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2015-11-18
Dnr KS/KF 2015:74.042

Månadsrapport januari-oktober 2015, kommunövergripande
verksamhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2015-03-19 fastställt reviderat Styr- och kvalitetssystem
för Lomma kommun. Enligt styrsystemet ska tre ordinarie uppföljningar lämnas;
kvartalsrapport, delårsrapport samt årsredovisning.
Kommunstyrelsen har i januari 2013 beslutat att uppföljning av kommunövergripande verksamhet ska ske, förutom vid de tre ordinarie uppföljningstillfällena, per
31/5 och 31/10.
Vid utskottets sammanträde deltar ekonomichefen.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport kommunövergripande verksamhet januari-oktober 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Månadsrapport avseende kommunövergripande verksamhet januari-oktober
2015 lägges till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-11-18
Dnr KS/KF 2015:194.040

Uppföljning av upplåning och pensionsförvaltning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för 2015 med uppföljning
av kommunens upplåning och pensionsförvaltning under hösten.
Beslutsunderlag
- Uppföljning av kommunens upplåning och pensionsförvaltning, 151118, från
ekonomichefen
Utskottets handläggning
Vid utskottets sammanträde lämnar ekonomichefen en redogörelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
- Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-11-18
Dnr KS/KF 2015:346.001

Antagande av plan för intern kontroll för kommunstyrelsen år
2016
Ärendebeskrivning
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda ”Reglemente för intern kontroll” ska
kommunstyrelse och nämnder upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll,
d.v.s. med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
• Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel
Nämnderna respektive kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska se till
så att en organisation upprättas för den interna kontrollen samt att en plan för den
interna kontrollen, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår.
Respektive avdelning inom kommunledningskontoret har genomfört en riskinventering inom sina verksamhetsområden som legat till underlag för den samlade riskanalys som ledningsgruppen genomfört inom förvaltningen. Samtliga identifierade risker redovisas i riskmatrisen. Områden där riskerna bedömts som viktiga att
kontrollera har inkluderats i förslaget till plan för intern kontroll.
Vid utskottets sammanträde deltar ekonomichefen.
Beslutsunderlag
– Skrivelse, med bilaga, 2015-11-11 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen antar plan för intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde, avseende år 2016, enligt bilaga
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-11-18
Dnr KS/KF 2015:398.260

Godkännande av köpeavtal avseende fastigheten Staffanstorp
Knästorp 2:7
Ärendebeskrivning
I kommunens strävan efter att hitta lämplig jordbruksmark som kan förvärvas ur
strategisk synpunkt för framtida markbyten finns möjlighet att förvärva 6 ha jordbruksmark av klass 10 i Knästorp mellan Lund och Staffanstorp. Markområdet
ligger bra till för att kunna erbjudas i framtida markbytesaffärer kring Lomma.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att markområdet ligger
bra till såväl avståndsmässigt som nåbart ur jordbrukssynpunkt. Enligt miljöförvaltningen i Staffanstorps kommun finns det inga anmälningar om föroreningar
eller miljöbelastningar på fastigheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-10-28, § 182/15, samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda förhandling om markförvärv av fastigheten
Staffanstorp Knästorp 2:7 som strategiskt markförvärv.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att kommunen förvärvar fastigheten Staffanstorp Knästorp 2:7 i enlighet med föreliggande köpeavtal
som strategiskt markförvärv.
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, i skrivelse från den 16 november
2015, att kommunstyrelsen godkänner förslag till köpeavtal mellan Lomma
kommun och Fredrik Link avseende fastigheten Staffanstorp Knästorp 2:7 i
Staffanstorps kommun. Köpeskillingen är överenskommen till 2 241 000 kr.
Handpenning uppgår till 224 100 tkr och resterande köpeskilling ska erläggas
senast 30 dagar efter tillträdesdagen. Tillträdet sker under 2016.
Enligt budget 2015 finns ett totalt investeringsanslag avseende strategiska
markförvärv på 3,0 mnkr. Handpenningen på 224 tkr kan erläggas genom
omdisponering från 2015 års resterande investeringsanslag avseende strategiskt
markförvärv. Resterande köpeskilling, 2 017 tkr kan omdisponeras från kommunstyrelsens oförutsedda investeringar, strategiska markförvärv år 2016. Enligt förslaget till investeringsbudget för år 2016 uppgår det totala anslaget för
strategiska markförvärv till 15 mnkr. Budgeten för år 2016 fastställs av kommunfullmäktige den 19 november 2015.
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KSAU § 200 (forts.)
Kommunstyrelsen föreslås omdisponera 224 tkr från KS oförutsedda investeringar 2015 avseende strategiska markförvärv till handpenning för fastigheten
Staffanstorp Knästorp 2:7. Kommunstyrelsen föreslås vidare omdisponera
2 017 tkr under år 2016 för resterande köpeskilling avseende fastigheten
Staffanstorp Knästorp 2:7.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-11-16 från samhällsbyggnadschefen och exploateringsingenjör
Torsten Lindh
- Köpeavtal avseende Staffanstorp Knästorp 2:7
- Yttrande 2015-11-17 från ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande
under förutsättning av fullmäktiges beslut avseende budget 2016:
– Kommunstyrelsen godkänner köpeavtal mellan Lomma kommun och Fredrik
Link avseende fastigheten Staffanstorp Knästorp 2:7.
- Finansiering av köpet ska ske genom att 224 tkr omdisponeras från KS oförutsedda investeringar 2015 avseende strategiska markförvärv till handpenning för
fastigheten Staffanstorp Knästorp 2:7, och att 2 017 tkr omdisponeras under år
2016 för resterande köpeskilling avseende fastigheten Staffanstorp Knästorp 2:7.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-11-18
Dnr KS/KF 2015:392.112

Motion om kommunal ersättning till borgerliga vigselförrättare
Ärendebeskrivning
Lars Carlén har i motion, daterad 2015-10-19, föreslagit att fullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en modell för rimlig kommunal ersättning till
de borgerliga vigselförrättarna i kommunen.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Det kan konstateras att det enligt Äktenskapsbalken (1987:230) 4 kap 3 § är
den som länsstyrelsen förordnat som är behörig att vara vigselförrättare. Länsstyrelsen inhämtar regelmässigt kommunens förslag/yttrande före beslut om
förordnande. Det finns dock ingen reglering som kräver kommunens förslag eller hörande.
Enligt förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare 7 § är det till länsstyrelsen vigselförrättare ska insända protokoll
från vigselförrättningarna. Vigselförrättarna äger rätt till ersättningen enligt
förordningen 8 §. Det är enligt samma förordning 9§ länsstyrelsen som ska betala ut denna ersättning efter ansökan från vigselförrättaren. Ingen lagstadgad
behörighet finns för kommunerna att handha ersättningsfrågan.
Det kan således konstateras att förordnande av vigselförrättare, administration av
ärendena och ersättning till förrättarna helt är en statlig angelägenhet. Kommunerna administrerar inte ärendena och har inte behörighet att sköta sådan.
Kommuners befogenheter att driva verksamheter eller bidra till sådana regleras
i kommunallagen (1991:900). Av bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen
framgår att kommunens allmänna kompetens begränsas av att den själv får ha
hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse, som har anknytning
till kommunens område eller dess medlemmar och som inte, enligt lag, enbart
skall hanteras av någon annan.
Med hänvisning till regleringen i Äktenskapsbalken (1987:230) och förordning
(2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare avstyrker undertecknad motionärens förslag om uppdrag om utarbetande av en
modell för kommunal ersättning till de borgerliga vigselförrättarna i kommunen, då detta inte utgör en angelägenhet som rymmes inom den kommunala
kompetensen.
SKL instämmer i den bedömningen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 9 (9)

2015-11-18

KSAU § 201 (forts.)
Beslutsunderlag
- Motion, inkommen 2015-10-20, från Lars Carlén (S)
- Skrivelse 2015-11-01 från kanslichefen
Utskottets handläggning
Ordföranden yrkar att fullmäktige ska föreslås avslå motionen med hänvisning till
att den avser en angelägenhet som inte omfattas av den kommunala kompetensen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
- Motionen avslås med hänvisning till att den avser en angelägenhet som inte omfattas av den kommunala kompetensen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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