upplåning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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s. 19 (31)

2015-10-22
Dnr KS/KF 2015:348.001

Fastställande av reviderat reglemente för intern kontroll
Ärendebeskrivning
Befintliga ”Anvisningar till ”reglemente för intern kontroll” fastställdes av kommunstyrelsen 2007-01-17. Enligt reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll i
kommunen.
Under våren 2014 gjorde Price Waterhouse Coopers en revidering av hur Lomma
kommun arbetar med intern kontroll. Revisionen kom fram till att kommunen behövde utvecklas inom ett antal områden för intern kontroll, bland annat utveckla
arbetet med riskbedömningar samt uppföljning och analysarbetet. Med beaktande
av PWCs rapport tog kommunledningskontoret under våren 2015 initiativ till en
handlingsplan som framöver kommer fokusera på kompetensutveckling, utvecklade metoder för riskanalys och riskhantering, samt uppföljning och analys av resultat inom den interna kontrollen. Till följd av detta behöver reglementet samt
anvisningarna för intern kontroll ses över och revideras.
Förslag från kommunledningskontoret till nytt ”Reglemente för intern kontroll”
innehåller följande ändringar:
1§ Ekonomisk har ändrats till finansiell rapportering och information om verksamheten.
2 § Lagt till följande mening: ”Kommunstyrelsen bestämmer också de kommungemensamma kontrollaktiviteterna. Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt
från nämndernas återrapportering och revisorernas granskningsrapport, utvärdera kommunens samlade arbete med intern kontroll. Kommunstyrelsen
kan även besluta om eventuella åtgärder.”
3 § Ändrat sista meningen till ” Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår” och därmed tagit bort meningen ” Regler
och anvisningar antas för den interna kontrollen” då detta är ett ansvar under
kommunstyrelsen.
4 § Ändrat formuleringen till följande: Inom respektive nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att det finns förutsättningar för en god
intern kontroll i förvaltningen. I detta ansvar ligger att vederbörande ska
leda det interna kontrollarbetet och driva det framåt. Förvaltningschefen ansvarar för att upprätta en god förvaltningskultur inom förvaltningens verksamhetsområde, vilket är viktigt för att uppnå en god intern kontroll och
måluppfyllelse. Med god förvaltningskultur avses de faktorer som påverkar
kulturen inom en förvaltning såsom ledarskap, attityder, ansvarsfördelning,
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KF § 82 (forts.)

engagemang m.m. Förvaltningschefen är skyldig att minst en gång per år
rapportera till nämnden om hur arbetet med den interna kontrollen fortlöper.
Om allvarliga risker eller händelser uppstår ska dessa direkt rapporteras till
nämnden. Förvaltningschefen ska agera då eventuella brister upptäcks och
åtgärda dessa.
8 § Ändrat följande mening till: Nämnd ska senast mars (innevarande år) anta en
särskild plan för intern kontroll. Plan för intern kontroll ska tillsammans med
riskbedömningen överlämnas till kommunstyrelsen.
9 § Lagt till följande mening:” Uppföljningsrapporten ska innehålla en åtgärdsplan med hänsyn till det uppkomna resultatet”.
10 § Ändrat följande mening: ”Nämnden ska senast i februari rapportera resultatet från uppföljningen (avseende förgående år) av den interna kontrollen
inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till
kommunens revisorer”.
11 § Lagt till följande mening: ”En samlad bild av nämndernas arbete med intern
kontroll ska redogöras i årsredovisningen och ska överlämnas från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige”.
Förslag från kommunledningskontoret till nya ”Anvisningar till reglemente för intern kontroll” innehåller följande ändringar:
• I en strävan att utveckla anvisningarna har texterna behandlats och språket
förenklats.
• Anvisningarna har en ny layout.
• Bilder och modeller har lagts till.
• Anvisningar för intern kontroll har i dispositionen utgått från fem kontrollmoment (Kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktivitet, information/kommunikation samt uppföljning).
• Kommunens analysmodell har införts under stycket ”uppföljning”.
• Ett årshjul har tillkommit på sid 14.
• Plan för intern kontroll är ändrat till att tas i mars (plan avser samma år) istället för augusti (plan avser nästkommande år). Detta för att nämnderna ska
kunna använda sig utav analysen i uppföljningsrapporten (som kommer i senast februari) som en grund för nästa års plan för intern kontroll.
• Intern kontrollplan ska följas upp i Stratsys, därmed utgår framtagen blankett
för plan för intern kontroll.
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Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-09-23, § 151.
Beslutsunderlag
- Skrivelse, med bilagor, 2015-08-26 från kvalitetsutvecklaren
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 156/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 151/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Wenglén en redogörelse.
Överläggning
Robert Wenglén yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att kommunfullmäktige ska besluta fastställa reviderat Reglemente för intern kontroll enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar följande:
– Kommunfullmäktige fastställer reviderat Reglemente för intern kontroll enligt
bilaga.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2013:443.012

Fastställande av reviderat styr- och kvalitetssystem för Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Befintligt styr- och kvalitetssystem fastställdes av kommunfullmäktige 2007-03-15
och har sedan reviderats 2010-03-11, 2011-06-09, 2012-09-13, 2013-06-13 och
2015-03-19.
Med anledning av ändringar i reglemente för intern kontroll och i anvisningar till
intern kontroll är även ändringar i styr- och kvalitetssystemet nödvändiga. Ändringen i styr och kvalitetssystemet avser sid. 13 och 14 och avser månad då plan
för intern kontroll ska tas i nämnden. För närvarande är detta bestämt till augusti
månad varje år (och avser nästkommande år). Förslag är att plan för intern kontroll tas i mars (och avser innevarande år) efter att uppföljningsrapport blivit
gjord. Syftet att använda sig av resultat och analys från uppföljningsrapporten till
nästa års plan för intern kontroll.
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsen 2015-09-23, § 152.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-08-26 från kvalitetsutvecklaren
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 157/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 152/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Wenglén en redogörelse.
Överläggning
Robert Wenglén yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s att kommunfullmäktige ska besluta att fastställa reviderat Styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar följande:
– Kommunfullmäktige fastställer reviderat Styr- och kvalitetssystem för Lomma
kommun enligt bilaga.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2015:360.042

Delårsrapport avseende perioden 2015-01-01—2015-08-31 och
helårsprognos för år 2015. Revisionens granskning av delårsrapport januari-augusti 2015
Ärendebeskrivning
Föreligger delårsrapport avseende kommunövergripande verksamhet för perioden
januari-augusti 2015 samt helårsprognos för 2015.
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsen 2015-09-23, § 153.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport kommunövergripande verksamhet januari-augusti 2015
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 162/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 153/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Wenglén en redogörelse för delårsrapport avseende perioden
2015-01-01 – 2015-08-31 samt helårsprognos för år 2015. Robert Wenglén redovisar såväl det ekonomiska resultatet, som måluppfyllelsen, större händelser under
perioden och aktuella utmaningar framöver.
Fred Windisch, revisionen, redovisar och lämnar därefter revisorernas bedömning
av delårsrappport 2015 till kommunfullmäktige.
Överläggning
Robert Wenglén, Lisa Bäck, Lars Carlén, Lennart Nilsson, Gunilla Lundström,
Carin Hansson, Conny Bäck, Jerry Ahlström och Sofia Forsgren Böhmer yrkar att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag d.v.s. att lägga
delårsrapporten avseende perioden 2015-01-01 – 2015-08-31 samt helårsprognos
2015 med godkännande till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar följande:
- Delårsrapport avseende perioden 2015-01-01 – 2015-08-31 samt helårsprognos
för år 2015 lägges med godkännande till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2013:464.420

Inrättande av naturreservat ”Haboljungs fure”, fastställande av
föreskrifter och skötselplan samt bemyndigande till
kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens nämndsplan för 2014 är ambitionen att ytan naturreservat i kommunen ska fördubblas mellan december 2012 och slutet av 2018. Under
hösten 2013 antogs en åtgärdsplan med förslag på vilka områden som skulle
kunna komma ifråga för att uppfylla målet. En reviderad och utökad version antogs av kommunstyrelsen på våren 2014. Haboljungs fure är prioriterat som område nummer fem efter Östra dammarna som sedan 2013 är färdigt kommunalt reservat, Alkärret i Haboljung som blev färdigt tidigare i år och Öresundparkens
fritidsområde och Fels mosse som båda fortfarande är i processen att skyddas som
naturreservat.
Vad innebär reservatsbildningen?
Naturreservat är ett områdesskydd enligt kapitel 7 i miljöbalken. Syftet med skyddet i lagstiftningen är att ”bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv”. Ett tillägg till detta
finns också, ”ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som
naturreservat”. I besluten om reservat ska anges bland annat de inskränkningar i
rätten att använda marken och vattnet som behövs för att uppnå syftet med reservatet. Det kan till exempel vara förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel,
upplag, schaktning, täktverksamhet, uppodling, dikning, plantering, avverkning,
jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. Kommunen får meddela dispens från dessa föreskrifter om det finns ”särskilda skäl”, dessa definieras både i
lagtexten och i förarbetena till lagtexten. Med andra ord är utrymmet för kommunen att själv definiera områdets skydd och framtida utveckling relativt stort innan
beslutet tas. Beslutet får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Till
beslutet bör också en skötselplan finnas.
Bakgrund och syfte
Haboljungs fure är Lomma kommuns största område av skogskaraktär och det är
ett välbesökt tätortsnära rekreationsområde. Det ligger ungefär en kilometer norr
om Lommas tätort. Området som karakteriseras av sandig mark är framförallt bevuxet med tallskog men även andra trädslag. Det finns även stora ytor av öppen
mark med hedkaraktär. Syftet med beslutet är att åstadkomma ett ändamålsenligt
skydd mot åtgärder som skadar områdets prioriterade bevarandevärden, vilka
främst är att tillgodose behov av områden för friluftslivet samt att skydda och nyskapa värdefulla naturmiljöer. Utöver detta syftar beslutet även till att upprätthålla
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och utveckla den biologiska mångfalden som är knuten till dessa naturtyper. Detta
kommer även att säkerställa allmänhetens tillgång till naturupplevelser och rekreationsmöjligheter för framtiden. Områdets biologiska värden ska bevaras och utvecklas. Haboljungs fure ska kunna utnyttjas för lärande och rekreation utan att
dess biologiska värden hotas. För att säkra och utveckla områdets biologiska
mångfald kommer skötseln att följa en skötselplan.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-10-07, § 160.
Beslutsunderlag
- Beslut och föreskrifter för reservatsbildning av ”Haboljungs fure” i Lomma
kommun med bilagor.
- Skötselplan för naturreservat ”Haboljungs fure”
- Samrådsredogörelse nämnder
- Samrådsredogörelse sakägare med flera
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2015-09-29
- Protokoll från planledningsgruppen, § 39/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 160/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar miljö- och byggnadsnämndens
ordförande Jerry Ahlström en redogörelse.
Överläggning
Jerry Ahlström yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. följande.
- Kommunfullmäktige förklarar, med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808),
det område som avgränsats på karta i ”Beslut för reservatsbildning av Haboljungs
fure i Lomma kommun” som naturreservat och att naturreservatet inrättas i enlighet med beslutet. Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält. För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla som anges i förslaget.
- Kommunfullmäktige fastställer skötselplanen för naturreservatet Haboljungs
fure daterad 2015-09-10.
- Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att framgent revidera skötselplanen om det behövs för att syftet med områdets skydd ska upprätthållas.
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Kommunfullmäktige beslutar följande:
- Kommunfullmäktige förklarar, med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808),
det område som avgränsats på karta i ”Beslut för reservatsbildning av Haboljungs
fure i Lomma kommun” som naturreservat och att naturreservatet inrättas i enlighet med beslutet. Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält. För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla som anges i förslaget.
- Kommunfullmäktige fastställer skötselplanen för naturreservatet Haboljungs
fure daterad 2015-09-10.
- Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att framgent revidera skötselplanen om det behövs för att syftet med områdets skydd ska upprätthållas.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av reviderat reglemente för Kommunala
Handikapprådet samt förslag om namnändring
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 1997 fastställt reglemente för kommunala handikapprådet. Reglementet har därefter reviderats år 2008 och 2011.
Kommunala handikapprådet har 2015-05-05, § 2, beslutat föreslå att reglementet
revideras dels avseende begreppen handikapp och funktionsnedsatta, dels avseende ersättare för ordföranden i rådet och dels avseende rådets namn.
Socialnämnden har 2015-09-01, § 68, yttrat sig över förslaget.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Det kan konstateras att socialnämndens förslag till ändringar, utöver handikapprådets förslag, dessutom omfattar ändringar avseende
• att varje nämnd ska representeras av en ledamot och en ersättare,
• att också vice ordförande ska vara ledamot av och utses av kommunstyrelsen
• att representanter ska utses, utöver av HSO, också av Demensföreningen och
Synskadades Riksförbund och
• att kommunledningskontoret svarar för sekreterar- och kansliservice.
Socialnämndens förslag innebär vidare att regleringen om kontaktpersoner på
förvaltningarna utgått, liksom regleringen om möjligheten för rådet att överlåta
vissa funktioner till en beredningsgrupp som utses av rådet.
Undertecknad har ingenting att erinra mot av handikapprådet och socialnämnden föreslagna ändringar.
Det bör dock uppmärksammas att det är brukligt att det är ålderspresidenten,
d.v.s. den person som varit ledamot längst i organet, som ersätter ordföranden
när vice ordförandena är förhindrade. Nu gällande reglementen för nämnderna
har i vissa fall en reglering som innebär att den till åldern äldste ledamoten är
den som ersätter ordföranden vid sådana tillfällen. Under den nu pågående revideringen av reglementena föreslås en renodling innebärande att det är ålderspresidenten, d.v.s. den person som varit ledamot längst i organet, som ersätter
ordföranden när vice ordförandena är förhindrade.
Texten under rubriken ”Arbetsformer”, första stycket föreslås därför erhålla
följande reviderade lydelse:
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”Kommunala funktionshinderrådet leds av ordföranden. Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller del av ett
sammanträde, fullgör ålderspresidenten, d.v.s. den person som varit ledamot
längst tid i rådet, ordförandens uppgifter.”
För det fall kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente vid sitt
sammanträde 2015-10-22 kan revideringarna träda i kraft 2015-12-01.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-10-07, § 162.
Beslutsunderlag
- Protokoll från Kommunala Handikapprådet, § 2/15
- Protokoll från socialnämnden, § 68/15
- Yttrande 2015-09-22 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 166/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 162/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar socialnämndens ordförande Sofia
Forsgren Böhmer en redogörelse.
Överläggning
Sofia Forsgren Böhmer yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag att reviderat reglemente för kommunala handikapprådet ska fastställas i enlighet med socialnämndens förslag, dock med av kanslichefen förslagen ändring. Härutöver yrkar Sofia Forsgren Böhmer att rådet ska byta
namn till Kommunala Funktionshindersrådet.
Kommunfullmäktige beslutar följande:
- Reviderat reglemente för kommunala handikapprådet fastställes i enlighet med
socialnämndens förslag, dock med av kanslichefen förslagen ändring.
- Kommunala Handikapprådet byter namn till Kommunala Funktionshindersrådet
- Det reviderade reglementet träder i kraft 2015-12-01.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av vissa avgifter inom biblioteksverksamheten samt
bemyndigande till kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 1994-09-22 § 64 bemyndigat kultur- och fritidsnämnden
att framgent fastställa följande avgifter.
Programverksamhet
- försäljning av kulturtidskrifter
- entréavgifter
Biblioteksverksamhet
- övertidsavgifter, portoavgifter, reservationsavgifter, kopieavgifter för kopiering
ur bibliotekets eget material, avgifter för mikrokort från SVAR (Svensk Arkivinformation).
Kultur- och fritidsnämnden har därefter vid ett flertal tillfällen, senast år 2009,
fastställt avgifter inom biblioteksverksamheten.
Kultur-och fritidsnämnden har 2015-09-28, 65, beslutat revidera gällande avgifter.
Dessutom föreslår nämnden att den erhåller ett utökat bemyndigande även innefattande ersättningsavgifter för skadat eller förkommet utlånat material/litteratur
och avgifter för kopiering.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Enligt bibliotekslagen (2013:801) 9 § är det möjligt för folkbiblioteken att ta ut
ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster
och avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de
har lånat.
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
kan dock avgiftsuttag av mindre kommunalekonomisk betydelse, vilket det här
är fråga om delegeras till nämnd.
Det kan konstateras att möjlighet finns att bemyndiga nämnden att också fastställa ersättningsavgifter för skadat eller förkommet utlånat material.
Det måste påpekas att lagstiftarens avsikt med bemyndigandet för kommunerna
att ta ut avgifter för fotokopiering avser ersättningar som kan vara motiverade
av den praktiska hanteringen knuten till utlåningsverksamheten. De här före
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slagna avgifterna får således inte tillämpas avseende kopia på allmän handling
och inte heller för kopiering av enskilds dokument.
Kommunfullmäktige har fastställt taxa för kopia av allmän handling. Kopieringsverksamhet till allmänheten av den enskildes dokument ryms inte inom
den kommunala kompetensen. En sådan verksamhet skulle innebära att kommunen konkurrerar med verksamhet på marknaden, vilket är förbjudet enligt
konkurrenslagen.
För det fall kommunfullmäktige fastställer avgifter och beslutar om bemyndiganden vid sitt sammanträde 2015-10-22 kan dessa träda ikraft 2015-12-01.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-10-07, § 164.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 65/15
- Yttrande 2015-10-04 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 172/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 164/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kultur- och fritidsnämndens ordförande Carin Hansson en redogörelse.
Överläggning
Carin Hansson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. följande.
-Kultur- och fritidsnämndens förslag till ersättningsavgifter för skadat eller förkommet utlånat material/litteratur och avgifter för kopiering fastställes.
-Nämnden bemyndigas att framgent fastställa avgifter vilka utgör ersättning för
kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster samt avgift för de
fall låntagare inte lämnar tillbaka det som de har lånat inom avtalad tid, i enlighet
med bibliotekslagen (2013:801) 9 §.
Kommunfullmäktige beslutar följande:
-Kultur- och fritidsnämndens förslag till ersättningsavgifter för skadat eller förkommet utlånat material/litteratur och avgifter för kopiering fastställes.
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-Nämnden bemyndigas att framgent fastställa avgifter vilka utgör ersättning för
kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster samt avgift för de
fall låntagare inte lämnar tillbaka det som de har lånat inom avtalad tid, i enlighet
med bibliotekslagen (2013:801) 9 §.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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