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KS § 14

Dnr KS/KF 2012:23.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag.
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
nr 1/12
Yttrande över Trafikmiljöprogram för Malmö stad 2012-2014
Dnr KS 2011:445.500
nr 2/12
Angående nätkoncession för linje, naturgasledning mellan Klagshamn
och Rävekärr
Dnr KS 2009:462.374
nr 3/12
Överenskommelser om upphandling enligt lag om kollektivtrafik
Dnr KS/KF 2012:40.059
nr 4/12
Yttrande över Trafikverkets förslag till nya vägnummer i bl.a. Lomma
kommun
Dnr KS/KF 2012:43.509
nr 5/12
Yttrande beträffande Malmö Metallteknik KB:s ansökan om tillstånd
enligt miljöbalken
Dnr KS 2009:179.427
Delegationsbeslut fattade av t.f. personalchefen och kommundirektören
nr 6-8/12 Tjänstepension
Dnr KS/KF 2012:24.002
nr 9/12
Särskild avtalspension
Dnr KS/KF 2012:24.002
nr 10/12 Förhandling enligt MBL § 14 avseende tillsättning av ny personalchef,
förhandlingsprotokoll nr 1/12
Dnr KS/KF 2012:24.002
Protokoll från sammanträde 2012-01-11, 2012-01-18, 2012-01-25, 2012-02-01
och 2012-02-08 med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Protokoll från sammanträde 2012-02-01 med planledningsgruppen.
Protokoll från sammanträde 2012-02-09 med kommunfullmäktige.
Protokoll från socialnämnden, § 92/11, angående dilemma vid Ungdomsdialogen
den 19 september
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Delegationsbesluten och meddelandena lägges till handlingarna.
____________________________________
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Dnr KS/KF 2012:35.042

Framställan om medel för ökade kostnader gällande ombyggnaden av Öresundsvägen i Bjärred
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budget för år 2011 avsatt 2.500 tkr för ”Ombyggnad av
Öresundsvägen i Bjärred”.
Tekniska nämnden har 2012-01-23, § 10, beslutat hemställa hos kommunstyrelsen
om investeringsmedel omfattande 700 tkr för att genomföra ”Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred”.
Ekonomienheten föreslår att framställan hanteras i samband med vårens investeringsbudget. Det är viktigt att bedömning av behov och prioritering sker utifrån ett
helhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 10/12
- Yttrande 2012-01-31 från ekonomienheten
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Förslaget från tekniska nämnden till utökad totalutgift för projektet ”Ombyggnad av
Öresundsvägen i Bjärred” ska hanteras i samband med vårens investeringsbudget.
____________________________________
KS § 15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Förslaget från tekniska nämnden till utökad totalutgift för projektet ”Ombyggnad av
Öresundsvägen i Bjärred” ska hanteras i samband med vårens investeringsbudget.
____________________________________
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2012-02-01

Dnr KS 2011:433.370

El från förnybara källor
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde 2011-11-23 § 234 att återremittera
ärendet till planledningsgruppen för komplettering. Orsaken till återremissen var
att det uppfattats som om miljövalen inte varit konkurrensutsatta vid upphandlingen. Vid upphandlingen skulle optionen elektricitet från förnybara energikällor
ingå men eventuellt prispåslag skulle inte ingå i utvärderingen. Från två av de som
var med i den samordnade upphandlingen av elenergi har inkommit synpunkter.
De ser inget hinder att upphandla el från förnybara energikällor efter 2011.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-01-24 från planeringsenheten.
- Bilaga 1. Utdrag ur förfrågningsunderlaget.
- Bilaga 2. Utdrag ur epostkorrespondens.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Kommunstyrelsen beslutar att meddela berörda förvaltningar och bolag att endast el från förnybara energikällor får inköpas.

KS § 16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Berörda förvaltningar och bolag meddelas att endast el från förnybara energikällor får inköpas.
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Dnr KS/KF 2012:25.252

Förslag om översyn av framtida markanvändning för den oexploaterade delen av Nians verksamhetsområde i Lomma tätort
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 23 januari 2012, behandlat frågan om
framtida markanvändning för den obebyggda delen av verksamhetsområdet Nian i
den nordöstra delen av Lomma tätort. Skälet till att frågan har tagits upp just nu är
att det sedan årsskiftet råder ett avtalslöst förhållande mellan kommunen och
markägaren Skanska. Skanska har valt att inte agera för att få ett nytt avtal till
stånd trots påstötningar från tekniska förvaltningen. Ett ytterligare skäl till att ta
upp frågan om den framtida markanvändningen är att endast en begränsad del av
det ursprungliga detaljplanområdet har exploaterats idag. Planens genomförandetid gick ut för nästan 10 år sedan.
Tekniska nämnden har vid sitt möte beslutat att avvakta med att teckna förlängning av avtalet med Skanska för fortsatt exploatering av Nians verksamhetsområde (N N) och dess allmänna platsmark (del av N N) samt att föreslå kommunstyrelsen att med vissa givna förutsättningar ge plangruppen i uppdrag att utreda
framtida markanvändningen i detta område.
Synpunkter från planeringschefen
För närvarande råder brist på mark för verksamheter i Lomma kommun. Efterfrågan finns från såväl företagare inom kommunen som från andra delar av
Skåne och landet i övrigt. Det är olyckligt att den mark som ägs av Skanska
inte omvandlas till verksamhetsmark. Kommunen har vid ett antal tillfällen
stött på markägaren för att denne skulle exploatera området i sin helhet.
Bortsett från markägarens oförmåga att använda dagens detaljplan för att utveckla detta område till ett attraktivt verksamhetsområde kan det finnas andra
skäl att se över en outnyttjad 20 år gammal detaljplan. Detta kan t.ex. gälla trafik och kvartersindelning. En ny detaljplan skulle också komma att bli mera
anpassad till dagens miljökrav i olika avseenden.
Enligt min uppfattning är det dock viktigt att behålla en del av det grundläggande innehållet i dagens plan. Exempelvis att området även i framtiden i huvudsak ska innehålla verksamheter. Skälet för detta är framför allt det goda trafikläget, det stora behovet av verksamhetsmark i kommunen och det
Utdragsbestyrkande
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bullerutsatta läget som huvuddelen av området har, vilket gör det olämpligt för
t.ex. bostadsbyggelse eller skolverksamhet. Vidare att bestämmelsen i dagens
plan som säger nej till dagligvaror/livsmedel inte ändras med hänsyn till hållbarhetsfrågor och de satsningar som sker i Lomma Centrum och Lomma
Hamn.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-01-24 från planeringsenheten
- Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-01-23 TN § 8/12
- Detaljplan för del av N N m fl, illustrationskarta, plankarta med bestämmelser
Planledningsgruppens föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Kommunstyrelsen beslutar att, mot bakgrund av vad som ovan framförts, ge
plangruppen i uppdrag att översiktligt utreda förutsättningarna för ändring av den
oexploaterade delen av detaljplanen N N m.fl. i Lomma tätort. Utgångspunkter för
ett sådant uppdrag är att området även fortsättningsvis huvudsakligen ska innehålla mark för verksamheter, dock ej dagligvaror.

KS § 17
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Uppdrages åt plangruppen att, mot bakgrund av vad som ovan framförts, översiktligt utreda förutsättningarna för ändring av den oexploaterade delen av detaljplanen N N m.fl. i Lomma tätort. Utgångspunkter för ett sådant uppdrag är att området även fortsättningsvis huvudsakligen ska innehålla mark för verksamheter,
dock ej dagligvaror.
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2012-02-29
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Dnr KS 2011:468.106

Yttrande över förfrågan från Klimatsamverkan Skåne
Ärendebeskrivning
Klimatsamverkan Skåne är en plattform med det huvudsakliga syftet att samordna
och skapa samsyn i klimatarbetet i Skåne. Aktörerna består av Region Skåne,
Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet Skåne och de skånska kommunerna. Inför det fortsatta arbetet vill Klimatsamverkan Skåne ha kommunens synpunkter på följande fem punkter.
1. Prioriteringar avseende Klimatsamverkan Skånes åtgärdsplan 2012 samt möjligheterna att delta i något/några av Klimatsamverkan Skånes redan pågående projekt.
2. Hur Klimatsamverkan Skåne och Skånes kommuner bör samverka för att uppnå
konkreta resultat och ett mer effektivt resursnyttjande.
3. Möjligheten att hålla ett årligt klimatstrategimöte med deltagande från Klimatsamverkan Skåne samt de skånska kommunerna (förslagsvis 1 politiker + 1 tjänsteman/kommun).
4. Hur en kommunprofilering av ordförandeåret 2012 samordnat av Kommunförbundet Skåne skulle kunna genomföras och resursbemannas.
5. Förslag på nya initiativ och projekt som på sikt bör ingå i Klimatsamverkan Skånes arbete.
Miljöstrategen har lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2011-01-12 från planeringsenheten.
- Skrivelse 2011-11-23 från Klimatsamverkan Skåne.
- Klimatsamverkan Skåne. Idéutkast till åtgärdsplan för Klimatsamverkan Skåne
2012.

Utdragsbestyrkande
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Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Lomma kommun avger följande yttrande:
1. Lomma kommun prioriterar Klimatsamverkan Skånes åtgärdsplan 2012 enligt
bilaga.
2. Denna form av samverkan är bra. Flexibilitet och valmöjlighet är viktig eftersom Skånes kommuner både har kommit olika långt i sitt arbetet med dessa frågor
och också har så olika förutsättningar och behov. Det skulle underlätta om skrivningarna redan var mer konkreta innan utskick, t.ex. efterfrågas i tabellen ovan
om kommunen kan bidra med resurser till ett projekt. Detta måste definieras tydligare. Är det personella resurser (att vi deltar på möten)? Eller är det medel som
ska avsättas? Vilken summa? Om medel ska avsättas är det ofta nödvändigt att
frågan kommer betydligt tidigare, ca ett år innan projektstart för fungera med
budgetarbetet.
3. Om frågan är om Lomma kommun kan tänka sig att hålla ett sådant möte så är
svaret ja, om frågan är om man varje år kan anordna ett sådant möte så är en bättre
lösning att låta värdskapet vandra runt.
4. Det är viktigt att kommuner med olika problematik är representerade.
5. Inga förslag utöver de redovisade projekten i projektbeskrivningen.

KS § 18
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun avger följande yttrande:
1. Lomma kommun prioriterar Klimatsamverkan Skånes åtgärdsplan 2012 enligt
bilaga.
2. Denna form av samverkan är bra. Flexibilitet och valmöjlighet är viktig eftersom Skånes kommuner både har kommit olika långt i sitt arbetet med dessa frågor
och också har så olika förutsättningar och behov. Det skulle underlätta om skrivningarna redan var mer konkreta innan utskick, t.ex. efterfrågas i tabellen ovan
om kommunen kan bidra med resurser till ett projekt. Detta måste definieras tydligare. Är det personella resurser (att vi deltar på möten)? Eller är det medel som
ska avsättas? Vilken summa? Om medel ska avsättas är det ofta nödvändigt att
Utdragsbestyrkande
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frågan kommer betydligt tidigare, cirka ett år innan projektstart för fungera med
budgetarbetet.
3. Om frågan är om Lomma kommun kan tänka sig att hålla ett sådant möte så är
svaret ja, om frågan är om man varje år kan anordna ett sådant möte så är en bättre
lösning att låta värdskapet vandra runt.
4. Det är viktigt att kommuner med olika problematik är representerade.
5. Inga förslag utöver de redovisade projekten i projektbeskrivningen.
----------------- Bilaga KS § 18/12
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Dnr KS 2011:443.379

Angående manifestation Earth Hour – lördagen den 31 mars
Ärendebeskrivning
Lördagen den 31 mars klockan 20.30-21.30 genomförs en manifestation för klimatet över hela världen. Genom att släcka ljuset under en timme beräknas omkring en miljard människor ge världens makthavare en kraftfull signal om att ta
klimatfrågan på allvar. Miljontals privatpersoner och många kommuner, företag,
organisationer och trossamfund stöttar initiativet. Världsnaturfonden samordnar
aktionen i Sverige och uppmanar privatpersoner, företag, landsting, kommuner
och statliga myndigheter att delta i manifestationen. Kommunen bör se detta som
ett tillfälle att delta i denna globala manifestation för resursbesparing. Tillfället
bör också användas till att sprida information om hur Lomma kommun arbetar för
att minska sin energiförbrukning och hur kommunens medborgare själv kan göra
varaktiga besparingar.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-01-17 från planeringsenheten.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Lomma kommun ska stödja manifestationen Earth Hour, lördagen den 31 mars,
genom att, som en del i uppdraget till kommunens nämnder och förvaltningar om
den allmänna energibesparingen, uppmärksamma alla förvaltningar och deras anställda på att all energiförbrukning i kommunen, som inte är nödvändig av verksamhets- eller säkerhetsskäl, ska släckas ner. Detta gäller såväl belysning som
elektrisk utrusning som står i stand by-läge.
Nedsläckningen av sådan belysning och apparatur ska inte enbart ske under manifestationen utan framgent, under tider då inte verksamhetskrav eller säkerhetsskäl
medför annat. Kommunens medborgare ska också uppmärksammas på manifestationen och hur de kan bidra till densamma.
- Som en del i arbetet med att utveckla Earth Hour-deltagandet ska kommunens
medborgare, företagare och anställda, i anknytning till manifestationen, ges tillfälle att få tips och råd kring hur energibesparingar kan ske.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 13 (63)

2012-02-29

KS § 19 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun ska stödja manifestationen Earth Hour, lördagen den 31 mars,
genom att, som en del i uppdraget till kommunens nämnder och förvaltningar om
den allmänna energibesparingen, uppmärksamma alla förvaltningar och deras anställda på att all energiförbrukning i kommunen, som inte är nödvändig av verksamhets- eller säkerhetsskäl, ska släckas ner. Detta gäller såväl belysning som
elektrisk utrusning som står i stand by-läge.
Nedsläckningen av sådan belysning och apparatur ska inte enbart ske under manifestationen utan framgent, under tider då inte verksamhetskrav eller säkerhetsskäl
medför annat. Kommunens medborgare ska också uppmärksammas på manifestationen och hur de kan bidra till densamma.
- Som en del i arbetet med att utveckla Earth Hour-deltagandet ska kommunens
medborgare, företagare och anställda, i anknytning till manifestationen, ges tillfälle att få tips och råd kring hur energibesparingar kan ske.
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Dnr KS 2011:492.210

Cykelprogram för Malmö stad 2012-2018
Ärendebeskrivning
Malmö Stads ambition med cykelprogrammet är att på lång sikt utveckla stadens
cykelmöjligheter och att på sikt skapa en tryggare och mer driftsäker miljö, där
cykelanvändandet ska växa. Denna remiss pekar på styrkor i Malmö Stads cykelinfrastruktur, som blivit synliga genom investeringar, men synliggör också områden där investeringar behövs. Förslag på återgärder anges, som förhoppningsvis
ska leda till en ännu mer hållbar och smidig cykelkultur.
Praktikanten/planeringsassistenten har lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-01-25 från planeringsenheten.
- Skrivelse 2011-12-20 från Malmö stad.
- Cykelprogram för Malmö stad 2012-2018. Remissupplaga 2011-11-15.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
Avsnittet övergripande infrastrukturåtgärder syftar främst till att öka säkerheten
och framkomligheten. Den medvetenhet som finns i bilagan: ”cykling i gatumiljöer” skänker eftertanke kring farliga och svårplanerade miljöer. Tankar som alltid
bör användas innan nybyggnation sker, eller vid förbättringar.
Samarbetet med ”Öresund som cykelregion” främjar cykelanvändningen på sikt
för Öresundsregionen och ger förhoppningsvis en effekt även hos kommunerna
som inte deltar aktivt i samarbetet, exempelvis Lomma kommun. Cykelprogrammet innehåller en analys av rekreativa och gröna stråk och dessa visar på att
Malmö stad värnar om att cykling ska vara en god upplevelse, där gröna stråk höjer upplevelsen av att cykla, men också ökar attraktiviteten gällande stadsbilden
överlag. Planeringen av gröna cykelstråk ligger också rätt i tiden och sammanfaller med de idéer som ska uppmuntra användning av cykel både i vardagen och på
fritiden. Karteringen av vägskyltar och därefter åtgärder, är också en positiv
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åtgärd för att eventuellt stimulera en bredare och enklare användning av cykelstråken.
Remissen hade på ett tydligare sätt kunnat koppla samman Malmö stads cykelplan
med omkringliggande kommuner, för att på så sätt synliggöra idéer kring hur en
integration kan öka cykelpendlingen med kranskommunerna.

KS § 20
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
Avsnittet övergripande infrastrukturåtgärder syftar främst till att öka säkerheten
och framkomligheten. Den medvetenhet som finns i bilagan: ”cykling i gatumiljöer” skänker eftertanke kring farliga och svårplanerade miljöer. Tankar som alltid
bör användas innan nybyggnation sker, eller vid förbättringar.
Samarbetet med ”Öresund som cykelregion” främjar cykelanvändningen på sikt
för Öresundsregionen och ger förhoppningsvis en effekt även hos kommunerna
som inte deltar aktivt i samarbetet, exempelvis Lomma kommun. Cykelprogrammet innehåller en analys av rekreativa och gröna stråk och dessa visar på att
Malmö stad värnar om att cykling ska vara en god upplevelse, där gröna stråk höjer upplevelsen av att cykla, men också ökar attraktiviteten gällande stadsbilden
överlag. Planeringen av gröna cykelstråk ligger också rätt i tiden och sammanfaller med de idéer som ska uppmuntra användning av cykel både i vardagen och på
fritiden. Karteringen av vägskyltar och därefter åtgärder, är också en positiv åtgärd för att eventuellt stimulera en bredare och enklare användning av cykelstråken.
Remissen hade på ett tydligare sätt kunnat koppla samman Malmö stads cykelplan
med omkringliggande kommuner, för att på så sätt synliggöra idéer kring hur en
integration kan öka cykelpendlingen med kranskommunerna.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

KS § 21
PLG § 10

s. 16 (63)

2012-02-29
2012-02-01

Dnr KS 2011:483.216

Förslag till bostadspolitiska mål fram till 2014 för Malmö stad
Ärendebeskrivning
Malmö stad har sänt ut sina bostadspolitiska mål på remiss. I början på varje
mandatperiod tas nya bostadspolitiska mål fram. Till dessa mål knyts indikatorer
som är konkreta och utvärderingsbara. De bostadspolitiska målen ska svara mot
de inriktningsmål som Malmö stads kommunfullmäktige tar fram i samband med
budgetprocessen. Målen antas av kommunfullmäktige. De bostadspolitiska målen
är indelade enligt hållbarhetsprincipen i mål för en socialt, ekonomiskt samt
ekologiskt hållbar bostadsförsörjning i Malmö.
Samhällsplaneraren har lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-02-01 från planeringsenheten.
- Förslag till bostadspolitiska mål fram till 2014 - remiss. Malmö stad 2011-12-14.
- Protokoll 2011-11-17 Nr 466 Stadsbyggnadsnämnden, Malmö stad
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
Lomma kommun har inget att erinra mot förslaget till bostadspolitiska mål för
Malmö stad.

KS § 21
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
Lomma kommun har inget att erinra mot förslaget till bostadspolitiska mål fram
till 2014 för Malmö stad.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

KS § 22
PLG § 11

s. 17 (63)

2012-02-29
2012-02-01

Dnr KS 2011:79.010

Uppföljning av bostadsbyggande och befolkningsutveckling under
år 2011 – preliminära uppgifter
Ärendebeskrivning
Preliminära uppgifter om bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen i kommunen under 2011 har tagits fram.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-01-24 från planeringsenheten.
- Bostadsbyggande och befolkningsutveckling – lägesrapport 31 december 2011.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

KS § 22
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 23
AU § 26

s. 18 (63)

2012-02-27
2012-02-08

Dnr KS/KF 2012:51.012

Verksamhetsplan för kommunledningskontoret år 2012
Ärendebeskrivning
Enligt av kommunfullmäktige fastställt styrsystem för Lomma kommun ska förvaltningschef, utifrån de uppdrag som nämnden ger i form av nämndsplan, upprätta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen fastställs av respektive förvaltningschef efter hörande av nämnden.
Föreligger förslag till verksamhetsplan för kommunledningskontoret år 2012.
Beslutsunderlag
- Verksamhetsplan för kommunledningskontoret år 2012
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreliggande förslag till verksamhetsplan för kommunledningskontoret år 2012.
____________________________________
KS § 23
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreliggande förslag till verksamhetsplan för kommunledningskontoret år 2012.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 24
AU § 27

s. 19 (63)

2012-02-29
2012-02-08

Dnr KS/KF 2012:18.736

Yttrande över skrivelse från Skånetrafiken angående kundråd för
färdtjänst, sjukresor och anpassning av kollektivtrafik
Ärendebeskrivning
Region Skåne är huvudman för färdtjänst i 24 av Skåne läns kommuner och tillika
huvudman för sjukresor och regional kollektivtrafik i hela Skåne. Verksamheten
utövas av Skånetrafiken inom Region Skåne.
Inom Region Skåne har under 2011 fattats beslut om att finna nya former för brukarsamverkan för att bättre ta tillvara brukarnas kompetens och erfarenheter. För
utformning av resmöjligheter inom färdtjänst, sjukresor och anpassad kollektivtrafik avser därför Skånetrafiken att inrätta tre regionala kundråd, ett för vardera södra, nordöstra och nordvästra Skåne.
Skånetrafiken föreslår att respektive kommuns handikappråd (eller motsvarande)
utser två ordinarie ledamöter, men inga ersättare i kundrådet. I kundrådet föreslås
ingå företrädare för lokala handikappråd i kommuner som överlåtit huvudmannaskapet för färdtjänst till Region Skåne. Skånetrafiken är sammankallande och
utser ledande tjänsteman som ordförande. Kundrådet sammanträder i normalfallet
en gång per halvår. Region Skåne ersätter ledamot för ev. förlorad arbetsinkomst
samt för resor till och från möte. Avsikten är att verksamheten ska utvärderas efter
cirka ett år.
Förvaltningschefen vid socialförvaltningen har lämnat yttrande i ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från Skånetrafiken
- Yttrande 2012-01-22 från förvaltningschefen, socialförvaltningen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun ställer sig positiv till förslaget att inrätta föreslagna kundråd,
då brukarmedverkan inom området bedöms bidra till att utveckla verksamheten
utifrån brukarperspektivet samt öka kvaliteten på tjänsterna.
____________________________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 20 (63)

2012-02-29

KS § 24 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun ställer sig positiv till förslaget att inrätta föreslagna kundråd,
då brukarmedverkan inom området bedöms bidra till att utveckla verksamheten
utifrån brukarperspektivet samt öka kvaliteten på tjänsterna.
____________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 25
AU § 31

s. 21 (63)

2012-02-29
2012-02-15

Dnr KS 2011:154.001

Förslag med anledning av rapport om översyn av Lomma kommuns samhällsbyggnadsfrågor
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 6 april 2011, § 61/2011, förvaltningschefen för kommunledningskontoret/kommundirektören i uppdrag att med extern resurs utreda förutsättningarna för en sammanhållen samhällsbyggnadsorganisation. I oktober månad fick konsultföretaget Public Partner i uppdrag att göra en översyn av
kommunens samhällsbyggnadsorganisation.
Public Partner har studerat relevant material i sammanhanget och genomfört ett
stort antal intervjuer med förtroendevalda (presidierna i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden) samt ett antal tjänstemän bland
annat förvaltningscheferna vid tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen. Konsulterna har 17 januari 2012 lämnat en slutrapport: ”Översyn av
Lomma kommuns samhällsbyggnadsfrågor”.
Konsulterna föreslår i sin rapport att kommunen framför allt bör arbeta med process- och kulturfrågor men också att på kort sikt genomföra vissa mindre organisatoriska förändringar. På lite längre sikt, inför nästa mandatperiod, kan kommunen överväga om ytterligare åtgärder, exempelvis organisatoriska förändringar,
bör genomföras.
Konsulternas viktigaste slutsatser och rekommendationer är
- att tydliggöra vilka processer som är viktiga och arbeta med kulturella skillnader och skapa förståelse för varandras olika roller
- att kommunstyrelsen ska äga hela planprocessen, det vill säga även vara ansvarig för detaljplanerna
- att koppla exploateringsverksamheten till kommunstyrelsen
- att tydliggöra kommundirektörens roll, utveckla ledningsgruppens strategiska
roll och lägga helhetsansvaret för processerna på ledningsgruppen
- att tydliggöra gränssnittet mellan politik och verksamhet
- att revidera kommunens vision med sikte på ”Tillväxt i balans”
- att inför nästa mandatperiod överväga om ytterligare åtgärder ska göras vad
gäller strukturen, politiskt och förvaltningsmässigt.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 22 (63)

2012-02-29
2012-02-15

KS § 25 (forts.)
AU § 31 (forts.)

De föreslagna organisatoriska förändringarna innebär således att ansvaret för att
upprätta förslag till detaljplaner överflyttas från miljö- och byggnadsnämnden till
kommunstyrelsen, samt ansvaret för exploateringsverksamheten flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Detta kräver förändringar av berörda nämnders
reglementen och överflyttning av ekonomiska medel mellan nämnderna. Såväl ändring av reglementen som flyttning av ekonomiska medel på denna nivå kräver beslut i kommunfullmäktige.
För att bibehålla en samstämmighet och enkelhet mellan det politiska ansvaret och
motsvarande inom verksamhetsorganisationen bör ansvaret för upprättande av detaljplaner respektive ansvaret för exploateringsverksamheten på motsvarande sätt
flyttas från miljö- och byggförvaltningen resp tekniska förvaltningen till kommunledningskontoret. Detta innebär också en bättre samordning mellan den översiktliga planeringen, detaljplaneringen och exploateringsverksamheten.
Utskottet har fått en redovisning av rapporten vid sammanträde 2012-02-08.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-02-08 från kommundirektören
- Rapporten Översyn av Lomma kommuns samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen konstaterar att rekommendationen om att revidera kommunens vision med sikte på ”Tillväxt i balans” är tillgodosedd i Övergripande mål
och riktlinjer 2011-2014 och i Översiktsplan 2010 för Lomma kommun.
- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande rapport och ger kommundirektören i
uppdrag att
- se över gällande reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden
samt tekniska nämnden och lämna förslag på förändringar i enlighet med konsulternas rekommendationer vad gäller ansvaret för detaljplanläggning och exploateringsverksamhet,

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 23 (63)

2012-02-29
2012-02-15

KS § 25 (forts.)
AU § 31 (forts.)

- studera och redovisa konsekvenser av föreslagna organisationsförändringar vad
gäller exempelvis gränsdragningsfrågor, grupptillhörighet och lokalfrågor, samt
- i övrigt tillsammans med ledningsgruppen arbeta med de övriga rekommendationer som presenteras i utredningsrapporten.
____________________________________
KS § 25
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen konstaterar att rekommendationen om att revidera kommunens vision med sikte på ”Tillväxt i balans” är tillgodosedd i Övergripande mål
och riktlinjer 2011-2014 och i Översiktsplan 2010 för Lomma kommun.
- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande rapport och ger kommundirektören i
uppdrag att
- se över gällande reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden
samt tekniska nämnden och lämna förslag på förändringar i enlighet med konsulternas rekommendationer vad gäller ansvaret för detaljplanläggning och exploateringsverksamhet,
- studera och redovisa konsekvenser av föreslagna organisationsförändringar vad
gäller exempelvis gränsdragningsfrågor, grupptillhörighet och lokalfrågor, samt
- i övrigt tillsammans med ledningsgruppen arbeta med de övriga rekommendationer som presenteras i utredningsrapporten.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 26
AU § 32

s. 24 (63)

2012-02-29
2012-02-15

Dnr KS 2011:448.410

Motion angående biogasmack i Lomma
Ärendebeskrivning
Jan Rydén och Liselotte Borsiin (MP) yrkar i motion att Lomma kommun initierar
och verkar för att ett tankställe för biogas inrättas inom kommunen, undantaget
Alnarp Campus, att man därvid hämtar information från bl.a. Region Skåne, Biogas Syd och Kristianstads kommun, att man söker bidrag och utnyttjar de samarbetskanaler som står till buds och att man söker samstämmighet med andra motioner som har detta mål, samt knyter an till undersökningar som utförts av
miljöstrateg Tim Krone Schnoor och biogascoach N N i detta ärende.
Miljöstrategerna Helena Björn och Tim Schnoor har lämnat följande yttrande:
Motionen syftar till att kommunen ska verka för att inrätta ett tankställe för biogas inom kommunen. Detta är ett arbete som kommunen tidigare har beslutat
påbörja genom beslut exempelvis i ”ÖP 2010 för Lomma kommun” där det står
att ”kommunen ska medverka till att biogastankställe kan anläggas på lämplig
plats”. I samband med arbetet med översiktsplanen pekades också lämpliga platser för ett tankställe för fordonsgas ut.
Under hösten 2011 påbörjade planeringsenheten arbetet med att se över möjliga vägar till en etablering av ett tankställe. I detta arbete har kontakt tagits med
flera aktörer inom området samt nära kontakt har hållits med biogasrådgivaren
inom projektet ”Biogas i Lundaland”. En rapport om arbetets framskridande
kommer att presenteras under våren. När rapporten presenterats kommer kommunen att kunna ta ställning till hur man fortsatt kommer arbeta för en etablering av ett tankställe för biogas.
Beslutsunderlag
- Motion, inkommen 2011-11-21, från Jan Rydén och Liselotte Borsiin (MP)
- Yttrande 2012-02-06 från miljöstrateg Helena Björn och miljöstrateg Tim Schnoor
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Motionen är besvarad med hänvisning till miljöstrategernas yttrande.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2012-02-29

KS § 26 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Motionen är besvarad med hänvisning till miljöstrategernas yttrande.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

s. 25 (63)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 27
AU § 33

s. 26 (63)

2012-02-29
2012-02-15

Dnr KS/KF 2012:30.045

Begäran om kommunal borgen från AB Malmöregionens
Avlopp (ABMA)
Ärendebeskrivning
ABMA är ett kommunägt bolag och dess verksamhet är att ta hand om och transportera avloppsvatten från Arlöv, Åkarp, Lomma och Hjärup till Sjölunda avloppsreningsverk. Bolaget ägs av de tre kommunerna Burlöv (45 %), Lomma (40 %) och
Staffanstorp (15 %).
ABMA står inför en större investering i form av nybyggnad av en pumpstation i
Lomma med tillhörande ledningar. Utgiften för investeringen är beräknad till 11,1
mnkr, varav ABMA ska svara för 7,2 mnkr och Lomma kommun för 3,9 mnkr.
Bolaget har fått en offert från Swedbank på ett lån om 8 mnkr under förutsättning
att kommunal borgen erhålls. Respektive kommun går i så fall i borgen motsvarande ägarandelen i bolaget. För Lomma kommuns del motsvarar detta 3,2 mnkr.
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:
Förutsättningar för borgen
I kommunens Finanspolicy, avsnitt 5 Borgen, regleras vad som gäller för att
kommunen ska ingå borgensansvar.
”Kommunen har en restriktiv inställning till borgen. Normalt tecknas borgen
endast för företag som helt eller delvis ägs av kommunen. I de undantag borgen
tecknas för andra organisationer så bör det ske för under fastställd tid med årlig
avtrappning av åtagandet.
Då tecknade av borgen innebär ett risktagande ska i normalfallet borgensavgift
tas ut. Kommunfullmäktige ska i samband med att beslut om borgen fattas fastställa storleken på denna.”
Det finns således inget som hindrar att en kommunal borgen beviljas. Borgensavgift bör dock inte tas ut. ABMA finns inte på en konkurrensutsatt marknad,
vilket skulle innebära krav på borgensavgift. Bolagets kunder är endast de tre
ägarkommunerna.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 27 (63)

2012-02-29
2012-02-15

KS § 27 (forts.)
AU § 33 (forts.)

Borgen inom ram
Enligt delegationsordningen beslutar ekonomichefen om borgen inom ramen
för av kommunfullmäktige fastställda belopp och ändamål.
Fullmäktige beslutade 2011-11-24, § 96, att borgen likställs med lån och får
exklusive borgen till Lomma Servicebostäder AB, uppgå till maximalt 40
mnkr. Vid årsskiftet 2011/2012 uppgick borgensåtagandena exklusive Lomma
Servicebostäder AB till 39,2 mnkr.
Eventuellt beslut om ytterligare kommunal borgen till ABMA på 3,2 mnkr (sedan tidigare finns kommunal borgen på 1,6 mnkr) ska därför tas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-01-17 från AB Malmöregionens Avlopp
- Yttrande 2012-02-02 från ekonomichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Lomma kommun tecknar borgen om ytterligare 3,2 mnkr åt AB Malmöregionens Avlopp för lån i Swedbank. Borgensavgift ska inte tas ut.
____________________________________
KS § 27
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Lomma kommun tecknar borgen om ytterligare 3,2 mnkr åt AB Malmöregionens Avlopp för lån i Swedbank. Borgensavgift ska inte tas ut.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 28
AU § 34

s. 28 (63)

2012-02-29
2012-02-15

Dnr KS/KF 2012:52.041

Ekonomisk reglering avseende vatten- och avloppsverksamheten
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har 2012-01-23, § 2, beslutat ansöka hos kommunstyrelsen om
justering mellan kommunens egna kapital och VA-verksamhetens egna kapital
med 2.233 tkr.
Redovisningschefen lämnar följande yttrande:
Kommunstyrelsen fattade, 2010-10-06, § 196, beslut om att reglera VAverksamhetens ackumulerade underskott till och med 2007 med totalt -3.235 tkr.
Regleringen skedde genom en justering mellan VA-verksamhetens och kommunens balansräkning. Det ackumulerade negativa resultatet har balanserats inom
eget kapital i kommunens balansräkning som ”VA-resultat-utjämningsfond”.
Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att 2008 års negativa resultat,
-3.493 tkr, skulle hänskjutas till bokslut 2011 med avseende på den så kallade
treårsregeln.
Reglerna säger att ett underskott i verksamheten kan täckas av ett resultatöverskott inom den närmst kommande treårsperioden. För år 2010 redovisar VAverksamheten ett överskott om 1.270 tkr. Underskottet som ska balanseras blir
då -3.493 tkr + 1.270 tkr = -2.223 tkr.
Ekonomienheten föreslår att en justering med -2.223 tkr görs i bokslut 2011,
justeringen innebär ingen resultatpåverkan för kommunen.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 2/12
- Yttrande 2012-02-06 från redovisningschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Underskottet inom VA-verksamheten vad gäller resultatet 2008 om 2.233 tkr
kommer att regleras i bokslut för 2011.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 29 (63)

2012-02-29

KS § 28 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Underskottet inom VA-verksamheten vad gäller resultatet 2008 om 2.233 tkr
kommer att regleras i bokslut för 2011.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 29
AU § 35

s. 30 (63)

2012-02-29
2012-02-15

Dnr KS/KF 2012:81.042

Revidering av regler för budgetering, redovisning och uppföljning
av investeringar avseende starttillstånd för vissa investeringsprojekt
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt reviderade regler för budgetering, redovisning
och uppföljning av investeringar 2012-02-09. Enligt reglerna behövs starttillstånd
endast för projekt som kommunfullmäktige särskilt angivit. Starttillstånd kan behövas när investeringsprojekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om
projektet beloppsmässigt är mycket omfattande. Kommunstyrelsen beslutar om
beviljande av starttillstånd.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar revideras
på så sätt att kommunstyrelsen bemyndigas att, om den ekonomiska situationen så
kräver, införa krav om starttillstånd för enskilda ej påbörjade större investeringar
som uppgår till eller överstiger 1,5 mnkr. Brådskande investeringar såsom lagstyrd bostadsanpassning undantas krav på starttillstånd.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Under förutsättning av fullmäktiges beslut att revidera regler för budgetering,
redovisning och uppföljning av investeringar, revideras enligt ovan, införs krav på
starttillstånd för enskilda ej påbörjade större investeringar som uppgår till eller
överstiger 1,5 mnkr fr.o.m. 2012-05-01.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 31 (63)

2012-02-29

KS § 29 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar revideras
på så sätt att kommunstyrelsen bemyndigas att, om den ekonomiska situationen så
kräver, införa krav om starttillstånd för enskilda ej påbörjade större investeringar
som uppgår till 1,5 mnkr eller mer. Brådskande investeringar såsom lagstyrd bostadsanpassning undantas krav på starttillstånd.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Under förutsättning av fullmäktiges beslut att revidera regler för budgetering,
redovisning och uppföljning av investeringar enligt ovan, införs krav på starttillstånd för enskilda ej påbörjade större investeringar som uppgår till 1,5 mnkr eller
mer fr.o.m. 2012-05-01.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 30
AU § 36

s. 32 (63)

2012-02-29
2012-02-15

Dnr KS/KF 2012:7.043

Framställan om medel med anledning av fördyring av projektet
”Ombyggnad av Havsblicks f.d. kök”
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budget 2011 avsatt 3.700 tkr för Havsblick, ombyggnad
av bef. kök till sällskapsrum, nytt diskrum, litet kök.
Tekniska förvaltningen har därefter infordrat och utvärderat anbud och sammanställt projektkostnader. Sammanställningen gav vid handen att projektet kommer
att kosta cirka 5.400 tkr.
Tekniska nämnden har 2011-12-19, § 108 beslutat att ”överlämna ärendet till
kommunstyrelsen som, efter hörande hos socialnämnden, föreslås besluta om att
tillskjuta projektet ytterligare 1-1,7 miljoner kronor i investeringsmedel för genomförandet av projektet i enlighet med socialnämndens kommande beslut om
genomförandenivå. På grund av att anbud redan är inkomna önskar tekniska
nämnden en skyndsam hantering av ärendet.”
Socialnämndens arbetsutskott har 2012-02-09 föreslagit socialnämnden att besluta
följande:
Socialnämnden vidhåller sin avsiktsförklaring avseende behovet av utökning
av lokaler för sociala aktiviteter vid Havsblick, då sociala aktiviteter ökar förutsättningarna att leva ett aktivt och självständigt liv längre. Möjligheten att erbjuda äldre personer och frivilligorganisationer lokaler för redan etablerade och
nya aktiviteter bidrar också till möjligheter för fler personer att engagera sig i
fritidsklubbar och pensionärsföreningar.
Socialnämnden förordar en genomförandenivå i enlighet med inkomna anbud,
d.v.s. den nivå som innebär en totalkostnad om 5.400 tkr.
Socialnämnden ber kommunstyrelsen att i sitt ställningstagande beakta att de
beräknat ökade driftskostnader som följer av fördyringen, ej ryms inom socialnämndens budget på kort sikt, d.v.s. för perioden 2012-2014.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 33 (63)

2012-02-29
2012-02-15

KS § 30 (forts.)
AU § 36 (forts.)

Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:
Möjlighet finns att utnyttja anslaget för ”Kommunstyrelsens oförutseda investeringar, övriga” där totalt 2,5 mnkr är budgeterade för 2012. Ekonomienheten
rekommenderar dock att förslag till utökad totalutgift hanteras i samband med
vårens investeringsbudget. Det är viktigt att bedömning av behov och prioritering sker utifrån ett helhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 108/11
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 26/12
- Yttrande 2012-01-18 från budgetekonomen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Tekniska nämndens framställan om ytterligare medel med anledning av fördyring av projektet ”Ombyggnad av Havsblicks f.d. kök” avslås och projektet ska
genomföras med befintliga medel.
____________________________________
KS § 30
Kommunstyrelsens handläggning
Socialnämnden har 2012-02-16 beslutat enligt arbetsutskottets förslag , dock med
ändringen att socialnämnden, mot bakgrund av kommunens ansträngda investeringsnivå förordar den lägre genomförandenivå som innebär en totalkostnad om
4.700 tkr, där genomförandet är acceptabelt utifrån ett bra och funktionellt verksamhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
- Protokoll från socialnämnden, § 9/12

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 34 (63)

2012-02-29

KS § 30 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Tekniska nämndens framställan om ytterligare medel med anledning av fördyring av projektet ”Ombyggnad av Havsblicks f.d. kök” avslås och projektet ska
genomföras med befintliga medel.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 31
AU § 37

s. 35 (63)

2012-02-29
2012-02-15

Dnr KS/KF 2012:8.041

Framställan om justering av totala projektutgiften inför beslut om
budget 2013 avseende Karstorpsskolan Södra
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har 2011-12-19 beslutat föreslå kommunstyrelsen att totala
projektbudgeten för Nya Karstorp Södra justeras till 108 mnkr i budgetarbetet för
2013 i enlighet med de idag kända projekteringsförutsättningar framtagna av projektgruppen (TF och UKF-personal) i enlighet med beskrivning i protokollet och
att tekniska nämnden får i uppdrag att fortsätta projekteringen i enlighet med beskrivningen.
Förvaltningen för utbildning, kost kultur och fritid har lämnat förslag till yttrande
från barn- och utbildningsnämnden i ärendet och konstaterar i en sammanfattande
bedömning att den nya byggnaden kommer att kunna inrymma samtliga elever i år
4-6 samt tillkommande elever i år 7-9 samt specialsalar för eleverna i de senare
åren. Även om kostnader för att bygga tillagningskök är något högre, bedömer
förvaltningen att detta alternativ är att föredra, eftersom det innebär lägre driftskostnader över tid samt att framtida behov av tillagningskapacitet i södra kommundelen kan tillgodoses. Bedömning av vilka materialval som görs i den nya
skolan ligger utanför förvaltningens kompetensområde.
Barn- och utbildningsnämnden har 2012-02-14, § 2, beslutat översända förvaltningen yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämnden upprepar även tidigare anmält behov av 7-9 skola i södra kommundelen.
Ekonomienheten föreslår i skrivelse att förslag till utökad totalutgift hanteras i
samband med vårens investeringsbudget. Det är viktigt att bedömning av behov
och prioritering sker utifrån ett helhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 109/11
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 2/12
- Yttrande 2012-01-13 från budgetekonomen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 36 (63)

2012-02-29
2012-02-15

KS § 31 (forts.)
AU § 37 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Tekniska nämndens beviljas ytterligare 22 mnkr avseende investeringsprojektet
Karstorpskolan Södra så att totala projektbudgeten justeras till 108 mnkr. Finansiering ska ske genom ökad belastning på rörelsekapitalet.
- Uppdrages åt kommunstyrelsen att i vårens arbete med investeringsbudget göra
omprioriteringar så att den totala investeringsnivån inte utökas.
____________________________________
KS § 31
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Tekniska nämndens beviljas ytterligare 22 mnkr avseende investeringsprojektet
Karstorpskolan Södra så att totala projektbudgeten justeras till 108 mnkr. Finansiering ska ske genom ökad belastning på rörelsekapitalet.
- Uppdrages åt kommunstyrelsen att i vårens arbetet med investeringsbudget göra
omprioriteringar så att den totala investeringsnivån inte utökas.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 32
AU § 38

s. 37 (63)

2012-02-29
2012-02-15

Dnr KS/KF 2012:36.042

Framställan om medel för anpassning av Löddesnässkolan för att
kunna ta emot fler elever
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har 2012-01-23, § 11, beslutat ”hemställa hos kommunstyrelsen, under förutsättning av barn- och utbildningsnämndens godkännande, om medel om 1,7 mnkr exkl. mervärdesskatt för finansiering av anpassning av Löddesnässskolan för att ta emot fler elever från och med höstterminen 2012. Resterande
medel, 1,5 mnkr, tas ur tekniska nämndens pott för mindre investeringar”.
Barn- och utbildningsnämnden har 2012-02-14, § 6, beslutat godkänna behovet och
göra en förnyad beställning i enlighet med förvaltningschefens skrivelse.
Ekonomienheten har lämnat följande yttrande:
Då det finns flera anslag för tekniska nämndens mindre investeringar har förvaltningen lämnat besked om att det är finansiering från anslaget ”Mindre investeringar, Kapitalförstärkning i befintliga byggnader förskola/skola” som avses.
Ekonomienheten föreslår att finansiering av resterande 1,7 mnkr behandlas i
samband med vårens hantering av investeringsbudgeten. Det är viktigt att bedömning av behov och prioritering sker utifrån ett helhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 11/12
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 6/12
- Yttrande 2012-02-07 från budgetekonomen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Tekniska nämnden beviljas 1,5 mnkr för anpassning av Löddesnässkolan för att
ta emot fler elever fr.o.m. höstterminen 2012. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringar.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 38 (63)

2012-02-29

KS § 32 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Tekniska nämnden beviljas 1,5 mnkr för anpassning av Löddesnässkolan för att
ta emot fler elever fr.o.m. höstterminen 2012. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringar.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 33
AU § 39

s. 39 (63)

2012-02-29
2012-02-15

Dnr KS 2011:464.042

Framställan om extra medel för ombyggnad av Lomma
idrottsplats
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har avsatt 8,5 mnkr i budget för år 2010 för upprustning av
Lomma idrottsplats.
Kultur- och fritidsnämnden har 2011-11-28, § 65, beslutat föreslå att fullmäktige
ska avsätta ytterligare högst 3 mnkr för att kunna utföra föreslagen ombyggnad av
Lomma idrottsplats.
Ekonomienheten föreslår att förslaget hanteras i samband med vårens investeringsbudget. Det är viktigt att bedömning av behov och prioritering sker utifrån ett
helhetsperspektiv.
Ärendet har tidigare behandlats av arbetsutskottet 2012-02-01, § 18.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 65/11
- Yttrande 2012-01-13 från budgetekonomen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Kultur- och fritidsnämndens framställan om ytterligare högst 3 mnkr för föreslagen utbyggnad av Lomma idrottsplats beviljas. Finansiering ska ske genom ökad
belastning på rörelsekapitalet.
- Uppdrages åt kommunstyrelsen att i arbetet med vårens arbete med investeringsbudget göra omprioriteringar så att den totala investeringsnivån inte utökas.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 40 (63)

2012-02-29

KS § 33 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kultur- och fritidsnämndens framställan om ytterligare högst 3 mnkr för föreslagen utbyggnad av Lomma idrottsplats beviljas. Finansiering ska ske genom ökad
belastning på rörelsekapitalet.
- Uppdrages åt kommunstyrelsen att i arbetet med vårens arbete med investeringsbudget göra omprioriteringar så att den totala investeringsnivån inte utökas.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 34
AU § 40

s. 41 (63)

2012-02-29
2012-02-15

Dnr KS/KF 2012:46.042

Godkännande av bokslut för år 2011 avseende kommunövergripande verksamhet
Ärendebeskrivning
Föreligger bokslut för år 2011 avseende kommunövergripande verksamhet. Bokslutet innehåller även slutredovisning av investeringsprojektet ”Nytt telefonisystem”.
Beslutsunderlag
- Bokslut kommunledning 2011, kommunövergripande verksamhet
- Förslag till text avseende kommunövergripande verksamhet i årsredovisningen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Föreliggande bokslut för år 2011 avseende kommunövergripande verksamhet,
reviderat enligt av utskottet givna direktiv, inklusive förslag till text avseende
kommunövergripande verksamhet i årsredovisningen, godkännes.
- Slutredovisning av investeringsprojektet ”Nytt telefonisystem” godkännes.
____________________________________
KS § 34
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Föreliggande bokslut för år 2011 avseende kommunövergripande verksamhet,
reviderat enligt av utskottet givna direktiv, inklusive förslag till text avseende
kommunövergripande verksamhet i årsredovisningen, godkännes.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Slutredovisning av investeringsprojektet ”Nytt telefonisystem” godkännes.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 35
AU § 41

s. 42 (63)

2012-02-29
2012-02-15

Dnr KS/KF 2012:65.042

Förslag till överföring av budgetavvikelser i drift- och investeringsredovisning avseende kommunstyrelsens verksamhet från år
2011 till år 2012
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt regler för överföring av budgetavvikelser i
driftredovisningen. Reglerna har reviderats senast 2012-02-09. Syftet med överföring av budgetavvikelser mellan redovisningsåren är att skapa incitament för ett
effektivt resursutnyttjande i organisationen. De medel som nämnderna erhållit i
budgetramarna ska användas i verksamheten när det bäst behövs utan tvång på att
dessa ska förbrukas inom budgetåret. Detsamma gäller negativa budgetavvikelser.
Dessa försvinner inte vid årsskiftet, utan överförs, som en besparing, till kommande budgetår.
Samma regler gäller för såväl uppkomna positiva och negativa budgetavvikelser.
Huvudprincipen är att 100 % av alla positiva och negativa budgetavvikelser överförs till nästkommande budgetår. En förutsättning för överföring av positiva budgetavvikelser överförs är att lagreglerade krav på verksamheten ska vara uppfyllda
och fastställda fullmäktigemål inom respektive KF-verksamhet ska vara uppnådda.
Kommundirektören och ekonom Michael Lavesson har lämnat nedanstående förslag till överföring av budgetavvikelser i drift- och investeringsredovisning avseende kommunstyrelsens verksamhet från år 2011 till år 2012:
”Lagreglerade krav är uppfyllda inom den kommunövergripande verksamheten. Vad gäller uppfyllnad av fastställda fullmäktigemål är samtliga uppfyllda.
DRIFTREDOVISNING
Total budgetavvikelse för kommunledningen uppgår till +710 tkr.
Enligt reglerna undantas avvikelser gällande kapitaltjänstkostnader. Denna avvikelse uppgår till +369 tkr. Att överföra till 2012 blir då en positiv avvikelse
om 341 tkr.
Utav dessa avser 477 tkr avvikelser avseende krisberedskap (-5 tkr), överskott miljöprojekt (+482 tkr). Detta innebär att kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 43 (63)

2012-02-29
2012-02-15

KS § 35 (forts.)
AU § 41 (forts.)

får med sig en besparing om 136 tkr att hantera i budget 2012. (341 tkr - 477 tkr
= 136 tkr). Kommunstyrelsen fick i samband med överföring av Kraftkällan till
socialnämnden tillskjuta 140 tkr utöver faktisk ram. Förvaltningen föreslår därför att överskott om sammanlagt 477 tkr ska flyttas över till 2012 års budget.
Förvaltningen vill även påminna om den positiva avvikelsen om 412 tkr avseende särskilt anslag för krisberedskapsverksamheten kvarstår sedan tidigare att
föra över.
INVESTERINGSREDOVISNING
Investeringsredovisningen uppgår till 1.469 tkr vilket är 282 tkr lägre än budgeterat.
Positiv avvikelse önskas överföras till 2012 enligt nedan:
Projekt
Krisledningscentral
Mindre investeringar

Summa :

Budgetavvikelse
+82 tkr
+200 tkr

282 tkr

Kommentar
Den del som ej blev genomförd
under 2011.
Önskas överföras för att delvis
finansiera nya möbler till matsalen (beräknad kostnad för
dessa är 250 tkr).
S:a Önskas överföras till 2012

Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-02-08 från kommundirektören och ekonom Michael Lavesson
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att driftmedel och investeringsmedel avseende kommunövergripande verksamhet överförs från år 2011 till år
2012 i enlighet med förslag från kommundirektören och ekonom Michael Lavesson.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 44 (63)

2012-02-29

KS § 35 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att driftmedel och investeringsmedel avseende kommunövergripande verksamhet överförs från år 2011 till år
2012 i enlighet med förslag från kommundirektören och ekonom Michael Lavesson.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 36
AU § 42

s. 45 (63)

2012-02-29
2012-02-15

Dnr KS/KF 2012:66.041

Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2013-2015
Ärendebeskrivning
Budgetramar för investeringar 2013-2015 fastställdes av kommunstyrelsen 201112-14.
I planen från kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2011 finns för kommunstyrelsen avsatt:
År 2013
Mindre investering
100 tkr
Mindre investering / Uppgradering av serverinfrastruktur 600 tkr
Mindre investering / Modernisering av nätverk del 2
300 tkr
År 2014
Mindre investering
100 tkr
Mindre investering / Modernisering av nätverk del 3
770 tkr
Kommundirektören och ekonom Michael Lavesson har i skrivelse lämnat beskrivning av ytterligare behov och vad som är värt att notera samt lämnar följande
förslag till investeringsbudget 2013-2015:
År 2013
Mindre investering
Mindre investering / Uppgradering av serverinfrastruktur
Mindre investering / Modernisering av nätverk del 2
Mindre investering / Nödvattenlager
Mindre investering / Oljesaneringsmaterial
Mindre investering / Utrustning till alternativ ledningscentral
Mindre investering / Utveckling av kontaktcenter

100 tkr
600 tkr
400 tkr
150 tkr
350 tkr
450 tkr
50 tkr

År 2014
Mindre investering
Mindre investering / Modernisering av nätverk del 3
Mindre investering / Utveckling av kontaktcenter

100 tkr
770 tkr
50 tkr

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 46 (63)

2012-02-29
2012-02-15

KS § 36 (forts.)
AU § 42 (forts.)

År 2015
Mindre investering
Mindre investering / Byte av Core och distributionssswitchar
Reservkraftverk till kommunhuset (hälften tillbaka i bidrag
från MSB om vi utför alla åtgärder i deras förslag)
Mindre investering / Utveckling av kontaktcenter
Efter planperiod:
År 2016
Mindre investering / Byte av SAN och accesswitchar
Mindre investering / Utveckling av kontaktcenter
År 2017
Mindre investering / Byte av serverinfrastruktur
Mindre investering / Utveckling av kontaktcenter
År 2018
Mindre investering / Utveckling av kontaktcenter

100 tkr
850 tkr
2.500 tkr
50 tkr

800 tkr
50 tkr
600 tkr
50 tkr
50 tkr

Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-02-07 från kommundirektören och ekonom Michael Lavesson
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen upprättar förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen
2013-2015 i enlighet med kommundirektörens och ekonom Michael Lavessons
förslag.
____________________________________
KS § 36
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen upprättar förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen
2013-2015 i enlighet med kommundirektörens och ekonom Michael Lavessons
förslag.
____________________________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 37
AU § 43

s. 47 (63)

2012-02-29
2012-02-15

Dnr KS/KF 2012:57.101

Redovisning av ej slutbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska kommunstyrelsen årligen
till kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner
som inte har beretts färdigt.
Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kanslienheten att, förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde,
ytterligare tre gånger under året till kommunstyrelsen redovisa de motioner, vilkas
beredning ännu inte slutförts.
Kommunsekreteraren har lämnat förteckning över de motioner, vars beredning
inte slutförts 2012-02-07. Därefter har fullmäktige behandlat tre av dessa motioner.
Vid utskottets sammanträde hade nedanstående motioners beredning ännu inte
slutförts:
Motionär
Martha Henriksson-Witt och
Lars-Göran
Svensson (C)

Inkommen
2011-10-10

Innehåll
Angående utökning
av verksamheten
”Öppen mötesplats”.

Beredningsstadium
Motionen är remitterad
till socialnämnden och
kommunstyrelsen.

Jan Rydén och
Liselotte Borsiin
(MP)

2011-11-15

Angående biogasmack i Lomma.

Motionen är behandlad
i kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-02-07 från kommunsekreteraren
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Redovisningen av ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
____________________________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2012-02-29

KS § 37 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Redovisningen av ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

s. 48 (63)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 38
AU § 44

s. 49 (63)

2012-02-29
2012-02-15

Dnr KS/KF 2010:318.060

Yttrande över Översyn av den statliga ersättningen till kommuner
för mottagande av ensamkommande barn (Ds 2011:34)
Ärendebeskrivning
Den av regeringen tillsatta utredningen Översyn av den statliga ersättningen till
kommuner för mottagande av ensamkommande barn (Ds 2011:34) är ute på remiss och remisstiden går ut 2012-03-05.
Utredningens uppdrag har varit att se över de ersättningar som ges specifikt för
ensamkommande barn. Ersättning för utbildning och integration har inte utretts
eftersom dessa ersättningar lämnas på samma sätt för andra barn.
Syftet har varit att hitta former och ersättningsnivåer som ger ett rationellt och
hållbart system som är enkelt att överblicka.
Socialnämndens arbetsutskott har 2012-02-02, § 18, beslutat att föreslå kommunstyrelsen att, för Lomma kommun, lämna följande yttrande över utredningen:
- det är positivt med schablonbelopp, då det underlättar administrationen
- ersättningsnivån för familjehemsplaceringar bedöms vara för låg, då det krävs
kvalificerade familjehem
- det är positivt att man ser över ersättningen för god man och särskild förordnad förmyndare
- ersättning för utredning av barnets behov bör utgå i både ankomst- och anvisningskommun – förslagsvis med olika, nivåbestämda, schablonbelopp, då utredningarna har olika syften
- kostnader för ökad administration samt merkostnader för skolgång bör ersättas.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2011-12-15 från migrationsministern
- Utredningen Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för mottagande
av ensamkommande barn (Ds 2011:34)
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 18/12

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 50 (63)

2012-02-29
2012-02-15

KS § 38 (forts.)
AU § 44 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun lämnar följande yttrande över utredningen Översyn av den
statliga ersättningen till kommuner för mottagande av ensamkommande barn (Ds
2011:34):
- det är positivt med schablonbelopp, då det underlättar administrationen
- ersättningsnivån för familjehemsplaceringar bedöms vara för låg, då det krävs
kvalificerade familjehem
- det är positivt att man ser över ersättningen för god man och särskild förordnad förmyndare
- ersättning för utredning av barnets behov bör utgå i både ankomst- och anvisningskommun – förslagsvis med olika, nivåbestämda, schablonbelopp, då utredningarna har olika syften
- kostnader för ökad administration samt merkostnader för skolgång bör ersättas.
____________________________________
KS § 38
Kommunstyrelsens handläggning
Socialnämnden har 2012-02-16 beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
- Protokoll från socialnämnden, § 8/12
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun lämnar följande yttrande över utredningen Översyn av den
statliga ersättningen till kommuner för mottagande av ensamkommande barn (Ds
2011:34):
- det är positivt med schablonbelopp, då det underlättar administrationen
- ersättningsnivån för familjehemsplaceringar bedöms vara för låg, då det krävs
kvalificerade familjehem
- det är positivt att man ser över ersättningen för god man och särskild förordnad förmyndare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 51 (63)

2012-02-29

KS § 38 (forts.)

-

-

ersättning för utredning av barnets behov bör utgå i både ankomst- och anvisningskommun – förslagsvis med olika, nivåbestämda, schablonbelopp, då utredningarna har olika syften
kostnader för ökad administration samt merkostnader för skolgång bör ersättas.

____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 52 (63)

2012-02-29
2012-02-29

KS § 39
AU § 47

Dnr KS/KF 2012:69.060

Godkännande av tilläggsavtal IV till konsortialavtal för regional
vattenförsörjning genom Sydvatten AB
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2004-10-21, § 97, godkänt reviderat konsortialavtal för
Sydvatten AB. Avtalet ersatte 1978 års avtal. Kommunfullmäktige har vidare beslutat att godkänna förslag till tilläggsavtal till konsortialavtalet innefattande justeringar av konsortialavtalet föranledda av Bjuvs kommuns inträde i bolaget,
Svedala kommuns utökade delägarskap och Skurups kommuns inträde i bolaget.
Sydvattens nuvarande aktiekapital uppgår till 422.273.500 kronor. Lomma kommuns andel av aktiekapitalet uppgår för närvarande till 2,58 %.
Förslaget
Ängelholms kommun avser att inträda som delägare i Sydvatten AB. Detta innebär justering av konsortialavtalet på så sätt att varje delägarkommuns andel av aktiekapitalet kommer att justeras. Ingen omfördelning av aktier kommer att ske
mellan nuvarande delägare. Justeringen kommer att ske i form av ett tilläggsavtal
till konsortialavtalet.
Sydvatten AB föreslår delägarkommunerna att godkänna föreliggande tilläggsavtal till gällande konsortialavtal. Den nya aktiefördelningen kommer att biläggas
tilläggsavtalet i efterhand, när Ängelholms kommun tecknat nyemitterade aktier i
Sydvatten AB till ett antal som medför att Ängelholms andel av aktierna motsvarar kommunens andel av den totala folkmängden i samtliga delägarkommuner per
den 31 december 2011.
Förutsatt att delägarkommunerna godkänner tilläggsavtalet förväntas bolagsstämman ge styrelsen i uppdrag att fatta beslut om nyemission av aktier till Ängelholms kommun, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-02-06 från Sydvatten AB
- Tilläggsavtal IV till konsortialavtal
- Yttrande 2012-02-21 från kanslichefen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 53 (63)

2012-02-29
2012-02-29

KS § 39 (forts.)
AU § 47 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande förslag till tilläggsavtal IV till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB godkännes.
____________________________________
KS § 39
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande förslag till tilläggsavtal IV till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB godkännes.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 40
AU § 48

s. 54 (63)

2012-02-29
2012-02-29

Dnr KS/KF 2012:17.113

Utseende av sammankallande person till valberedningen för Höje
å vattenråd
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har ombetts utse en person till valberedningen för Höje å vattensråd inför årsstämman 2012. Personen i fråga kommer att vara sammankallande för valberedningen.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-01-10 från Höje å vattenråd
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Till ledamot i valberedning för Höje å vattenråd inför årsstämman 2012 utses
Lars Arheden (M).
Jäv
Med anledning av jäv har Lars Arheden inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________
KS § 40
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Till ledamot i valberedning för Höje å vattenråd inför årsstämman 2012 utses
Lars Arheden (M).
Jäv
Med anledning av jäv har Lars Arheden inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 41
AU § 49

s. 55 (63)

2012-02-29
2012-02-29

Dnr KS 2010:70.432

Utseende av representanter till KIMO Baltic och KIMO international
Ärendebeskrivning
I enlighet med åtgärdsprogrammet i det Marina naturmiljöprogrammet för Lomma
kommun, har Lomma kommun ansökt om medlemskap i KIMO (Kommunernas Internationella Miljöorganisation) och KIMO International inför 2012. De huvudsakliga frågorna för KIMO i Sverige har genom åren varit marint skräp och oljeföroreningar, nedskräpning av stränder, dumpade kemiska vapen, utsläpp från tvåtakts
utombordsmotorer, sjöfartens luftutsläpp och utvecklingen mot en hållbar sjöfart.
IKIMO-organisationen är det en förtroendevald och en tjänsteman som representerar respektive kommun. Den utsedde förtroendevalde har rösträtt och får med
automatik även en plats i styrelsen för KIMO Baltic.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-02-06 från planeringschefen och miljöstrateg Helena Björn
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Till Lomma kommuns representanter i KIMO utses Jerry Ahlström (M), för tiden t.o.m. 2013-12-31 och Helena Björn, planeringsenheten, kommunledningskontoret.
____________________________________
KS § 41
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Till Lomma kommuns representanter i KIMO utses Jerry Ahlström (M), för tiden t.o.m. 2013-12-31 och Helena Björn, planeringsenheten, kommunledningskontoret.
Jäv
Med anledning av jäv har Jerry Ahlström inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 42
AU § 50

s. 56 (63)

2012-02-29
2012-02-29

Dnr KS/KF 2012:92.410

Ansökan till Delegationen för hållbara städer – Hållbar
stadsutveckling – uppföljningsprojekt i Lomma Hamn
Ärendebeskrivning
I ett pågående projekt, uppföljning av miljöhandlingsprogrammet för Lomma
hamn, undersöks med stöd från Delegationen för hållbara städer, hur målen i programmet uppfylls i byggskedet, gällande bl.a. energisystem, grön miljö och levande stad.
Nu föreslås att medel ska sökas hos Delegationen för hållbara städer för nästa steg
i processen mot en hållbar stadsutveckling, fördjupat i Lomma hamn och breddat i
samhället. Det syftar till att öka och intensifiera kommunikationen mellan olika
aktörer som byggherrarna och de boende. Det är samtal och dialog om hållbart
byggande och hur det fungerar i praktiken för dem som bor och verkar i Lomma
hamn.
I ett första skede ansöker Lomma kommun tillsammans med SLU-Alnarp och IIIEE Lunds universitet (International Institute for Industrial Environmental Economics) om medfinansiering av projektet. Om ansökan godkänns och ”går vidare” i
ansökningsprocessen, får samarbetet Lomma kommun, SLU och Lunds universitet inkomma med en fördjupad ansökan om medel till projektet.

De projektmedel som söks står för trettio procent av projektets totala kostnader.
De resterande sjuttio procenten står projektmedlemmarna för själva. I Lomma
kommuns fall består medfinansieringen av en handläggares tid. Samma finansieringsmodell används i Miljöuppföljning i Lomma hamn. Kommunen skjuter inte
till några ytterligare medel.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-02-21 från förvaltningschef Nicolas Cronberg och projektledare
Jacob Thollonen
- Förslag till ansökan till Delegationen för hållbara städer
- Kostnadsbeskrivning DHS 2012-2016

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 57 (63)

2012-02-29
2012-02-29

KS § 42 (forts.)
AU § 50 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun ska ansöka hos Delegationen för hållbara städer om medel till
projektet Hållbar stadsutveckling – uppföljningsprojekt i Lomma hamn.
____________________________________
KS § 42
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun ska ansöka hos Delegationen för hållbara städer om medel till
projektet Hållbar stadsutveckling – uppföljningsprojekt i Lomma hamn.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 43
AU § 51

s. 58 (63)

2012-02-29
2012-02-29

Dnr KS/KF 2012:82.410

Ansökan till Delegationen för hållbara städer ”Miljökompensation för alla – vägen till en grönare stadsmiljö i Lomma”
Ärendebeskrivning
Planeringsenheten föreslår att Lomma kommun ska ansöka hos Delegationen för
hållbara städer om medel för projektet Miljökompensation för alla – vägen till en
grönare stadsmiljö i Lomma. Syftet med projektet är att ta fram ett verktyg för
implementering av miljökompensation i planerings- och exploateringsprocessen.
Paneringschefen och miljöstrateg Helena Björn har lämnat följande beskrivning:
Exploatering är en av de största orsakerna till förlust av gröna värden och biologisk mångfald idag. Det innebär också att många funktioner som är mycket
viktiga i en tätort såsom rekreationsmöjligheter, möjligheter för klimatanpassning och förbättrad luftkvalitet riskerar att minska. Lomma kommun har tagit
beslut om att motverka denna utveckling genom att arbeta med att ersätta naturmiljöer som försvinner med miljöer av minst samma kvalitet och storlek.
Detta kallas ”balanseringsprincipen” eller ”miljökompensation”.
Kommunfullmäktige har antagit skrivningarna:
”…bortfall av naturresurser vid exploatering i möjligaste mån ska balanseras.”
”Naturresursbalansering ska tillämpas vid planarbete i kommunen så långt det
är rimligt.” ”Relativt tysta och mörka områden ska värnas och ytterligare uppsplittring av landskapet ska undvikas. ” (Lomma ÖP 2010)
I Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma kommun mål 1.8 ”Om det blir
nödvändigt att exploatera naturmark eller grönområden ska sådana ingrepp
kompenseras. Det innebär att den s.k. balanseringsprincipen ska tillämpas.”
Generella metoder för balansering anges i åtgärd 3.28 i NMP.
Mycket lite finns idag i svensk lagstiftning som reglerar miljökompensation/balansering. Dock finns mycket lagstöd för att kunna arbeta med denna
fråga i framför allt miljöbalken. Ingen kommun har ännu lyckats i någon större
utsträckning att införliva och konkretisera miljökompensation/ balansering i
exploaterings- och planeringsprocess. Flera olika problem finns med de försök
som gjorts. Till exempel sker ingen värdering av biologisk mångfald, de ekonomiska och juridiska konsekvenserna lämnas outredda och användbarheten

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 59 (63)

2012-02-29
2012-02-29

KS § 43 (forts.)
AU § 51 (forts.)

för olika kompetenser och sektorer är låg. Ett användarvänligt planeringsverktyg där dessa hinder har undanröjts och som kan ge vägledning åt såväl exploatörer, byggherrar som kommunen i hur påverkan på miljön vid exploatering
kan minska skulle vara ett möjligt sätt att komma vidare.
I linje med åtgärd 1.9 i NMP där det anges att Lomma kommuns samarbete
med Lunds universitet (LU), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska öka är
samarbetspartners i detta projekt LU och SLU.
I år finns för sista gången chansen att söka medfinansiering hos ”Delegationen
för hållbara städer”. Projektet är mycket lämpligt för en sådan ansökan då stödets inriktning avser denna typ av planeringsprojekt. Kommunen gör inget åtagande i och med att ansökan skickas in. Ansökningarna bedöms i två steg och i
maj i år meddelas om ansökan går vidare för fördjupad prövning. Om ansökan
blir uttagen till detta steg två ges kommunen möjlighet att komma in med ytterligare uppgifter.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-02-20 från planeringschefen och miljöstrateg Helena Björn
- Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar stadsutveckling - planeringsprojekt
- Kostnad/nytto-analys DHS kompensation 2012-2016
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun ska ansöka hos Delegationen för hållbara städer om medel till
projektet Miljökompensation för alla – vägen till en grönare stadsmiljö i Lomma.
____________________________________
KS § 43
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun ska ansöka hos Delegationen för hållbara städer om medel till
projektet Miljökompensation för alla – vägen till en grönare stadsmiljö i Lomma.
____________________________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 60 (63)

2012-02-29
2012-02-29

KS § 44
AU § 53

Dnr KS 2011:383.100

Delegation av beslutanderätten avseende kommunstyrelsens användning av sociala medier
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2011-10-26, § 215, fastställt ”Riktlinjer för användning av
sociala medier”.
Före det att förvaltningar och nämnder tar i anspråk sociala medier i sin dialog
med medborgarna ska respektive nämnd fatta beslut om vilka sociala medier som
ska användas inom ansvarsområdet. Nämnden ska vidare fastställa vad som är
syftet med användningen av ett visst socialt media. Alternativt beslutar nämnden
att delegera till förvaltningschefen att besluta om vilka sociala medier som ska
användas inom ansvarsområdet och vad syftet är med användningen av ett visst
socialt media.
Beslut ska vidare fattas av respektive förvaltningschef om vilka medarbetare som
får/ska använda vilka sociala medier i tjänsten. Särskilt uppdrag ska ges till den
enskilde medarbetaren att få använda visst socialt media. Förvaltningschefen beslutar också hur bevakningen av mediet/medierna ska skötas och av vem.
Avstämning görs mellan förvaltningarna för att vi ska få en rationell hantering av
kommunens användning av sociala medier.
Senast under mars månad kommer samtliga nämnder att ha tagit ställning till användning och syfte inom respektive nämnds ansvarsområde.
Utbildning/genomgång av kommunstyrelsens riktlinjer kommer att ske med den
personal som fått uppdrag att använda de sociala medierna.
Kanslichefen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommundirektör
Jan Sohlmér att besluta vilka sociala medier som ska användas inom kommunstyrelsens ansvarsområde och vad syftet är med användningen av de sociala medierna.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-02-22 från kanslichefen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 61 (63)

2012-02-29
2012-02-29

KS § 44 (forts.)
AU § 53 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Delegeras åt kommundirektör Jan Sohlmér att besluta vilka sociala medier som
ska användas inom kommunstyrelsens ansvarsområde och vad syftet är med användningen av de sociala medierna.
____________________________________
KS § 44
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Delegeras åt kommundirektör Jan Sohlmér att besluta vilka sociala medier som
ska användas inom kommunstyrelsens ansvarsområde och vad syftet är med användningen av de sociala medierna.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 45
AU § 52

s. 62 (63)

2012-02-29
2012-02-29

Dnr KS/KF 2012:86.108

Förslag till yttrande med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut beträffande fastställelse av reviderad renhållningstaxa för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har beretts tillfälle att avge yttrande med anledning av överklagande från Bo Lange av kommunfullmäktiges beslut under § 46/09 beträffande
fastställelse av reviderad renhållningstaxa för Lomma kommun.
Förslag till yttrande över överklagandet har utarbetats av advokat N N och biträdande jurist N N, Advokatfirman Lindahl KB.
Beslutsunderlag
- Föreläggande 2012-02-22 från förvaltningsrätten
- Yttrande 2012-02-29 till Förvaltningsrätten i Malmö
- Skrivelse 2012-02-28 från kanslichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun avger yttrande med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut beträffande fastställelse av reviderad renhållningstaxa för
Lomma kommun i enlighet med föreliggande förslag.
____________________________________
KS § 45
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun avger yttrande med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut beträffande fastställelse av reviderad renhållningstaxa för
Lomma kommun i enlighet med föreliggande förslag.
____________________________________

Utdragsbestyrkande
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Uppdrag om formulering av en frågeställning till ungdomsdemokratidagen den 19 september
Ärendebeskrivning
Den politiska styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog har beslutat
att Lomma kommun ska arrangera en demokratidag för ungdomar i årskurs 9, den
19 september 2012. Samtliga niondeklassare i kommunen bjuds in att delta i att
lösa frågeställningar som de olika nämnderna har formulerat.
Utvecklingschefen har lämnat följande skrivelse:
Nämndens och förvaltningens ungdomsombud ska tillsammans med förvaltningschefen formulera en frågeställning som niondeklassarna kan hjälpa till att
lösa. Frågeställningen ska vara:
- en verklig problemställning där svaret inte är bestämt i förväg
- konkret och tydligt
- lösningen ska vara möjlig att realisera innan terminsslutet våren 2013.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-02-28 från utvecklingschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Uppdrages åt samtliga nämnder att senast den 27 april 2012 formulera en frågeställning inför ungdomsdemokratidagen den 19 september 2012.
____________________________________
KS § 46
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Uppdrages åt samtliga nämnder att senast den 27 april 2012 formulera en frågeställning inför ungdomsdemokratidagen den 19 september 2012.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

