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2017-02-15

KSAU § 43

KS/KF 2017:15.101

Årlig uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete
Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar säkerhetschef Anders Åkesson, en
redogörelse för det systematiska brandskyddsarbetet, inrapportering och uppföljning av
arbetet på respektive förvaltning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2017-02-15

KSAU § 44

Dnr KS/KF 2017:15.101

Redovisning av resultatet av polismyndighetens s.k. trygghetsmätning
Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommunpolis Håkan Persson en redogörelse
för utfallet av den årliga trygghetsmätning som genomföres av polismyndigheten.
Det som kännetecknar 2016 års mätning i hela polisregion Syd är den skillnad som finns
mellan människors otrygghet och den faktiska utsattheten. Otryggheten ökar, medan
den faktiska brottsligheten minskar (2016 års nivåer är de lägsta på 18 år).
Lomma kommun är, trots en liten ökning, fortfarande en av de kommuner som ligger
lägst av alla i södra Skåne totalt sett (index 1,5). 85% av medborgarna uppger sig inte ha
drabbats av något som helst brott. Oron för bostadsinbrott är dock hög (index 4).
Antalet bostadsinbrott i kommunen gick ner med 34% under 2016. En hög medvetenhet
är bra för att förebygga bostadsinbrott. Kommunens Trygghetsvärdar har under förra
året arbetat mycket förebyggande genom en ökad synlighet i villakvarteren. Kommunen
och Polisen samarbetar även genom att bjuda in till informationsmöten om
grannsamverkan och märkDNA.
Undersökningen visar också att många oroar sig för trafik och framförallt fortkörning.
Detta är signalerna som också framförts till polisen vid medborgardialoger.
Trafikkontroller ingår de s.k. medborgarlöftena från polis och kommun. Minst en gång
per vecka genomföres trafikkontroller i kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2017-02-15

KSAU § 45

KS/KF 2017:56.103

Uppföljning av trafiksäkerhetsrådets arbete
Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar trafiksäkerhetsrådets ordförande, tillika
tekniska nämndens ordförande, Alf Michelsen (M) en redogörelse för rådets arbete
och arbetssätt under det gångna året.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017-02-15

KSAU § 46

Dnr KS/KF 2015:78.002

Bemyndigande att hantera bankmedel på kommunens bank- och plusgiroräkningar.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-15, § 125 om vilka personer och befattningar
som två i förening får utfärda anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar.
Med anledning av pensionsavgång och nyanställning är det aktuellt ett revidera beslutet.
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att från och med 2017-03-09
och tillsvidare uppdra åt ekonomichef Marcus Nilsson, redovisningschef Kristian
Fridqvist, ekonom Patrik Hägg, redovisningsassistent Sara Lorentz, ekonom Cecilia Rick,
t.o.m 2017-04-30, budgetekonom Elisabet Andersson samt ekonom Marie Bertilsson
att två i förening hantera bankmedel på kommunens bank- och plusgiroräkningar samt
att lösa in checkar ställda till Lomma kommun.
Beslutsunderlag
-Skrivelse 2017-02-03 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
-Uppdrages åt ekonomichef Marcus Nilsson, redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Patrik Hägg, redovisningsassistent Sara Lorentz, ekonom Cecilia Rick, till och med
2017-04-30, budgetekonom Elisabet Andersson samt ekonom Marie Bertilsson att,
från och med 2017-03-09 och tills vidare, två i förening, hantera bankmedel på kommunens bank- och plusgiroräkningar samt att lösa in checkar ställda till Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

