SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 1 (49)

2016-06-09

Plats

Kommunhuset, Lomma

Tid

kl. 19:00-19.47

Beslutande

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

Övriga deltagare

Eva Elfborg

Utses att justera

Martha Henriksson-Witt och Lars Carlén
(ers. Lisa Bäck)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 22 juni
2016, kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Kanslichef

Paragrafer 42-63

Eva Elfborg
Ordförande
Claes Hedlund
Justerande
Martha Henriksson-Witt

Utdragsbestyrkande

Lars Carlén

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-06-09
Paragrafer

42-63

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2016-06-23

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2016-07-15

s. 2 (49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 3 (49)

2016-06-09

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun
2016-06-09
Claes Hedlund ordf.
Mozhgan Zachrison 1:e vice ordf.
Karl-Gustav Nilsson 2:e vice ordf.
Ordinarie ledamöter
M Anders Berngarn
M Sofia Forsgren Böhmer
M Carin Hansson
M Robert Wenglén
M Jerry Ahlström
M Christian Idström
M Emma Köster
M Alf Michelsen
M Gustav Carlberg
M Lennart Månsson
M Bert Larsson
M Anders Widesjö
M Christina Unell
M Patrik Bystedt
M Anita Fränninge
M Richard Jerneborg
M Monica Thomhave Jeding
S
Lisa Bäck
S
Lars Carlén
S
Pia Johnson
S
Rune Netterlid
S
Lennart Nilsson
S
Henri Gossé
S
Karin Everlund
L
Carin Andersson
L
Remco Andersson
L
Britt Hjertqvist
L
Gunilla Lundström
L
Gunilla Tynell

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-06-09

Ordinarie ledamöter (forts.)
KD Anna-Karin Davidsson
C
Martha Henriksson-Witt
C
Lars-Göran Svensson
Bert Selmer
MP Louise Herslow
SD Lina Jonsson
SD Per Jerlenäs
SD Åsa P Wittenfeldt

Tjänstgörande ersättare
M Anna Ericson
M Johan Danielsson
S
Thomas Dahlbom
S
Alma Salcinovic
MP Jan Rydén
Icke tjänstgörande ersättare
M Attila Beck
M Tommy Nilsson
KD Urban Girhammar

Utdragsbestyrkande

s. 4 (49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-06-09

KF § 42

Dnr KS/KF 2016:10.002

Meddelanden
a.

Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2016-05-16 att till ny ersättare
i kommunfullmäktige för Moderaterna efter Magnus Hansson,
för tiden till och med 2018-10-14, utse Miriam Ahlström

b.

Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2016-05-11 enligt PBL 11
kap.10 §, att inte överpröva kommunfullmäktiges beslut den
21 april 2016 § 34, att anta detaljplan för del av Lomma 25:5
m.fl. Kanalkvarteren i Lomma kommun

c.

Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2016-05-11 enligt PBL 11
kap.10 §, att inte överpröva kommunfullmäktiges beslut den 21
april 2016 § 38, att anta ändring av detaljplan för del av Lomma
25:5 m.fl. Kanalkvarteren i Lomma kommun

d.

Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2016-05-12 enligt PBL 11
kap.10 §, att inte överpröva kommunfullmäktiges beslut den 21
april 2016 § 37, att anta detaljplan för Lomma 11:56 m.fl. kvarteret Nian i Lomma kommun

e.

Kommunstyrelsens beslut under § 103/16 med anledning av
uppsiktsplikten över hel- och delägda aktiebolag

f.

Socialnämndens beslut 2016-04-26 § 30 Rapport om ej verkställda beslut

g.

Länsstyrelsens i Skåne län beslut, 2016-05-26, att upphäva
kommunfullmäktiges i Lomma kommun, beslut, § 97/16, att
antaga detaljplan för fastigheten Önnerup 1:2, Lomma kommun

h.

Förvaltningsrättens i Stockholm dom 2016-05-30 att avslå
Lomma kommuns m.fl. kommuners överklagande av Konkurrensverkets tillsynsbeslut 2015-06-24 innebärande att ägarkommunerna inte får köpa avfallshanteringstjänster av Sysav
utan föregående annonsering. Domen kommer att överklagas.

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

s. 5 (49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 6 (49)

2016-06-09

KF § 43

Dnr KS/KF 2016:154.113

Godkännande av avsägelse från Cecilia Barwén (M) avseende
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Cecilia Barwén har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige godkänner Cecilia Barwéns avsägelse samt hemställer hos
länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 7 (49)

2016-06-09

KF § 44

Dnr KS/KF 2016:156.113

Godkännande av avsägelse från Cecilia Barwén (M) avseende
uppdragen som ledamot och förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden för tiden till och med 2018-12-31 samt fyllnadsval med anledning härav
Ärendebeskrivning
Cecilia Barwén har avsagt sig uppdragen som ledamot och förste vice ordförande i
barn- och utbildningsnämnden.
Valberedningen har, under förutsättning av att kommunfullmäktige utser Lena
Wahlgren till ledamot i barn- och utbildningsnämnden, föreslagit kommunfullmäktige besluta att till ny förste vice ordförande i nämnden, för moderaterna, för tiden
till och med 2018-12-31, skall väljas Lena Wahlgren, ---------------Lomma.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, § 2/16
Kommunfullmäktiges beslut
- Cecilia Barwéns avsägelser godkännes.
- Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden, för Moderata Samlingspartiet,
för tiden till och med 2018-12-31, väljes Lena Wahlgren, ------------- Lomma.
- Till ny förste vice ordförande i barn- och och utbildningsnämnden, för Moderata
Samlingspartiet, för tiden till och med 2018-12-31, väljes Lena Wahlgren, ------------------- Lomma.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 8 (49)

2016-06-09

KF § 45

Dnr KS/KF 2016:155.113

Godkännande av avsägelse från Cecilia Barwén (M) avseende
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen för tiden till och med
2018-12-31 samt fyllnadsval med anledning härav
Ärendebeskrivning
Cecilia Barwén har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Cecilia Barwéns avsägelse godkännes.
-Till ny siste ersättare i kommunstyrelsen, för Moderata Samlingspartiet, för tiden
till och med 2018-12-31, väljes Lena Wahlgren, -------------------- Lomma.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 9 (49)

2016-06-09

KF § 46

Dnr KS/KF 2016:207.113

Godkännande av avsägelse från Lena Wahlgren (M) avseende
uppdraget som ersättare i miljö och byggnadsnämnden för tiden
till och med 2018-12-31 samt fyllnadsval med anledning härav
Ärendebeskrivning
Lena Wahlgren har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
- Lena Wahlgrens avsägelse godkännes.
-Till ny siste ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för Moderata Samlingspartiet,
för tiden till och med 2018-12-31, väljes Tommy Nilsson, --------------- Lomma.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 10 (49)

2016-06-09

KF § 47

Dnr KS/KF 2016:132.113

Godkännande av avsägelse från Hans Sandeberg (S) avseende
uppdraget som ersättare i miljö och byggnadsnämnden för tiden
till och med 2018-12-31 samt fyllnadsval med anledningen härav
Ärendebeskrivning
Hans Sandeberg har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
- Hans Sandebergs avsägelse godkännes.
- 3:e ersättare Nancy Ressaissi uppflyttas ett steg till 2:e ersättare.
- Till ny 3:e ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, för Arbetarepartiet Socialdemokraterna, för tiden till och med 2018-12-31, väljes Karsten Bringmark, ---------------Lomma.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 11 (49)

2016-06-09

KF § 48

Dnr KS/KF 2016:164.113

Godkännande av avsägelse från Yvonne Andreasson (L) avseende
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden
till och med 2018-12-31 samt fyllnadsval med anledning härav
Ärendebeskrivning
Yvonne Andreasson har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
- Yvonne Andreassons avsägelse godkännes.
-Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden, för Liberalerna, för tiden till och
med 2018-12-31, väljes Carin Andersson, --------------Lomma.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 12 (49)

2016-06-09

KF § 49

Dnr KS/KF 2016:175.113

Godkännande av avsägelse från Carin Andersson (L) avseende
uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden för tiden till
och med 2018-12-31 samt fyllnadsval med anledning härav
Ärendebeskrivning
Carin Andersson har avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
- Carin Anderssons avsägelse godkännes.
-Till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden, för Liberalerna, för tiden till och med
2018-12-31, väljes 1:e ersättare Mikael Pankko, ------------- Lomma.
-Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för Liberalerna, för tiden till och med
2018-12-31, väljes Sandra Pilemalm, ---------- Lomma.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 50

s. 13 (49)

2016-06-09
Dnr KS/KF 2015:135.003

Fastställande av reviderat reglemente för socialnämnden
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder genomfört en
allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente.
Vid beredningen av ärendena har kanslichefen kunnat konstatera att ändringar i lagstiftningen föranleder ytterligare revideringar och att en likriktning mot en tydligare
och gemensam struktur och likalydande reglering i vissa fall vore en fördel.
Förslaget
Föreliggande reviderat förslag till reglemente för socialnämnden, där således ändrad lagstiftning beaktats och hänsyn tagits till behovet av förtydliganden och en likriktning med andra nämnder i vissa regleringar, innebär huvudsakligen följande
förändringar och förtydliganden.
Ansvaret för organisationen
Ansvaret för kommunens organisation på en övergripande nivå har kommunfullmäktige enligt kommunallagen (KL) 3 kap 9§. Som en följd av varje nämnds verksamhetsansvar, enligt kommunallagen 6 kap 7§, är det dock nämndernas ansvar att
tillse att organisationen för verksamheten är tillfredsställande och ändamålsenlig.
Organisationen ska vara sådan att den möjliggör för nämnden att uppfylla av fullmäktige fastställda mål. I förslaget till reglemente 5 § har ett förtydligande om ansvaret för nämnden lagts till.
Uppföljningsansvaret
Regleringen i förslaget 6 § är avsett att ge en helhetsbild av nämndens uppföljningsansvar, dels innefattande skyldigheten enligt KL 3 kap 15 § och dels den allmänna återrapporterings-skyldighet som nämndernas anses ha som en följd av
verksamhetsansvaret. Återrapporteringen ska avse hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts. Avsikten är inte återrapportering i enskilda
ärenden.
Information och samråd
Regleringen innebär en påbyggnad till kommunstyrelsens rätt att få information enligt KL 6 kap 3 §. Med förslaget får nämnderna en utvidgad skyldighet att lämna information, i syfte att få en snabbare och utökad samordning mellan nämnderna.
Förslagets sista mening är en påminnelse om regleringen i KL 6 Kap 8 §.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 14 (49)

2016-06-09

KF § 50 (forts.)

Arbetsformer
Presidiet
Genom en ändring i kommunallagen 6 kap 15 § utgör presidiet numera ett organ i
lagens mening. Presidiet kan därmed tilldelas arbetsuppgifter. I förslaget har presidiet tilldelats uppgiften att, om ordföranden anser att det behövs, biträda honom/henne med att planera och leda nämndens sammanträden. Meningen med att
definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse.
Ordföranden
I syfte att tydliggöra uppdraget har ett tillägg gjorts i förslaget med en beskrivning
av ordförandens uppgifter.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
I gällande reglementen har ersättarskapet vid för fall för både ordföranden och vice
ordföranden hittills, i flera nämnder tillfallit den till åldern äldste. I förslaget föreslås en likriktning, som också överensstämmer med regleringen för kommunfullmäktige, nämligen att ålderspresidenten, d.v.s. den som varit ledamot i nämnden
längst tid ska fullgöra ordförandens uppgifter till dess att val av ny ordförande förrättats.
Tidpunkt för sammanträden
Tillägg har gjorts med skriftligt krav avseende en begäran om extra sammanträde. I
övrigt innebär förslaget en likriktning med regleringen för fullmäktige.
Kallelse
Även vad gäller kallelse föreslås ålderspresidenten (den som varit ledamot längst
tid) ersätta ordföranden och vice ordföranden vid förfall. Utgångspunkten i förslaget är att kallelserna sker elektroniskt. Kommunfullmäktige bör, via reglementena
ta principiell ställning till att kallelser får ske elektroniskt. Som ett undantag föreslås kallelse få ske skriftligt på annat sätt, mailledes eller telefonledes.
Närvarorätt
Den närvarorätt och rätt att deltaga i överläggningarna som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sedan lång tid haft vid nämndernas sammanträden har tidigare enbart varit reglerad i kommunstyrelsens reglemente. Här föreslås denna rätt,
för tydlighetens skull skrivas in i respektive nämnds reglemente.
I övrigt anges närvarorätten i enlighet med gällande ordning.
Ersättares tjänstgöring
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att deltaga i överläggningarna och föreslås i
reglementet också erhålla rätten att få sin mening antecknad till protokollet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 15 (49)

2016-06-09

KF § 50 (forts.)

Jäv
Förslaget motsvarar regleringen för fullmäktige i KL 5 kap 13 §.
Reservation
Ett förtydligande föreslås vad gäller s.k. omedelbar justering.
Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.
Ett tillägg föreslås avseende nämndens skyldighet att kungöra enligt särskilda bestämmelser och att meddela kommunstyrelsen angående kungörande i författningssamlingen i enlighet med kommunallagen.
Undertecknande av handlingar
Förtydligande och likriktning föreslås för nämnderna avseende befogenheten att
underteckna handlingar. Regleringen medger nämnden att göra undantag från huvudregeln, när den särskilt beslutar detta.
Utskott
Förslaget föreslås reglera att ersättarna inkallas i samma ordning som gäller för
nämnden, d.v.s. i enlighet med den av kommunfullmäktige särskilt fastställda ordningen.
Nämndens uppgifter
Nämndens uppgifter har specificerats i enlighet med gällande reglemente. Dessutom föreslås att ansvaret för kommunens mottagande av och insatser för invandrare/flyktingar inklusive ensamkommande barn och ungdomar i sin helhet ingår i
socialnämndens ansvar. Kommunfullmäktige har tidigare i särskilt bemyndigande/inriktningsbeslut bemyndigat socialnämnden att ansvara för kommunens
mottagande av och insatser för ensamkommande barn och ungdomar, medan kommunstyrelsen på motsvarande sätt fått ansvaret för kommunens mottagande av och
insatser för invandrare/flyktingar exklusive dessa.
Beslutsunderlag
-Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden
-Socialnämndens beslut §§ 16/15 och 17/16
-Kanslichefens yttrande 2016-03-15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 66/16

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 16 (49)

2016-06-09

KF § 50 (forts.)

Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsen förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderat reglemente för socialnämnden fastställes att gälla från och med
2016-08-01, varvid nu gällande reglemente för nämnden upphör att gälla.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 51

s. 17 (49)

2016-06-09
Dnr KS/KF 2015:143.003

Fastställande av reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder genomfört en
allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente.
Vid beredningen av ärendena har kanslichefen kunnat konstatera att ändringar i lagstiftningen föranleder ytterligare revideringar och att en likriktning mot en tydligare
och gemensam struktur och likalydande reglering i vissa fall vore en fördel.
Förslaget
Föreliggande reviderat förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden,
där således ändrad lagstiftning beaktats och hänsyn tagits till behovet av förtydliganden och en likriktning med andra nämnder i vissa regleringar, innebär huvudsakligen följande förändringar och förtydliganden.
Ansvaret för organisationen
Ansvaret för kommunens organisation på en övergripande nivå har kommunfullmäktige enligt kommunallagen (KL) 3 kap 9§. Som en följd av varje nämnds verksamhetsansvar, enligt kommunallagen 6 kap 7§, är det dock nämndernas ansvar att
tillse att organisationen för verksamheten är tillfredsställande och ändamålsenlig.
Organisationen ska vara sådan att den möjliggör för nämnden att uppfylla av fullmäktige fastställda mål. I förslaget till reglemente 5 § har ett förtydligande om ansvaret för nämnden lagts till.
Uppföljningsansvaret
Regleringen i förslaget 6 § är avsett att ge en helhetsbild av nämndens uppföljningsansvar, dels innefattande skyldigheten enligt KL 3 kap 15 § och dels den allmänna återrapporterings-skyldighet som nämndernas anses ha som en följd av
verksamhetsansvaret. Återrapporteringen ska avse hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts. Avsikten är inte återrapportering i enskilda
ärenden.
Information och samråd
Regleringen innebär en påbyggnad till kommunstyrelsens rätt att få information enligt KL 6 kap 3 §. Med förslaget får nämnderna en utvidgad skyldighet att

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 18 (49)

2016-06-09

KF § 51 (forts.)

lämna information, i syfte att få en snabbare och utökad samordning mellan nämnderna. Förslagets sista mening är en påminnelse om regleringen i KL 6 kap 8 §.
Arbetsformer
Presidiet
Genom en ändring i kommunallagen 6 kap 15 § utgör presidiet numera ett organ i
lagens mening. Presidiet kan därmed tilldelas arbetsuppgifter. I förslaget har presidiet tilldelats uppgiften att, om ordföranden anser att det behövs, biträda honom/henne med att planera och leda nämndens sammanträden. Meningen med att
definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse.
Ordföranden
I syfte att tydliggöra uppdraget har ett tillägg gjorts i förslaget med en beskrivning
av ordförandens uppgifter.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
I gällande reglementen har ersättarskapet vid för fall för både ordföranden och vice
ordföranden hittills, i flera nämnder tillfallit den till åldern äldste. I förslaget föreslås en likriktning, som också överensstämmer med regleringen för kommunfullmäktige, nämligen att ålderspresidenten, d.v.s. den som varit ledamot i nämnden
längst tid ska fullgöra ordförandens uppgifter till dess att val av ny ordförande förrättats.
Tidpunkt för sammanträden
Tillägg har gjorts med skriftligt krav avseende en begäran om extra sammanträde. I
övrigt innebär förslaget en likriktning med regleringen för fullmäktige.
Kallelse
Även vad gäller kallelse föreslås ålderspresidenten (den som varit ledamot längst
tid) ersätta ordföranden och vice ordföranden vid förfall. Utgångspunkten i förslaget är att kallelserna sker elektroniskt. Kommunfullmäktige bör, via reglementena
ta principiell ställning till att kallelser får ske elektroniskt. Som ett undantag föreslås kallelse få ske skriftligt på annat sätt, mailledes eller telefonledes.
Närvarorätt
Den närvarorätt och rätt att deltaga i överläggningarna som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sedan lång tid haft vid nämndernas sammanträden har tidigare enbart varit reglerad i kommunstyrelsens reglemente. Här föreslås denna rätt,
för tydlighetens skull skrivas in i respektive nämnds reglemente.
I övrigt anges närvarorätten i enlighet med gällande ordning.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 19 (49)

2016-06-09

KF § 51 (forts.)

Ersättares tjänstgöring
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att deltaga i överläggningarna och föreslås i
reglementet också erhålla rätten att få sin mening antecknad till protokollet.
Jäv
Förslaget motsvarar regleringen för fullmäktige i KL 5 kap 13 §.
Reservation
Ett förtydligande föreslås vad gäller s.k. omedelbar justering.
Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.
Ett tillägg föreslås avseende nämndens skyldighet att kungöra enligt särskilda bestämmelser och att meddela kommunstyrelsen angående kungörande i författningssamlingen i enlighet med kommunallagen.
Undertecknande av handlingar
Förtydligande och likriktning föreslås för nämnderna avseende befogenheten att
underteckna handlingar. Regleringen medger nämnden att göra undantag från huvudregeln, när den särskilt beslutar detta.
Utskott
Förslaget föreslås reglera att ersättarna inkallas i samma ordning som gäller för
nämnden, d.v.s. i enlighet med den av kommunfullmäktige särskilt fastställda ordningen.
Nämndens uppgifter
Nämndens uppgifter har specificerats i enlighet med gällande reglemente.
Beslutsunderlag
-Förslag till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden
-Barn- och utbildningsnämndens beslut §§ 30/15 och 6/16
-Kanslichefens yttrande 2016-03-15
-Protokoll från kommunstyrelsens kommunstyrelsen, § 67/16

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 20 (49)

2016-06-09

KF § 51 (forts.)

Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsen förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden fastställes att gälla från
och med 2016-08-01, varvid nu gällande reglemente för nämnden upphör att gälla.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 52

s. 21 (49)

2016-06-09
Dnr KS/KF 2015:138.003

Fastställande av reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder genomfört en
allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente.
Vid beredningen av ärendena har kanslichefen kunnat konstatera att ändringar i lagstiftningen föranleder ytterligare revideringar och att en likriktning mot en tydligare
och gemensam struktur och likalydande reglering i vissa fall vore en fördel.
Förslaget
Föreliggande reviderat förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden, där
således ändrad lagstiftning beaktats och hänsyn tagits till behovet av förtydliganden
och en likriktning med andra nämnder i vissa regleringar, innebär huvudsakligen
följande förändringar och förtydliganden.
Ansvaret för organisationen
Ansvaret för kommunens organisation på en övergripande nivå har kommunfullmäktige enligt kommunallagen (KL) 3 kap 9§. Som en följd av varje nämnds verksamhetsansvar, enligt kommunallagen 6 kap 7§, är det dock nämndernas ansvar att
tillse att organisationen för verksamheten är tillfredsställande och ändamålsenlig.
Organisationen ska vara sådan att den möjliggör för nämnden att uppfylla av fullmäktige fastställda mål. I förslaget till reglemente 5 § har ett förtydligande om ansvaret för nämnden lagts till.
Uppföljningsansvaret
Regleringen i förslaget 6 § är avsett att ge en helhetsbild av nämndens uppföljningsansvar, dels innefattande skyldigheten enligt KL 3 kap 15 § och dels den allmänna återrapporterings-skyldighet som nämndernas anses ha som en följd av
verksamhetsansvaret. Återrapporteringen ska avse hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts. Avsikten är inte återrapportering i enskilda
ärenden.
Information och samråd
Regleringen innebär en påbyggnad till kommunstyrelsens rätt att få information enligt KL 6 kap 3 §. Med förslaget får nämnderna en utvidgad skyldighet att lämna information, i syfte att få en snabbare och utökad samordning mellan nämnderna.
Förslagets sista mening är en påminnelse om regleringen i KL 6 Kap 8 §.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 22 (49)

2016-06-09

KF § 52 (forts.)

Arbetsformer
Presidiet
Genom en ändring i kommunallagen 6 kap 15 § utgör presidiet numera ett organ i
lagens mening. Presidiet kan därmed tilldelas arbetsuppgifter. I förslaget har presidiet tilldelats uppgiften att, om ordföranden anser att det behövs, biträda honom/henne med att planera och leda nämndens sammanträden. Meningen med att
definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse.
Ordföranden
I syfte att tydliggöra uppdraget har ett tillägg gjorts i förslaget med en beskrivning
av ordförandens uppgifter.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
I gällande reglementen har ersättarskapet vid för fall för både ordföranden och vice
ordföranden hittills, i flera nämnder tillfallit den till åldern äldste. I förslaget föreslås en likriktning, som också överensstämmer med regleringen för kommunfullmäktige, nämligen att ålderspresidenten, d.v.s. den som varit ledamot i nämnden
längst tid ska fullgöra ordförandens uppgifter till dess att val av ny ordförande förrättats.
Tidpunkt för sammanträden
Tillägg har gjorts med skriftligt krav avseende en begäran om extra sammanträde. I
övrigt innebär förslaget en likriktning med regleringen för fullmäktige.
Kallelse
Även vad gäller kallelse föreslås ålderspresidenten (den som varit ledamot längst
tid) ersätta ordföranden och vice ordföranden vid förfall. Utgångspunkten i förslaget är att kallelserna sker elektroniskt. Kommunfullmäktige bör, via reglementena
ta principiell ställning till att kallelser får ske elektroniskt. Som ett undantag föreslås kallelse få ske skriftligt på annat sätt, mailledes eller telefonledes.
Närvarorätt
Den närvarorätt och rätt att deltaga i överläggningarna som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sedan lång tid haft vid nämndernas sammanträden har tidigare enbart varit reglerad i kommunstyrelsens reglemente. Här föreslås denna rätt,
för tydlighetens skull skrivas in i respektive nämnds reglemente.
I övrigt anges närvarorätten i enlighet med gällande ordning.
Ersättares tjänstgöring
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att deltaga i överläggningarna och föreslås i
reglementet också erhålla rätten att få sin mening antecknad till protokollet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 23 (49)

2016-06-09

KF § 52 (forts.)

Jäv
Förslaget motsvarar regleringen för fullmäktige i KL 5 kap 13 §.
Reservation
Ett förtydligande föreslås vad gäller s.k. omedelbar justering.
Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.
Ett tillägg föreslås avseende nämndens skyldighet att kungöra enligt särskilda bestämmelser och att meddela kommunstyrelsen angående kungörande i författningssamlingen i enlighet med kommunallagen.
Undertecknande av handlingar
Förtydligande och likriktning föreslås för nämnderna avseende befogenheten att
underteckna handlingar. Regleringen medger nämnden att göra undantag från huvudregeln, när den särskilt beslutar detta.
Utskott
Förslaget föreslås reglera att ersättarna inkallas i samma ordning som gäller förnämnden, d.v.s. i enlighet med den av kommunfullmäktige särskilt fastställda ordningen.
Nämndens uppgifter
Nämndens uppgifter har specificerats i enlighet med gällande reglemente.
Beslutsunderlag
-Förslag till reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden
-Kultur- och fritidsnämndens beslut §§ 18/15 och 4/16
-Kanslichefens yttrande 2016-03-15
-Protokoll från kommunstyrelsen, § 68/16
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsen förslag i ärendet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 24 (49)

2016-06-09

KF § 52 (forts.)

Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden fastställes att gälla från och
med 2016-08-01, varvid nu gällande reglemente för nämnden upphör att gälla.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 53

s. 25 (49)

2016-06-09
Dnr KS/KF 2015:245.003

Fastställande av reviderat reglemente för tekniska nämnden
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder genomfört en
allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente.
Vid beredningen av ärendena har kanslichefen kunnat konstatera att ändringar i lagstiftningen föranleder ytterligare revideringar och att en likriktning mot en tydligare
och gemensam struktur och likalydande reglering i vissa fall vore en fördel.
Förslaget
Föreliggande reviderat förslag till reglemente för tekniska nämnden, där således
ändrad lagstiftning beaktats och hänsyn tagits till behovet av förtydliganden och en
likriktning med andra nämnder i vissa regleringar, innebär huvudsakligen följande
förändringar och förtydliganden.
Ansvaret för organisationen
Ansvaret för kommunens organisation på en övergripande nivå har kommunfullmäktige enligt kommunallagen (KL) 3 kap 9§. Som en följd av varje nämnds verksamhetsansvar, enligt kommunallagen 6 kap 7§, är det dock nämndernas ansvar att
tillse att organisationen för verksamheten är tillfredsställande och ändamålsenlig.
Organisationen ska vara sådan att den möjliggör för nämnden att uppfylla av fullmäktige fastställda mål. I förslaget till reglemente 5 § har ett förtydligande om ansvaret för nämnden lagts till.
Uppföljningsansvaret
Regleringen i förslaget 6 § är avsett att ge en helhetsbild av nämndens uppföljningsansvar, dels innefattande skyldigheten enligt KL 3 kap 15 § och dels den allmänna återrapporterings-skyldighet som nämndernas anses ha som en följd av
verksamhetsansvaret. Återrapporteringen ska avse hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts. Avsikten är inte återrapportering i enskilda
ärenden.
Information och samråd
Regleringen innebär en påbyggnad till kommunstyrelsens rätt att få information enligt KL 6 kap 3 §. Med förslaget får nämnderna en utvidgad skyldighet att lämna information, i syfte att få en snabbare och utökad samordning mellan nämnderna.
Förslagets sista mening är en påminnelse om regleringen i KL 6 kap 8 §.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 26 (49)

2016-06-09

KF § 53 (forts.)

Arbetsformer
Presidiet
Genom en ändring i kommunallagen 6 kap 15 § utgör presidiet numera ett organ i
lagens mening. Presidiet kan därmed tilldelas arbetsuppgifter. I förslaget har presidiet tilldelats uppgiften att, om ordföranden anser att det behövs, biträda honom/henne med att planera och leda nämndens sammanträden. Meningen med att
definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse.
Ordföranden
I syfte att tydliggöra uppdraget har ett tillägg gjorts i förslaget med en beskrivning
av ordförandens uppgifter.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
I gällande reglementen har ersättarskapet vid för fall för både ordföranden och vice
ordföranden hittills, i flera nämnder tillfallit den till åldern äldste. I förslaget föreslås en likriktning, som också överensstämmer med regleringen för kommunfullmäktige, nämligen att ålderspresidenten, d.v.s. den som varit ledamot i nämnden
längst tid ska fullgöra ordförandens uppgifter till dess att val av ny ordförande förrättats.
Tidpunkt för sammanträden
Tillägg har gjorts med skriftligt krav avseende en begäran om extra sammanträde. I
övrigt innebär förslaget en likriktning med regleringen för fullmäktige.
Kallelse
Även vad gäller kallelse föreslås ålderspresidenten (den som varit ledamot längst
tid) ersätta ordföranden och vice ordföranden vid förfall. Utgångspunkten i förslaget är att kallelserna sker elektroniskt. Kommunfullmäktige bör, via reglementena
ta principiell ställning till att kallelser får ske elektroniskt. Som ett undantag föreslås kallelse få ske skriftligt på annat sätt, mailledes eller telefonledes.
Närvarorätt
Den närvarorätt och rätt att deltaga i överläggningarna som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sedan lång tid haft vid nämndernas sammanträden har tidigare enbart varit reglerad i kommunstyrelsens reglemente. Här föreslås denna rätt,
för tydlighetens skull skrivas in i respektive nämnds reglemente.
I övrigt anges närvarorätten i enlighet med gällande ordning.
Ersättares tjänstgöring
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att deltaga i överläggningarna och föreslås i
reglementet också erhålla rätten att få sin mening antecknad till protokollet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 27 (49)

2016-06-09

KF § 53 (forts.)

Jäv
Förslaget motsvarar regleringen för fullmäktige i KL 5 kap 13 §.
Reservation
Ett förtydligande föreslås vad gäller s.k. omedelbar justering.
Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.
Ett tillägg föreslås avseende nämndens skyldighet att kungöra enligt särskilda bestämmelser och att meddela kommunstyrelsen angående kungörande i författningssamlingen i enlighet med kommunallagen.
Undertecknande av handlingar
Förtydligande och likriktning föreslås för nämnderna avseende befogenheten att
underteckna handlingar. Regleringen medger nämnden att göra undantag från huvudregeln, när den särskilt beslutar detta.
Utskott
Förslaget föreslås reglera att ersättarna inkallas i samma ordning som gäller förnämnden, d.v.s. i enlighet med den av kommunfullmäktige särskilt fastställda ordningen.
Nämndens uppgifter
Nämndens uppgifter har specificerats i enlighet med gällande reglemente.
Beslutsunderlag
-Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden
-Tekniska nämndens beslut §§ 39/15 och 13/16
-Kanslichefens yttrande 2016-03-15
-Protokoll från kommunstyrelsen, § 69/16
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsen förslag i ärendet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 28 (49)

2016-06-09

KF § 53 (forts.)

Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderat reglemente för tekniska nämnden fastställes att gälla från och med
2016-08-01, varvid nu gällande reglemente för nämnden upphör att gälla.
./.

Bilaga
––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 54

s. 29 (49)

2016-06-09
Dnr KS/KF 2015:240.003

Fastställande av reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder genomfört en
allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente.
Vid beredningen av ärendena har kanslichefen kunnat konstatera att ändringar i lagstiftningen föranleder ytterligare revideringar och att en likriktning mot en tydligare
och gemensam struktur och likalydande reglering i vissa fall vore en fördel.
Förslaget
Föreliggande reviderat förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, där
således ändrad lagstiftning beaktats och hänsyn tagits till behovet av förtydliganden
och en likriktning med andra nämnder i vissa regleringar, innebär huvudsakligen
följande förändringar och förtydliganden.
Ansvaret för organisationen
Ansvaret för kommunens organisation på en övergripande nivå har kommunfullmäktige enligt kommunallagen (KL) 3 kap 9§. Som en följd av varje nämnds verksamhetsansvar, enligt kommunallagen 6 kap 7§, är det dock nämndernas ansvar att
tillse att organisationen för verksamheten är tillfredsställande och ändamålsenlig.
Organisationen ska vara sådan att den möjliggör för nämnden att uppfylla av fullmäktige fastställda mål. I förslaget till reglemente 5 § har ett förtydligande om ansvaret för nämnden lagts till.
Uppföljningsansvaret
Regleringen i förslaget 6 § är avsett att ge en helhetsbild av nämndens uppföljningsansvar, dels innefattande skyldigheten enligt KL 3 kap 15 § och dels den allmänna återrapporterings-skyldighet som nämndernas anses ha som en följd av
verksamhetsansvaret. Återrapporteringen ska avse hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts. Avsikten är inte återrapportering i enskilda
ärenden.
Information och samråd
Regleringen innebär en påbyggnad till kommunstyrelsens rätt att få information enligt KL 6 kap 3 §. Med förslaget får nämnderna en utvidgad skyldighet att lämna information, i syfte att få en snabbare och utökad samordning mellan nämnderna.
Förslagets sista mening är en påminnelse om regleringen i KL 6 kap 8 §.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 30 (49)

2016-06-09

KF § 54 (forts.)

Arbetsformer
Presidiet
Genom en ändring i kommunallagen 6 kap 15 § utgör presidiet numera ett organ i
lagens mening. Presidiet kan därmed tilldelas arbetsuppgifter. I förslaget har presidiet tilldelats uppgiften att, om ordföranden anser att det behövs, biträda honom/henne med att planera och leda nämndens sammanträden. Meningen med att
definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse.
Ordföranden
I syfte att tydliggöra uppdraget har ett tillägg gjorts i förslaget med en beskrivning
av ordförandens uppgifter.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
I gällande reglementen har ersättarskapet vid för fall för både ordföranden och vice
ordföranden hittills, i flera nämnder tillfallit den till åldern äldste. I förslaget föreslås en likriktning, som också överensstämmer med regleringen för kommunfullmäktige, nämligen att ålderspresidenten, d.v.s. den som varit ledamot i nämnden
längst tid ska fullgöra ordförandens uppgifter till dess att val av ny ordförande förrättats.
Tidpunkt för sammanträden
Tillägg har gjorts med skriftligt krav avseende en begäran om extra sammanträde. I
övrigt innebär förslaget en likriktning med regleringen för fullmäktige.
Kallelse
Även vad gäller kallelse föreslås ålderspresidenten (den som varit ledamot längst
tid) ersätta ordföranden och vice ordföranden vid förfall. Utgångspunkten i förslaget är att kallelserna sker elektroniskt. Kommunfullmäktige bör, via reglementena
ta principiell ställning till att kallelser får ske elektroniskt. Som ett undantag föreslås kallelse få ske skriftligt på annat sätt, mailledes eller telefonledes.
Närvarorätt
Den närvarorätt och rätt att deltaga i överläggningarna som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sedan lång tid haft vid nämndernas sammanträden har tidigare enbart varit reglerad i kommunstyrelsens reglemente. Här föreslås denna rätt,
för tydlighetens skull skrivas in i respektive nämnds reglemente.
I övrigt anges närvarorätten i enlighet med gällande ordning.
Ersättares tjänstgöring
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att deltaga i överläggningarna och föreslås i
reglementet också erhålla rätten att få sin mening antecknad till protokollet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 31 (49)

2016-06-09

KF § 54 (forts.)

Jäv
Förslaget motsvarar regleringen för fullmäktige i KL 5 kap 13 §.
Reservation
Ett förtydligande föreslås vad gäller s.k. omedelbar justering.
Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.
Ett tillägg föreslås avseende nämndens skyldighet att kungöra enligt särskilda bestämmelser och att meddela kommunstyrelsen angående kungörande i författningssamlingen i enlighet med kommunallagen.
Undertecknande av handlingar
Förtydligande och likriktning föreslås för nämnderna avseende befogenheten att
underteckna handlingar. Regleringen medger nämnden att göra undantag från huvudregeln, när den särskilt beslutar detta.
Utskott
Förslaget föreslås reglera att ersättarna inkallas i samma ordning som gäller förnämnden, d.v.s. i enlighet med den av kommunfullmäktige särskilt fastställda ordningen.
Nämndens uppgifter
Nämndens uppgifter har specificerats i enlighet med gällande reglemente, dock
med den ändringen att nämndens uppdrag att fullgöra kommunens uppgifter enligt
lagen om brandfarliga och explosiva varor samt följdförfattningar tagits bort. Ansvaret föreslås flyttas till kommunstyrelsen, som ansvarar för räddningstjänsten.
Beslutsunderlag
-Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
-Miljö- och byggnadsnämndens beslut §§ 50/15 och 21/16
-Kanslichefens yttrande 2016-03-15
-Protokoll från kommunstyrelsen, § 70/16
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsen förslag i ärendet.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden fastställes att gälla från
och med 2016-08-01, varvid nu gällande reglemente för nämnden upphör att gälla.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av reviderat reglemente för krisledningsnämnden
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder genomfört en
allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente. Undertecknad har
med anledning härav gjort en översyn av gällande reglemente för krisledningsnämnden och upprättat förslag till reviderat reglemente.
Bifogat reviderat förslag till reglemente för krisledningsnämnden, där ändrad lagstiftning beaktats och hänsyn tagits till behovet av förtydliganden och en likriktning
med andra nämnder i vissa regleringar, innebär huvudsakligen följande förändringar och förtydliganden.
Uppgifterna
Av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att nämnden ska besluta att
låta uppgifter som den tagit över återgå till ordinarie nämnd, när förhållandena så
medger. Även kommunstyrelsen och fullmäktige har dessa befogenheter. För fullständighetens och tydlighetens skull har detta skrivits in i förslaget 1§.
Arbetsformer
Presidiet
Genom en ändring i kommunallagen 6 kap 15 § utgör presidiet numera ett organ i
lagens mening. Presidiet kan därmed tilldelas arbetsuppgifter. I förslaget har presidiet tilldelats uppgiften att, om ordföranden anser att det behövs, biträda honom/henne med att planera och leda nämndens sammanträden. Meningen med att
definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse.
Ordföranden
Krisledningsnämndens ordförande har, enligt lag, en särskild befogenhet att bedöma när en extraordinär händelse medför att krisledningsnämnden skall träda i
funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske.
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Ordförandens särskilda befogenhet har
skrivits in i förslaget. I syfte att tydliggöra uppdraget har ett tillägg gjorts i förslaget
med en beskrivning av ordförandens uppgifter, generellt för samtliga nämnder.
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
I gällande reglementen har ersättarskapet vid för fall för både ordföranden och vice
ordföranden hittills, i flera nämnder tillfallit den till åldern äldste. I förslaget föreslås en likriktning, som också överensstämmer med regleringen för kommunfullmäktige, nämligen att ålderspresidenten, d.v.s. den som varit ledamot i nämnden
längst tid ska fullgöra ordförandens uppgifter till dess att val av ny ordförande förrättats.
Tidpunkt för sammanträden
Tillägg har gjorts med skriftligt krav avseende en begäran om extra sammanträde. I
övrigt innebär förslaget en likriktning med regleringen för fullmäktige.
Kallelse
Även vad gäller kallelse föreslås ålderspresidenten (den som varit ledamot längst
tid) ersätta ordföranden och vice ordföranden vid förfall. Utgångspunkten i förslaget är att kallelserna sker elektroniskt. Kommunfullmäktige bör, via reglementena
ta principiell ställning till att kallelser får ske elektroniskt. Som ett undantag föreslås kallelse få ske skriftligt på annat sätt, mailledes eller telefonledes.
Närvarorätt
Den närvarorätt och rätt att deltaga i överläggningarna som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sedan lång tid haft vid nämndernas sammanträden har tidigare enbart varit reglerad i kommunstyrelsens reglemente. Här föreslås denna rätt,
för tydlighetens skull skrivas in i respektive nämnds reglemente.
I övrigt anges närvarorätten i enlighet med gällande ordning.
Ersättares tjänstgöring
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att deltaga i överläggningarna och föreslås i
reglementet också erhålla rätten att få sin mening antecknad till protokollet.
Jäv
Förslaget motsvarar regleringen för fullmäktige i KL 5 kap 13 §.
Reservation
Ett förtydligande föreslås vad gäller s.k. omedelbar justering.
Undertecknande av handlingar
Förtydligande och likriktning föreslås för nämnderna avseende befogenheten att
underteckna handlingar. Regleringen medger nämnden att göra undantag från huvudregeln, när den särskilt beslutar detta.
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Utskott
Förslaget föreslås reglera att ersättarna inkallas i samma ordning som gäller för
nämnden, d.v.s. i enlighet med den av kommunfullmäktige särskilt fastställda ordningen.
Beslutsunderlag
-Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden
-Kanslichefens yttrande 2016-03-15
-Protokoll från kommunstyrelsen, § 71/16
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsen förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderat reglemente för krisledningsnämnden fastställes att gälla från och med
2016-08-01, varvid nu gällande reglemente för nämnden upphör att gälla.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder genomfört en
allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente. Även kommunstyrelsens reglemente bör revideras, dels med anledning av ändrad lagstiftning och
dels för att vi ska erhålla en likriktning mot en tydligare och gemensam struktur
och, i vissa fall, likalydande reglering med nämndernas reglementen.
Förslaget
Föreliggande reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen där således ändrad lagstiftning beaktats och hänsyn tagits till behovet av förtydliganden och en likriktning med nämnderna i vissa regleringar, innebär huvudsakligen följande förändringar och förtydliganden.
Styrelsens övergripande uppgifter
Kommunstyrelsen intar en särställning bland nämnderna genom den ledande och
samordnande rollen. Begreppet helhetsansvar har tillförts för att poängtera att styrelsen har den sammanhållande rollen för kommunens verksamheter, utveckling
och ekonomiska ställning. I förslaget har kommunstyrelsens uppdrag enligt kommunallagen förtydligats i förhållande till gällande reglemente, med en allmän inledning om dess ledande, styrande och uppföljande roll och med särskild reglering
om ansvar för sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd.
Varje nämnd ska sörja för en ändamålsenlig organisation. Kommunstyrelsen ska
dock dessutom tillse att organisationen är ändamålsenlig på ett övergripande plan.
Styrelsen ska samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor mellan nämnderna.
Förtydligande har lagts in avseende ansvar knutet till de företag som kommunen
helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Förtydliganden har lagts in avseende den ekonomiska förvaltningen och personalansvaret. I syfte att tydliggöra denna har en ny reglering har lagts in om styrelsens
uppföljningsfunktion.
Uppdrag och verksamhet
Ett grundläggande konstaterande om ansvaret inom det egna verksamhetsområdet
har tillförts i förslaget.
Ansvaret för organisationen inom verksamhetsområdet
Ansvaret för kommunens organisation på en övergripande nivå har kommunfullmäktige enligt kommunallagen (KL) 3 kap 9§. Som en följd av varje nämnds
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verksamhetsansvar, enligt kommunallagen 6 kap 7§, är det dock nämndernas/kommunstyrelsens ansvar att tillse att organisationen för den egna verksamheten är tillfredsställande och ändamålsenlig. Organisationen ska vara sådan att den
möjliggör för kommunstyrelsen att uppfylla av fullmäktige fastställda mål. I förslaget till reglemente har ett förtydligande om ansvaret för kommunstyrelsen, ur denna
aspekt, lagts till.
Information och samråd
Upplysningsvis har en reglering för nämnderna också lagts in i kommunstyrelsens
reglemente. Förslaget innebär en påbyggnad till kommunstyrelsens rätt att få information enligt KL 6 kap 3 §. Med förslaget får nämnderna en utvidgad skyldighet
att lämna information, i syfte att få en snabbare och utökad samordning mellan
nämnderna.
Processbehörigheten
För fullständighetens skull har kommunstyrelsens behörighet enligt KL 6 kap 6 §
skrivits in i reglementet.
Övriga verksamheter
Inga ändringar har gjorts i sak/omfattning vad gäller bemyndiganden avseende detaljplaneläggning eller exploateringsverksamheten. Avseende fastighetsärenden har
beloppsgränsen årsvis för förvärv av fastighet, i syfte att göra strategiska markförvärv, i enlighet med översiktsplan eller fördjupade översiktsplaner, knutits till av
fullmäktige i budget fastställd beloppsgräns, istället för som hittills till ett fixerat
maxbelopp. Högsta belopp per förvärvstillfälle föreslås tas bort.
I syfte att renodla har ansvaret att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt följdförfattningar lagts till i
förslaget till reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Ansvaret ligger förnärvarande på miljö- och byggnadsnämnden, medan verksamheten utföres av räddningstjänsten, vilken hör till kommunstyrelsens ansvarsområde.
Arbetsformer
Presidiet
Genom en ändring i kommunallagen 6 kap 15 § utgör presidiet numera ett organ i
lagens mening. Presidiet kan därmed tilldelas arbetsuppgifter. I förslaget har presidiet tilldelats uppgiften att, om ordföranden anser att det behövs, biträda honom/henne med att planera och leda nämndens sammanträden. Meningen med att
definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse.
Ordföranden
I syfte att tydliggöra uppdraget har ett tillägg gjorts i förslaget med en beskrivning
av ordförandens uppgifter.
Utdragsbestyrkande
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
I gällande reglementen har ersättarskapet vid förfall för både ordföranden och vice
ordföranden hittills, i flera nämnder tillfallit den till åldern äldste. I förslaget föreslås en likriktning, som också överensstämmer med regleringen för kommunfullmäktige, nämligen att ålderspresidenten, d.v.s. den som varit ledamot i styrelsen
längst tid ska fullgöra ordförandens uppgifter till dess att val av ny ordförande förrättats.
Tidpunkt för sammanträden
Tillägg har gjorts med skriftligt krav avseende en begäran om extra sammanträde. I
övrigt innebär förslaget en likriktning med regleringen för fullmäktige.
Kallelse
Även vad gäller kallelse föreslås ålderspresidenten (den som varit ledamot längst
tid) ersätta ordföranden och vice ordföranden vid förfall. Utgångspunkten i förslaget är att kallelserna sker elektroniskt. Kommunfullmäktige bör, via reglementena
ta principiell ställning till att kallelser får ske elektroniskt. Som ett undantag föreslås kallelse få ske skriftligt på annat sätt, mailledes eller telefonledes.
Närvarorätt
Den närvarorätt och rätt att deltaga i överläggningarna som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sedan lång tid haft vid nämndernas sammanträden har tidigare enbart varit reglerad i kommunstyrelsens reglemente. För tydlighetens skull
har undertecknad föreslagit att rättigheten också skrives in i respektive nämnds reglemente. I övrigt anges närvarorätten i enlighet med gällande ordning.
Ersättares tjänstgöring
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att deltaga i överläggningarna och föreslås i
reglementet också erhålla rätten att få sin mening antecknad till protokollet.
Jäv
Förslaget motsvarar regleringen för fullmäktige i KL 5 kap 13 §.
Reservation
Ett förtydligande föreslås vad gäller s.k. omedelbar justering.
Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.
Ett tillägg föreslås avseende styrelsens skyldighet att kungöra enligt särskilda bestämmelser.
Regleringen innebär en likriktning med nämndernas reglementen.
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Det kan noteras att det är varje nämnds ansvar att anslå underrättelser och kungörelser av olika slag. Kommunstyrelsen får i förslaget ansvaret att kungöra samtliga
föreskrifter i författningssamlingen i enlighet med kommunallagen. Varje nämnd
har dock en skyldighet att underrätta kommunstyrelsen om ändringar i föreskrifter.
Undertecknande av handlingar
Förtydligande föreslås vad gäller undertecknande av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-04-13 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 72/16
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsen förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
– Reviderat reglemente för kommunstyrelsen fastställs enligt bilaga att gälla från
och med 2016-08-01, varvid nu gällande reglemente för kommunstyrelsen upphör
att gälla.
./.

Bilaga
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Förändring av innevarande års investeringsbudget
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden och socialnämnden har i sina förslag till investeringsbudget
2017-2019 även föreslagit förändringar i budgeten/de planerade utbetalningarna för
2016. I de flesta fallen är det fråga om en senareläggning av de planerade utbetalningarna men i ett fall är förslaget en utökad totalutgift finansierad med hjälp av
minskning av ett annat projekt.
Ekonomiavdelningen har sammanställt förslagen till förändringar av innevarande
års budget.
Det är 12 projekt som berörs och sammantaget föreslås en minskning av de planerade utbetalningarna med 19.022 tkr.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-04-13 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 80/16
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsen förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Innevarande års investeringsbudget/planerade utgifter förändras enligt bilaga, vilket
sammantaget innebär en minskning av 2016 års planerade utbetalningar med
19.022 tkr.
./.
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Godkännande av Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne
Ärendebeskrivning
Arbetet med ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal påbörjades redan våren 2013.
Ett förslag på avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne skickades 2015-05-29 ut till
alla kommuner för synpunkter.
Kommunerna i 5 YES enades om att i en gemensam skrivelse beskriva de
synpunkter kommunerna hade på förslaget. Där framhölls vikten av en analys av de
ekonomiska konsekvenserna och ansvarsfördelningen mellan parterna. Man
önskade även ett förtydligande avseende det delregionala och centrala
samverkansorganet, gällande representation och mandat. Skrivelsen avslutades med
att man inte kunde underteckna avtalet i dess dåvarande form.
Med utgångspunkt i kommunernas synpunkter har ett nytt, reviderat avtal tagits
fram och presenterats för kommunerna 2016-01-27. Kommunförbundet Skånes
styrelse har beslutat ställa sig bakom förslaget och rekommendera kommunerna att
anta avtalet under förutsättning att också Regionfullmäktige gör detsamma.
Socialnämnden har 2016-04-26, § 28, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta
att Lomma kommun godkänner Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.
Beslutsunderlag
- Protokoll från socialnämnden, § 28/16
- Skrivelse 2016-03-01 från Kommunförbundet Skåne
- Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i
Skåne, 2016-01-19
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 95/16
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar socialnämndens ordförande
Sofia Forsgren Böhmer en redogörelse.
Överläggning
Sofia Forsgren Böhmer och Lisa Bäck yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsen förslag i ärendet.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Lomma kommun godkänner Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende
hälso- och sjukvården i Skåne.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2016:96.041

Slutredovisning av investeringsprojekt
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-03-01, § 15, beslutat godkänna förslag till
slutredovisning och översända den till kommunstyrelsen. Slutredovisningen innehåller följande projekt:
Fladängskolan, inventarier med budget 4.964 tkr
Ny skola Karstorp med budget 6.130 tkr
Om- och tillbyggnad Rutsborg med budget 2.950 tkr
Budgetekonomen meddelar i skrivelse 2016-05-02 att ekonomiavdelningen har gått
igenom slutredovisningen. Projekten avser inventarieanskaffning för tre skolprojekt
och utgifterna har hållits inom budget med en försumbar avvikelse (+2 tkr).
Ekonomiavdelningen föreslår att barn- och utbildningsnämndens slutredovisning
godkänns.
Beslutsunderlag
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 15/16
- Yttrande 2016-05-02 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 97/16
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar barn- och utbildningsnämndens ordförande Robert Wenglén en redogörelse.
Överläggning
Robert Wenglén yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsen förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens slutredovisning
av investeringsprojekt.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Antagande av detaljplan för Bjärred 5:4 i Bjärred, Lomma kommun (Högsäter)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2014-10-08, § 149, beslutat om positivt planbesked för att
pröva möjligheten att medge avstyckning för Bjärred 5:4. Därefter har kommunstyrelsen 2015-06-17, § 134, beslutat ge planeringsavdelningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för Bjärred 5:4 för att pröva möjligheten till avstyckning i två
fastigheter.
Ett detaljplaneförslag har tagits fram och varit föremål för samråd under tiden 21
december 2015 - 22 januari 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse och ett granskningsförslag, daterat 2016-02-24, har tagits fram.
Beslut om granskning fattades av kommunstyrelsen 2016-03-09 och detaljplanen
har därefter varit utställd för granskning 21 mars -18 april 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande daterat
2016-05-04. Efter granskningen har inga ändringar genomförts.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-05-04 från planeringschefen och planarkitekt Linnea Qvarnström
- Granskningsutlåtande 2016-05-04
- Plan- och genomförandebeskrivning 2016-05-04
- Plankarta med planbestämmelser 2016-05-04
- Samrådsredogörelse
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 99/16
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsen förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunfullmäktige antar detaljplan för Bjärred 5:4 i Bjärred, Lomma kommun,
upprättad 2016-05-04.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Utökning av nämndernas tillväxtpost 2016 samt utökning av
nämndernas budgetramar 2017-2019
Ärendebeskrivning
Enligt regler för hantering av tillväxtpost ska en avstämning mot befolkningsprognos göras och om skillnaden är väsentlig fattar kommunstyrelsen beslut om åtgärd.
Ekonomiavdelningen har utifrån i kommunstyrelsen (2016-03-30) beslutad befolkningsprognos för Lomma kommun 2016-2021 beräknat behovet av tillväxtpost och
samtidigt gjort en avstämning av den tillväxtpost som är utlagd på nämnderna för
2016 med nivåhöjning i ramarna för 2017-2019.
I befolkningsprognosen har beaktats att kommunen under 2016 och 2017 kommer
att få en inflyttning av flyktingar med uppehållstillstånd. Osäkerheten beträffande
denna inflyttning är, enligt planeringschefens ärendebeskrivning stor.
Vid avstämning av 2016 framkommer att skillnaden mellan tidigare beräknad tillväxtpost och den beräkning som gjorts utifrån ny befolkningsprognos är 3.876 tkr
för 2016 (halvårseffekt) med tillhörande helårseffekt på 7.751 tkr de kommande
åren. Ökningen per nämnd framgår av tabellen nedan:
Skillnad mellan kompenserad

Budget

Nivåhöjning

tillväxtpost och ny beräkning

2016

Budget 2017 >

Barn- och utbildningsnämnden

3.106

6.212

Socialnämnden

416

832

Kommunstyrelsen

197

393

Kultur- och fritidsnämnden

157

314

3.876

7.751

Summa

Den utökade tillväxtposten för barn- och utbildningsnämnden härrör helt från det
nya antagandet om barn/ungdomar som får asyl under 2016 – hade inte dessa tillkommit hade utlagd tillväxtpost istället varit för stor.
Vad gäller socialnämnden är det bland annat något fler personer i den allra äldsta
åldersgruppen.
Kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens tillväxtposter baseras på en
procentuell andel från barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens beräkningsunderlag.
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Finansiering
Utifrån den senaste skatteunderlagsprognosen från SKL, den 28 april, kommer skatteintäkter inklusive statsbidrag och utjämning för 2016 att bli 12,4 mnkr högre än
budgeterat. Det bedöms därför vara möjligt att finansiera det utökade behovet 2016
med en minskning av den reserv som finns budgeterad som försiktighetsmarginal
vad gäller skatteintäkterna.
För kostnadsökningen 2017-2019 finns utrymmet beaktat inom kommunstyrelsens
förfogandemedel avseende tillväxtpost.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-05-12 från ekonomichefen och budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 101/16
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Beviljande av tilläggsanslag för tekniska nämnden och godkännande av utökad totalutgift för KF-projekt, Kollektivtrafikstråk,
Vinstorpsvägen
Ärendebeskrivning
Enligt investeringsbudgeten för 2016 och 2017 finns det för tekniska nämnden upptaget sammanlagt 46,8 mnkr för planskildhet mellan järnvägsspåren och Vinstorpsvägen, kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen. Projektet genomförs tillsammans med
Trafikverket och det finns ett genomförandeavtal som reglerar de olika parternas
ansvar och åtaganden. Beslut har fattats om statlig medfinansiering, 50 % av totalutgiften. Lomma kommun har upptagit totalutgiften investeringsmässigt medan det
statliga investeringsbidraget periodiseras över anläggningens nyttjandetid.
Ekonomichefen har anfört bl.a. följande i yttrande:
Trafikverket är ansvarig för upphandlingen av projektet. I samband med upphandlingen upptäcktes att den prognostiserade totalutgiften överstiger investeringsbudgeten med 14 mnkr, vilket motsvarar en fördyring på cirka 30 %. Ny
prognostiserad totalutgift är beräknad till 60,8 mnkr. De ökade utgifterna är hänförliga till år 2017. Trafikverket har godkänt sin andel av de ökade investeringsutgifterna, vilka uppgår till 7 mnkr.
Som skäl för att totalutgiften överstiger budget med 14 mnkr anges ökade marknadspriser och att projektet är komplicerat. Konstruktionen av planskildheten
(cykel- och järnvägsbro) medför särskilda risker (grundvatten, brett brospann
utan pelare, tidsrisker). Dessa risker uppges ha prissatts högt i anbuden.
Tidplanen inför beslutet om tilläggsanslag kan beviljas är pressad. Orsakerna till
tidspressen är sammankopplade till att lednings- och spontningsarbeten inom
Vinstorpsskolans tomt måste genomföras under sommarlovet och att lanseringen
av järnvägsbron (som innebär trafikstopp på spåren) måste genomföras vid planerad tidpunkt som är vecka 21 år 2017. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att projektet kan genomföras enligt plan och färdigställas i december 2017.
Om inte projektstart kan ske som planerat försenas projektet med minst ett år.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anger som konsekvenser vid senareläggning av
projektstarten att ny upphandling blir nödvändig, lanseringen av järnvägsbron
kräver lång framförhållning samt att ett stort arbetsområde behöver fortgå under
en längre tid.
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Tekniska nämndens arbetsutskott har 2016-05-16, § 84, beslutat föreslå tekniska
nämnden att hemställa hos kommunfullmäktige om utökad totalutgift för KFprojekt 1320 Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen med 14.000 tkr.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 84/16
- Yttrande 2016-05-16 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 114/16
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande
Alf Michelsen en redogörelse.
Överläggning
Alf Michelsen yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsen förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 14 mnkr för investeringsprojektet
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen, år 2017.
- Ny totalutgift för investeringsprojektet Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen fastställs till 60,8 mnkr.
- Kommunens ökade investeringsutgift på 14 mnkr finansieras genom statlig medfinansiering, 7 mnkr och genom ökad egen upplåning, 7 mnkr, vilket ska beaktas
inför 2017 års budget.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fråga till socialnämndens ordförande angående entreprenadverksamhet för vård och omsorg
Ärendebeskrivning
Föreligger fråga från Lisa Bäck (S) till socialnämndens ordförande om entreprenadverksamhet för vård- och omsorg.
./.

Bilaga
Kommunfullmäktige beslutar följande
- Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.
I frågedebatten deltar socialnämndens ordförande Sofia Forsgren Böhmer (M) och
Lisa Bäck (S).
Debatten förklaras avslutad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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