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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
2015-09-29--30
Plats
Hotell Gässlingen, Skanör
Tid
Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30
Beslutande
Anders Berngarn (M)
Ordförande

Robert Wenglén (M)
Christian Idström (M)
Remco Andersson (FP)
Lisa Bäck (S)

Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Övriga deltagare

Jan Sohlmér
Marcus Nilsson
Kristian Fridqvist
Elisabet Andersson
Christine Edenbrandt

Kommundirektör
Ekonomichef
Redovisningschef
Ekonom
Kommunsekreterare

Utses att justera

Lisa Bäck

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma 2015-10-01
Sekreterare
Christine Edenbrandt
Ordförande
Anders Berngarn
Justerande
Lisa Bäck

Utdragsbestyrkande

Paragrafer 165-168
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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165-168

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2015-10-02

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift
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2015-09-29--30
Dnr KS/KF 2015:360.042

Delårsrapport avseende perioden 2015-01-01--2015-08-31 samt
helårsprognos för 2015
Ärendebeskrivning
Föreligger delårsrapport avseende perioden 2015-01-01--2015-08-31 samt helårsprognos för 2015.
Vid sammanträdet lämnar ekonomichefen en redogörelse.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport 2015-01-01--2015-08-31, Lomma kommun
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 137/15 med delårsrapport
- Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, § 83/15 med delårsrapport
- Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, § 49/15 med delårsrapport
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 76/15 med delårsrapport
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, § 86/15 med delårsrapport
- Protokoll från revisionen, § 14/15, med delårsrapport
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 153/15, med delårsrapport
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
- Delårsrapporten ska till kommunstyrelsens sammanträde revideras enligt av arbetsutskottet givna direktiv
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten avseende perioden 2015-01-01-2015-08-31 samt helårsprognos för 2015 med godkännande till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-09-29--30
Dnr KS/KF 2015:286.003

Fastställande av reviderat reglemente för Kommunala Funktionshinderrådet
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:
”Kommunala funktionshinderrådet leds av ordföranden. Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller del av ett
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KSAU § 166 (forts.)
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.
Beslutsunderlag
- Protokoll från Kommunala Handikapprådet, § 2/15
- Protokoll från socialnämnden, § 68/15
- Yttrande 2015-09-22 från kanslichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderat reglemente för kommunala funktionshinderrådet fastställes i enlighet
med socialnämndens förslag, dock med av kanslichefen förslagen ändring.
- Det reviderade reglementet träder i kraft 2015-12-01.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-09-29--30
Dnr KS/KF 2015:299.612

Yttrande över remiss avseende promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan
Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har bjudit in bl.a. Lomma kommun som remissinstans
att lämna synpunkter på remisspromemorian Förslag om utbildningsgaranti i
gymnasieskolan.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2015-09-16 beslutat föreslå
nämnden att översända förslag till yttrande till kommunstyrelsen enligt följande:
”Då Lomma kommun och barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun inte
är huvudman för någon gymnasieskola avstår Lomma kommun från att yttra sig
över remisspromemoria U2015/03607/GV.”
Beslutsunderlag
- Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, § 88/15
- Utbildningsdepartementet 2015-06-24, Remisspromemoria Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande
under förutsättning av barn- och utbildningsnämndens beslut:
– Lomma kommun avger följande yttrande:
”Då Lomma kommun inte är huvudman för någon gymnasieskola avstår Lomma
kommun från att yttra sig över remisspromemoria Förslag om utbildningsgaranti i
gymnasieskolan.”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2014:447.042

Budget 2016 och plan för ekonomin 2017-2018
Ärendebeskrivning
Vid utskottets sammanträde företas en genomgång av nämndernas budgetförslag
och äskanden etc. avseende budget för år 2016 och plan för ekonomin för åren
2017-2018.
Arbetsutskottet beslutar följande:
- Ärendet återupptas till behandling 2015-10-07.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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