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Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag.
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
nr 20/12
Val av ombud vid bolagsstämma med Kommunupphandling Syd
AB 2012
Dnr KS/KF 2012:222.002
nr 21/12
Uppdrag åt ombud inför förestående stämma i Kävlingeåns vattenvårdsförbund
Dnr KS/KF 2012:211.042
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
nr 7/12
Beslut om nedskrivning av kundfordringar, socialförvaltningen
Dnr KS/KF 2012:21.045
Protokoll från sammanträde 2012-05-23 och 2012-05-30 med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 75/12, angående detaljplaneuppdrag
för del av N N m.fl., område vid Björnbärsgatan.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Delegationsbesluten och meddelandena lägges till handlingarna.
____________________________________
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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.
Det finns för närvarande inga motioner vars beredning ännu inte slutförts.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-05-24 från kommunsekreteraren
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna.
____________________________________
KS § 117
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna.
____________________________________
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Dnr KS/KF 2011:166.012,
2012:20.012, 2011:167.012

Fastställande av reviderat styr- och kvalitetssystem för Lomma
kommun samt upphävande av regler avseende ekonomiska avvikelser och regler för kommunövergripande månadsuppföljning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt Styrsystem, kvalitetssystem för Lomma kommun
2007-03-15. Det har reviderats senast 2011-06-09. Kommunfullmäktige har också
fastställt regler avseende ekonomiska avvikelser 2002-06-13 och regler för kommunövergripande månadsuppföljning 2002-12-12. De sistnämnda har reviderats senast
2011-04-06.
Ekonomichefen och utvecklingschefen har i skrivelse 2012-04-26 lämnat följande
förslag till reviderat styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun samt förslag om
upphävande av regler avseende ekonomiska avvikelser och regler för kommunövergripande månadsuppföljning:
Nuvarande regler avseende ekonomiska avvikelser är från 2002 och inte längre
aktuella. I styrsystemet anges under avsnitt 5.2 Uppföljning hur nämnderna ska
hantera negativa budgetavvikelser inom sina verksamheter samt hur kommunfullmäktige ska hantera ett negativt balanskravsresultat.
Nuvarande regel för kommunövergripande månadsuppföljning föreslås ingå i
styrsystemet. Från och med 2012-08-01 föreslås att kommunstyrelsen följer upp
kommunens verksamheter i kvartalsrapporten per 31 mars och i delårsrapporten
per 31 augusti. I styrsystemet anges också att om det inom en nämnd uppstår en
negativ budgetavvikelse mellan ordinarie uppföljningar ska detta omedelbart
meddelas kommunstyrelsen och även då ska förslag till åtgärder redovisas. Kommunstyrelsen kommer även fortsatt att ha kontroll över ekonomin i kommunen.
I det reviderade förslaget ingår liksom tidigare vilka uppföljningsområden som är
aktuella. Nu har det kompletterats med när områdena ska följas upp och i vilken
rapport uppföljningen ska redovisas. Under avsnitt 5.1 Planering föreslås att
nämnderna får omdisponera medel vad gäller driftbudgeten mellan respektive KFverksamhet förutsatt att av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer följs.
Detta föreslås gälla från och med 2012-08-01.
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Konsekvenser av införande av intenhyressystem har beaktats i förslaget. En KFverksamhet ”Fastighetsverksamhet” har lagts in. Interna intäkter och kostnader för
hyror föreslås ingå i de preliminära ramarna.
Syftet med rullande prognoser är att ge signaler inför kommande budgetprocess.
Denna information bör istället ges vid kommundialogdagen under våren, varför
rullande prognoser föreslås strykas i kvartals- och delårsrapport.
Ekonomichefen har i skrivelse 2012-05-23 föreslagit följande komplettering:
Under avsnitt 5.2 Uppföljning, första stycket sista meningen ”Kommunstyrelsen
följer upp helheten och nämnderna följer löpande sina verksamheter”.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-04-26 från ekonomichefen och utvecklingschefen
- Skrivelse 2012-05-23 från ekonomichefen
Överläggning
Christian Idström och Lars Arheden yrkar bifall till ekonomichefens förslag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
- Reviderat styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun fastställs enligt föreliggande
förslag, inklusive komplettering under avsnitt 5.2, att gälla fr.o.m. 2012-11-01.
- Regler avseende ekonomiska avvikelser upphör att gälla 2012-11-01.
- Regler för kommunövergripande månadsuppföljning upphör att gälla 2012-11-01.
____________________________________
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderat styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun fastställs enligt föreliggande
förslag, inklusive komplettering under avsnitt 5.2, att gälla fr.o.m. 2012-11-01.
- Regler avseende ekonomiska avvikelser upphör att gälla 2012-11-01.
- Regler för kommunövergripande månadsuppföljning upphör att gälla 2012-11-01.
- Uppdrages åt kommunstyrelsen att vidta en genomgripande översyn av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun.
____________________________________
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Ansökan från Centrumföreningen Lommastråket om bidrag år 2012
Ärendebeskrivning
Lomma kommun arbetar sedan flera år tillsammans med andra aktörer för att utveckla Lomma Centrum och Lomma Hamn till ett attraktivt område för boende, verksamheter, service och kultur/fritid m.m. Kommunstyrelsen fastställde i mars 2008 ett underlag till ett profilprogram och en projektbeskrivning för Lomma Hamn och Lomma
Centrum. En viktig del i arbetet med centrumutveckling var att skapa en centrumförening. Föreningen ska verka som ett samarbetsforum mellan kommunen, byggexploatörer, fastighetsägare och handelsidkare.
I juni 2008 lämnades en avrapportering till kommunstyrelsen varvid bland annat lyftes fram behovet av att bilda en centrumförening. Under 2008 och 2009 var arbetet
inom ramen för profilprogrammet omfattande med kommunen som drivande part och
med deltagande av flertalet berörda fastighetsägare. Begreppet Lommastråket - från
Vegagatan i söder via Centrumtorget och Hamntorget över Oskars bro och via
Varvstorget bort mot Tullhustorget och stranden – etablerades.
I november 2010 bildades centrumföreningen. Föreningens syfte är enligt fastställt
stadgeförslag att främja medlemmarnas gemensamma och samverkande ekonomiska
och andra intressen samt skapa samhörighet medlemmarna emellan. Föreningens mål
är att gemensamt skapa ett unikt och attraktivt stråk genom Lomma Hamn och
Lomma Centrum med handel, service, tjänster, mat, kultur, upplevelser och mötesplatser.
Kommunstyrelsen beslutade i samband med centrumföreningens bildande följande:
”I syfte att stimulera till utveckling av handel, service och företagsamhet längs
Lommastråket i Lomma samhälle, och med ett sådant uppdrag till den ekonomiska
föreningen, beviljas Centrumföreningen Lommastråket ekonomisk förening ett bidrag för år 2011 med ett belopp motsvarande 50 % av vad medlemmarna i föreningen totalt inbetalar i serviceavgifter, dock högst 200 tkr. Kommunens bidrag förutsätter vidare att kommunen erhåller rätt att ha två adjungerade ledamöter i styrelsen,
med rätt att delta i överläggningarna och att få sin mening antecknad till protokollet.
Dessutom ska kommunen beredas möjlighet att ta del av den ekonomiska föreningens räkenskaper och övriga handlingar.
Kommunens bidrag utbetalas halvårsvis i efterskott.”
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Centrumföreningen Lommastråket ansöker om bidrag för år 2012 enligt samma förfarande som 2011 innebärande hälften av erhållna medlemsavgifter med en maxgräns satt till 200.000 kronor.
Näringslivsutvecklaren har lämnat följande yttrande:
Kommunen beslutade att medverka med en insats/bidrag om 200 000 kr år ett,
vilket skulle vara strax under 1/3 av de förväntade kostnaderna det första året.
Under 2011 utbetalades enligt beslut två bidrag på vardera 67 500 kr baserat på
centrumföreningens medlemmars inbetalda serviceavgifter.
Undertecknad föreslår arbetsutskottet rekommendera kommunstyrelsen besluta
följande:
För 2012 utbetala bidrag till Centrumföreningen Lommastråket enligt samma
princip som för 2011, det vill säga ett belopp motsvarande 50 % av vad medlemmarna i föreningen totalt inbetalar i serviceavgifter, dock högst 200 tkr.
Villkoret för att erhålla kommunens bidrag ska även framledes vara att stimulera
till utveckling av handel, service och företagsamhet längs Lommastråket i Lomma
samhälle. Kommunens bidrag förutsätter vidare att kommunen erhåller rätt att ha
två adjungerade ledamöter i styrelsen, med rätt att delta i överläggningarna och att
få sin mening antecknad till protokollet. Dessutom ska kommunen beredas möjlighet att ta del av den ekonomiska föreningens räkenskaper och övriga handlingar.
Kommunens bidrag utbetalas halvårsvis i efterskott.
Kostnaden för bidrag för 2012 till centrumföreningen ska till den del det uppgår
till 100 tkr täckas av anslaget ”Centrumförening, del av avgift” inom näringslivsverksamhetens budget. Den del som eventuellt överstiger 100 tkr får i så fall
rymmas inom resterande budget för näringslivsverksamheten.
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:
I kommunstyrelsens budget för Näringslivsverksamhet finns sedan 2011 årligen avsatt 100 tkr för att inrymma del av avgift till Centrumföreningen i Lomma.
Vid utskottets sammanträde lämnar näringslivsutvecklare Kristina Johansson och Jan
Jonasson, konsult, GAfH, information.
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Beslutsunderlag
- Ansökan 2011-12-13 från Centrumföreningen Lommastråket
- Yttrande 2012-06-07 från näringslivsutvecklaren
- Yttrande 2012-05-24 från budgetekonomen
Överläggning
Ordföranden, Christian Idström, Lars Arheden och Remco Andersson yrkar att
kommunstyrelsen ska föreslås besluta enligt näringslivsutvecklarens förslag.
Lisa Bäck yrkar att Centrumföreningen Lommastråket ska beviljas bidrag till ett belopp motsvarande 25 % av vad medlemmarna i föreningen totalt inbetalar i serviceavgifter, dock högst 100 tkr.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på sitt eget
m.fl. yrkande och Lisa Bäcks yrkande, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens
m.fl. yrkande.
Arbetsutskottets beslut
- Jan Jonasson medges närvaro- och yttranderätt.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Centrumföreningen Lommastråket beviljas bidrag för 2012 enligt samma princip
som för 2011, det vill säga ett belopp motsvarande 50 % av vad medlemmarna i föreningen totalt inbetalar i serviceavgifter, dock högst 200 tkr.
Villkoret för att erhålla kommunens bidrag ska även framledes vara att stimulera till
utveckling av handel, service och företagsamhet längs Lommastråket i Lomma samhälle. Kommunens bidrag ska användas till kompetens- och verksamhetsutveckling
för centrumföreningen och dess medlemmar. Bidraget förutsätter vidare att kommunen erhåller rätt att ha två adjungerade ledamöter i styrelsen, med rätt att delta i överläggningarna och att få sin mening antecknad till protokollet. Dessutom ska kommunen beredas möjlighet att ta del av den ekonomiska föreningens räkenskaper och
övriga handlingar.
- Kommunens bidrag utbetalas halvårsvis i efterskott.
Utdragsbestyrkande
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- Kostnaden för bidrag för 2012 till Centrumföreningen Lommastråket ska till den
del det uppgår till 100 tkr täckas av anslaget ”Centrumförening, del av avgift” inom
näringslivsverksamhetens budget. Den del som eventuellt överstiger 100 tkr får i så
fall rymmas inom resterande budget för näringslivsverksamheten.
- Uppdrages åt kommundirektören att utse adjungerade ledamöter till styrelsen.
____________________________________
KS § 119
Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Lisa Bäck yrkar att Centrumföreningen Lommastråket ska beviljas bidrag till ett belopp motsvarande 25 % av vad medlemmarna i föreningen totalt inbetalar i serviceavgifter, dock högst 100 tkr.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på sitt eget
yrkande och Lisa Bäcks yrkande, varefter kommunstyrelsen bifaller ordförandens
yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Centrumföreningen Lommastråket beviljas bidrag för 2012 enligt samma princip
som för 2011, det vill säga ett belopp motsvarande 50 % av vad medlemmarna i föreningen totalt inbetalar i serviceavgifter, dock högst 200 tkr.
Villkoret för att erhålla kommunens bidrag ska även framledes vara att stimulera till
utveckling av handel, service och företagsamhet längs Lommastråket i Lomma samhälle. Kommunens bidrag ska användas till kompetens- och verksamhetsutveckling
för centrumföreningen och dess medlemmar. Bidraget förutsätter vidare att kommunen erhåller rätt att ha två adjungerade ledamöter i styrelsen, med rätt att delta i överläggningarna och att få sin mening antecknad till protokollet. Dessutom ska kommunen beredas möjlighet att ta del av den ekonomiska föreningens räkenskaper och
övriga handlingar.
- Kommunens bidrag utbetalas halvårsvis i efterskott.
Utdragsbestyrkande
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- Kostnaden för bidrag för 2012 till Centrumföreningen Lommastråket ska till den
del det uppgår till 100 tkr täckas av anslaget ”Centrumförening, del av avgift” inom
näringslivsverksamhetens budget. Den del som eventuellt överstiger 100 tkr får i så
fall rymmas inom resterande budget för näringslivsverksamheten.
- Uppdrages åt kommundirektören att utse adjungerade ledamöter till styrelsen.
____________________________________
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Ansökan från Ung Företagsamhet i Skåne om ekonomiskt bidrag
Ärendebeskrivning
Ung Företagsamhet i Skåne ansöker om ekonomiskt bidrag för aktiviteter under läsåret 2012-2013. Samma ansökan om 1,5 kr per invånare har lämnats till samtliga
kommuner i Skåne.
För läsåret 2011-2012 erhöll Ung Företagsamhet ett bidrag från Lomma kommun på
5.000 kr.
Näringslivsutvecklaren har lämnat följande yttrande:
Efter diskussion med övriga 4-Yes kommuner enades samtliga kommuner om att
ge bidragsstorlek som tidigare år, 5.000 kr.
Ur ett näringslivsperspektiv är den verksamhet Ung Företagsamhet bedriver av
stor vikt och något som vi bör uppmuntra. Med tanke på det antal elever från
Lomma som deltar i årets projekt, 32 elever, och det faktum att Lomma redan betalar skolpeng till Lund respektive Malmö för eleverna gör att jag anser att 5.000
kr är en tillräcklig summa.
Av dessa anledningar föreslår jag att Ung Företagsamhet beviljas ett bidrag om
5.000 kr och att medel tas från kontot för näringslivsåtgärder
Beslutsunderlag
- Ansökan från Ung Företagsamhet
- Yttrande 2012-06-04 från näringslivsutvecklaren
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Ung Företagsamhet i Skåne beviljas ett bidrag om 5.000 kronor för läsåret 20122013. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kontot
för näringslivsåtgärder inom kommunstyrelsens budget.
____________________________________
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Ung Företagsamhet i Skåne beviljas ett bidrag om 5.000 kronor för läsåret 20122013. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kontot
för näringslivsåtgärder inom kommunstyrelsens budget.
____________________________________
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Förslag om arbete för att Lomma kommun ska bli en Fairtrade city
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag om att Lomma kommun ska börja arbeta för att bli en ”Fairtrade
city”. En Fairtrade city engagerar sig i etisk konsumtion och arbetar strategiskt för att
öka en sådan konsumtion. Konceptet stämmer väl överens med Lomma kommuns
näringslivsprogram som håller på att tas fram, med inriktning mot ekologiskt, närodlat och Fairtrade.
Bakgrund
Det finns 48 Fairtrade city i Sverige och ungefär 1000 Fairtrade City-diplomerade
kommuner i Europa, USA, Kanada och Australien. Både Malmö och Lund innehar
diplomeringen ”Fairtrade city”.
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion.
Fairtrade City leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida information om
etisk konsumtion till kommunens invånare. Fairtrade City innebär att kommunen lever
upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud
av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser.
För att kommunen ska kunna bli en Fairtrade city ska vissa kriterier uppfyllas. Det är
i korthet:
Kommunens ansvar. Kommunen ska erbjuda Fairtrade-märkta produkter inom kommunens avtal för så många produkter som möjligt. Stadshuset ska konsumera Fairtrade-märkta produkter. Kommunens ska anta en målsättning och besluta att se över
hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i sina inköp.
Styrgrupp. En styrgrupp ska tillsättas med ideell sektor, företag, politiker och kommunala tjänstemän. Styrgruppen ska säkerställa fortsatt stöd för att uppnå Fairtrade
city-status och för att kontrollera att kriterierna efterlevs. Rapportering ska ske årligen till Fairtrade Sverige. En kontaktperson utnämns som svarar för primär kontakt
med Fairtrade. Styrgruppen ska arbeta aktivt för att sprida information med olika insatser.
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Utbud. Ett utbud av Fairtrade-produkter ska finnas tillgängligt för konsumenter i
livsmedelsaffärer, på caféer, restauranger och hotell. En kommun med befolkning
över 20.000 personer ska minst ha 40 produkter fördelade på minst 5 butiker och
minst 4 hotell, cafeér och restauranger. Ett visst antal lokala arbetsplatser, organisationer, fackförbund och kyrkor ska servera Fairtrade-märkta produkter, t.ex. kaffe eller te och visa detta genom informationsmaterial eller hemsida.
Företag och organisationer. Ett visst antal lokala arbetsplatser, organisationer, fackförbund och kyrkor ska servera FairtTrade märkta produkter.
Näringslivsutvecklaren och miljöchefen har lämnat följande redovisning:
KRAV och Fairtrade i Lomma
Oftast uppfyller de Fairtrade-märkta produkterna också kriterierna för ekologiska
märkningar, varför det är lätt att också uppfylla kraven vad avser andel ekologiska
produkter. Enligt uppgift från kommunens upphandlingssamordnare är 13 volym % av de livsmedel (mjölk, morötter, vitkål) skolorna köper in KRAV-märkta.
Några Fairtrade-märkta produkter finns ej i kommunens upphandling.
Styrgruppen för Lomma kommun
En lämplig sammansättning på styrgruppen för Lomma kommun skulle kunna
vara 1 politiker som också är ordförande för gruppen, 1 representant från kyrkan,
2-3 kommunala tjänstemän, varav 1 bör vara från skolan, 2 föreningsrepresentanter och 2 näringslivsrepresentanter. Om det är möjligt att få med en representant
från en större arbetsplats skulle det vara värdefullt.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-05-30 från näringslivsutvecklaren och miljöchefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun ska arbeta för att bli en Fairtrade city under 2013.
- En styrgrupp, som ska arbeta för att Lomma kommun ska bli en Fairtrade city under 2013, tillsätts med två förtroendevalda, varav en också är ordförande i gruppen,
en representant från Svenska kyrkan, två kommunala tjänstemän, två representanter
från ideell sektor och två näringslivsrepresentanter.
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- Uppdrages åt näringslivsutvecklaren att inbjuda representanter från ideella sektorn,
Svenska kyrkan och näringslivet till styrgruppen. Uppdrages åt kommundirektören
att utse tjänstemän till styrgruppen.
- Utseende av två förtroendevalda överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
- Upphandlingssamordnaren ges i uppdrag att se över möjligheterna att ställa etiska
krav vid upphandling. Jämförelser ska ske med kommuner som arbetar med etisk
upphandling.
____________________________________
KS § 121
Kommunstyrelsens handläggning
Vid sammanträdet föreslås att Anders Berngarn och Lisa Bäck utses till ledamöter i
styrgruppen.
Jan Rydén yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och till förslaget om att utse Anders Berngarn och Lisa Bäck till ledamöter i styrgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun ska arbeta för att bli en Fairtrade city under 2013.
- En styrgrupp, som ska arbeta för att Lomma kommun ska bli en Fairtrade city under 2013, tillsätts med två förtroendevalda, varav en också är ordförande i gruppen,
en representant från Svenska kyrkan, två kommunala tjänstemän, två representanter
från ideell sektor och två näringslivsrepresentanter.
- Uppdrages åt näringslivsutvecklaren att inbjuda representanter från ideella sektorn,
Svenska kyrkan och näringslivet till styrgruppen. Uppdrages åt kommundirektören
att utse tjänstemän till styrgruppen.
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- Till ledamöter i styrgruppen utses Anders Berngarn (M) (tillika ordförande) och
Lisa Bäck (S).
- Upphandlingssamordnaren ges i uppdrag att se över möjligheterna att ställa etiska
krav vid upphandling. Jämförelser ska ske med kommuner som arbetar med etisk
upphandling.
____________________________________
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Ansökan från Omvärld Alnarp Innovation bidrag och stöd till Alnarp Innovation
Ärendebeskrivning
Alnarp Innovation ansöker i skrivelse 2012-04-26 hos kommunstyrelsen om ett bidrag om 200.000 kronor för år 2012.
Alnarp Innovations verksamhet ska skapa en arena för att stödja utvecklingen av
forsknings- och affärsidéer knutna till SLU och därmed ge dem bättre möjlighet att
utvecklas till framgångsrika innovationer och konkurrenskraftiga företag. Alnarp Innovation har som uppdrag att svara för innovationsarbetet vid LTJ-fakulteten.
Alnarp Innovation har, enligt ansökan, tre verksamhetsgrenar:
- Innovationssupport för forskare och anställda vid SLU.
- Affärscoachning för SLU´s studenter.
- Alnarp Innovation Inkubator för den gröna näringen
Alnarp Innovation Inkubators huvudroll i Alnarp Innovations verksamhet är att fysiskt och organisatoriskt hjälpa och stödja nystartade företag med affärsidéer ”som är
innovativa och tillför branschen något som kan betraktas som unikt och vara av betydande vikt för dess utveckling.”
Verksamheten syftar, enligt ansökan, till att företagen ska ges möjlighet att stanna
kvar i Lomma kommun. Alnarp Innovation vill vara en injektion till ett positivt företagsklimat i kommunen och samverkar med kommunen och Lomma Företagsgrupp.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen beviljade Alnarp Innovation ett bidrag om 200 tkr vart och ett
av åren 2010 och 2011 i syfte att allmänt stödja näringslivet.
Kommuners befogenheter att driva verksamheter eller bidra till sådana regleras i
kommunallagens 2 kap. Av bestämmelsen i KL 2 kap. 1 § 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 ska hanteras av någon annan.
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Det kan konstateras att ett bidrag av här aktuellt slag, till stöd för näringslivet och
därmed tillväxtbefrämjande för kommunen, får antas vara till nytta för såväl det
lokala näringslivet som kommunmedlemmarna, varför ett bidrag, ur denna aspekt,
får anses utgöra en angelägenhet av allmänt intresse för kommunen.
Det är, som huvudregel, dock inte kompetensenligt för kommuner att bevilja bidrag till enskilda företag.
Genom den nya bestämmelsen i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
2 kap 2 § är det möjligt för kommuner att lämna bidrag till utbildning och forskning som bedrivs vid statliga universitet och högskolor, förutsatt att lokaliseringsprincipen är uppfylld. Ändamålet med medelstillskottet måste dock vara högskoleutbildning, forskning, inkluderade stödfunktioner och infrastruktur. Det kan
konstateras att ett eventuellt medelstillskott från kommunen i det aktuella fallet
bland annat är avsett att användas för utveckling och kommersialisering av forskningsresultat.
Sammanfattningsvis kan således konstateras att det får bedömas vara tveksamt ur
kompetenssynpunkt för kommunen att lämna ett bidrag utifrån andra aspekter än
för att allmänt stödja näringslivet i kommunen.
För det fall kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag bör detta göras i syfte
att allmänt stödja näringslivet.
Näringslivsutvecklaren har lämnat följande yttrande:
Ett samarbete mellan Lomma kommun och SLU Alnarp är sedan 2010 etablerat i
syfte att stödja utbildning och forskning med dess stödfunktioner. Ambitionen är
att utveckla SLU Alnarp Innovation.
De möjligheter som SLU Alnarp Innovation med sitt arbete kan ge på sikt i form
av ett kluster för den gröna näringen med att locka redan etablerade företag inom
sitt område likväl som nystartade företag att vilja etablera sig på Alnarp kan ge
förutsättningar för fler arbetstillfällen inom kommunen.
SLU Alnarp bedriver ett utåtriktat och målmedvetet arbete som är till stor gagn
för Lomma kommun som helhet.
Näringslivsutvecklaren tillstyrker fortsatt stöd från kommunen till Alnarp Innovation.
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Budgetekonomen har meddelat att i kommunstyrelsens budget för Näringslivsverksamhet finns för 2012 avsatt 200 tkr för detta ändamål.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-04-26 från Omvärld Alnarp, LTJ-Fakulteten
- Yttrande 2012-05-25 från kanslichefen
- Yttrande 2012-06-04 från näringslivsutvecklaren
- Yttrande 2012-05-24 från budgetekonomen
Överläggning
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås bevilja Alnarp Innovation ett
bidrag för år 2012 om 200 tkr i syfte att allmänt stödja näringslivet. Finansiering ska
ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsen budget avseende näringslivsverksamhet.
Lisa Bäck yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås bevilja Alnarp Innovation ett bidrag för år 2012 om 100 tkr i syfte att allmänt stödja näringslivet.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på sitt eget
yrkande och Lisa Bäcks yrkande, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Alnarp Innovation beviljas ett bidrag för år 2012 om 200 tkr i syfte att allmänt stödja näringslivet. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp
ur kommunstyrelsen budget avseende näringslivsverksamhet.
____________________________________
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Kommunstyrelsens handläggning
Överläggning
Ordföranden och Jan Rydén yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Lisa Bäck yrkar att kommunstyrelsen ska bevilja Alnarp Innovation ett bidrag för år
2012 om 100 tkr i syfte att allmänt stödja näringslivet.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på sitt eget
och Jan Rydéns yrkande och Lisa Bäcks yrkande, varefter kommunstyrelsen bifaller
ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Alnarp Innovation beviljas ett bidrag för år 2012 om 200 tkr i syfte att allmänt stödja näringslivet. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp
ur kommunstyrelsen budget avseende näringslivsverksamhet.
____________________________________
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Ansökan från SLU Alnarp om ekonomiskt stöd för skötsel av Alnarpsparken
Ärendebeskrivning
SLU Alnarp gör i skrivelse, inkommen 2012-05-28, en framställan om ett bidrag om
500 tkr för år 2013 från Lomma kommun för skötseln av Alnarpsparken.
Parken ägs av SLU Alnarp och Akademiska hus AB, som är ett statligt bolag med
uppgift att förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor. Skötseln utförs
av SLU Alnarp, men finansieras av båda ägarna.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Kommuners befogenheter att driva verksamheter eller bidra till sådana regleras i
kommunallagen. Av bestämmelsen i 2 kap. 1 § 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 ska hanteras av någon annan.
Det kan konstateras att ett bidrag av här aktuellt slag, får antas vara till nytta för
såväl kommunmedlemmarna som besöksnäringen. I kravet på allmänintresse ligger ett principiellt förbud mot att ge understöd åt enskilda, eftersom det i regel
inte är av allmänt intresse att sådant understöd lämnas. I det här aktuella fallet torde det emellertid vara av allmänt intresse att understöd lämnas till SLU Alnarp för
skötsel av Alnarpsparken, vilken utgör en viktig plats för rekreation för såväl
kommuninvånarna som för turister.
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:
LTJ-fakulteten vid SLU äskar i skrivelse 2012-05-24 om stöd med 500 tkr för
2013. ”Detta äskande omfattar 2013 men avsikten är att utveckla ett långsiktigt
samarbete med Lomma kommun för att säkerställa Alnarpsparken som en resurs
för Lomma kommuns invånare.”
Kommunstyrelsen fastställde 2012-05-23 slutliga ramar för 2013 och planeringsramar för 2014-2015. Ekonomienheten föreslår att frågan om eventuellt bidrag
hänskjuts till höstens budgetberedning.
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Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-05-25 från Omvärld Alnarp, LTJ-Fakulteten
- Yttrande 2012-06-06 från kanslichefen
- Yttrande 2012-06-04 från budgetekonomen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- SLU Alnarp meddelas att framställan om ekonomiskt stöd 2013 för skötsel av Alnarpsparken kommer att behandlas i höstens budgetprocess.
____________________________________
KS § 123
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- SLU Alnarp meddelas att framställan om ekonomiskt stöd 2013 för skötsel av Alnarpsparken kommer att behandlas i höstens budgetprocess.
____________________________________
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Förslag från styrgruppen för barn- och ungdomsdialog om anordnande av studiebesök för elever i åk 8 i kommunhuset
Ärendebeskrivning
Styrgruppen för barn- och ungdomsdialog har 2012-05-29 föreslagit kommunstyrelsen att uppdra åt kommunledningskontoret att i samråd med UKF tillse att samtliga
elever i årskurs 8 erbjuds studiebesök i kommunhuset. Vid studiebesöket föreslås
eleverna få träffa personal från de olika förvaltningarna och kommunfullmäktiges
presidium. Besöken föreslås ske dagar då kommunfullmäktige sammanträder och
genomgång ske med eleverna av ärenden som ska behandlas vid kvällens fullmäktigesammanträde.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Sedan 2009 genomföres olika åtgärder i syfte att öka intresset för demokratifrågor
och fullmäktiges sammanträden. En av dessa åtgärder innebär att skolklasser bjudes in att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden. Samhällskunskapslärarna vid kommunens högstadieskolor erhåller fullmäktiges kungörelse och handlingar inför varje sammanträde.
Som en följd härav kommer åtminstone två skolklasser i årskurs åtta på studiebesök till kommunhuset varje termin. Undertecknad berättar om demokratiprocessen
i allmänhet och fullmäktiges ansvar och uppgifter i synnerhet. Vid några tillfällen
har studiebesöket kompletterats med deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde.
Undertecknad tillstyrker att klasser i årskurs åtta vid kommunens högstadieskolor
även fortsättningsvis ska bjudas in på studiebesök i kommunhuset och att besöken
kompletteras med information från och diskussioner med representanter för kommunfullmäktiges presidium och förvaltningarna.
Christian Idström och Remco Andersson yrkar bifall till styrgruppens förslag.
Beslutsunderlag
- Minnesanteckningar från styrgruppen för barn- och ungdomsdialog
- Yttrande 2012-06-05 från kanslichefen
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Uppdrages åt kommundirektören att tillse att samtliga elever i årskurs 8 erbjuds
studiebesök i kommunhuset i enlighet med förslaget från styrgruppen för barn- och
ungdomsdialog.
____________________________________
KS § 124
Kommunstyrelsens handläggning
Kommunfullmäktiges presidium har under § 5/12 tillstyrkt att klasser i årskurs åtta
vid kommunens högstadieskolor även fortsättningsvis ska bjudas in på studiebesök i
kommunhuset och att besöken kompletteras med information från och diskussioner
med representanter för kommunfullmäktiges presidium och förvaltningarna.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 5/12
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Uppdrages åt kommundirektören att tillse att samtliga elever i årskurs 8 erbjuds
studiebesök i kommunhuset i enlighet med förslaget från styrgruppen för barn- och
ungdomsdialog.
____________________________________
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Yttrande över förslag till detaljplan för N N m.fl. (Hans Hanssons
gård), Lomma kommun – samrådsskedet
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden upprättar förslag till detaljplan för N N m.fl. (Hans
Hanssons gård). Planförslaget har skickats till bl.a. kommunstyrelsen för synpunkter
i samrådsskedet.
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten att ändra markanvändningen från allmän platsmark till kvartersmark för bostadsändamål inom del av fastigheten N N och
N N.
Planeringschefen har lämnat följande yttrande
Planeringsenheten har inget att erinra mot föreliggande förslag till detaljplan. Detaljplanen synes inte strida mot intentionerna i ”Övergripande mål och riktlinjer
2011-2014”, kommunens översiktsplan eller andra övergripande dokument och
beslut. Detaljplanen innebär en bekräftelse av intentionerna i kulturmiljöprogrammet och ett i plan fastställande av programmets innehåll vad gäller Hans
Hanssons gård, vilket är mycket positivt.
Beslutsunderlag
- Underrättelse om samråd – förslag till detaljplan för N N m.fl. (Hans Hanssons
gård)
- Plan- och genomförandebeskrivning
- Plankarta med planbestämmelser
- Yttrande 2012-06-05 från planeringschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över förslag till detaljplan för N N m.fl.
(Hans Hanssons gård):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreliggande förslag till detaljplan. Detaljplanen synes inte strida mot intentionerna i ”Övergripande mål och riktlinjer 20112014”, kommunens översiktsplan eller andra övergripande dokument

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 28 (59)

2012-06-20
2012-06-13

KS § 125 (forts.)
AU § 132 (forts.)

och beslut. Detaljplanen innebär en bekräftelse av intentionerna i kulturmiljöprogrammet och ett i plan fastställande av programmets innehåll vad gäller Hans Hanssons gård, vilket är mycket positivt.
____________________________________
KS § 125
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över förslag till detaljplan för N N m.fl.
(Hans Hanssons gård):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreliggande förslag till detaljplan. Detaljplanen synes inte strida mot intentionerna i ”Övergripande mål och riktlinjer 20112014”, kommunens översiktsplan eller andra övergripande dokument och beslut. Detaljplanen innebär en bekräftelse av intentionerna i kulturmiljöprogrammet och ett i
plan fastställande av programmets innehåll vad gäller Hans Hanssons gård, vilket är
mycket positivt.
____________________________________
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Yttrande över förslag till detaljplan för N N (Blå Caféet), Lomma
kommun – samrådsskedet
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden upprättar förslag till detaljplan för N N (Blå Caféet).
Planförslaget har skickats till bl.a. kommunstyrelsen för synpunkter i samrådsskedet.
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att i detaljplan befästa befintlig markanvändning av fastigheten N N.
Planeringschefen har lämnat följande yttrande
Planeringsenheten har inget att erinra mot föreliggande förslag till detaljplan. Detaljplanen synes inte strida mot intentionerna i ”Övergripande mål och riktlinjer
2011-2014”, kommunens översiktsplan eller andra övergripande dokument och
beslut. Dock vill vi påtala att texten beträffande kollektivtrafik, under rubriken
trafik på sidan 5, bör justeras. För närvarande gäller 1-timmestrafik i båda riktningarna samtliga dagar i veckan från tidig morgon till ungefär midnatt. På sikt,
när busspåfart vi E6 är byggd i Vinstorpsvägens förlängning, kommer busstrafiken att försvinna från denna del av Lomma.
Beslutsunderlag
- Underrättelse om samråd – förslag till detaljplan för N N (Blå Caféet)
- Plan- och genomförandebeskrivningbeskrivning
- Plankarta med planbestämmelser
- Yttrande 2012-06-05 från planeringschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över förslag till detaljplan för N N (Blå
Caféet):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreliggande förslag till detaljplan. Detaljplanen synes inte strida mot intentionerna i ”Övergripande mål och riktlinjer 20112014”, kommunens översiktsplan eller andra övergripande dokument och beslut.
Dock vill vi påtala att texten beträffande kollektivtrafik, under rubriken

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 30 (59)

2012-06-20
2012-06-13

KS § 126 (forts.)
AU § 133 (forts.)

trafik på sidan 5, bör justeras. För närvarande gäller 1-timmestrafik i båda riktningarna samtliga dagar i veckan från tidig morgon till ungefär midnatt. På sikt, när
busspåfart vi E6 är byggd i Vinstorpsvägens förlängning, kommer busstrafiken att
försvinna från denna del av Lomma.
____________________________________
KS § 126
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över förslag till detaljplan för N N (Blå
Caféet):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreliggande förslag till detaljplan. Detaljplanen synes inte strida mot intentionerna i ”Övergripande mål och riktlinjer 20112014”, kommunens översiktsplan eller andra övergripande dokument och beslut.
Dock vill vi påtala att texten beträffande kollektivtrafik, under rubriken
trafik på sidan 5, bör justeras. För närvarande gäller 1-timmestrafik i båda riktningarna samtliga dagar i veckan från tidig morgon till ungefär midnatt. På sikt, när
busspåfart vi E6 är byggd i Vinstorpsvägens förlängning, kommer busstrafiken att
försvinna från denna del av Lomma.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 127
AU § 134

s. 31 (59)

2012-06-20
2012-06-13

Dnr KS/KF 2009:427.213

Beträffande uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta
förslag till detaljplan för N N m.fl., Borgeby slott med närområde
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2011-09-14, § 182, beslutat uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för Borgeby slott med närmaste omland i
enlighet med det syfte och de mål som angavs i protokollet samt med utgångspunkt i
det beslut som kommunfullmäktige fattade i mars 2007 vad gäller avsiktsförklaringen om Borgeby m.m. Planarbetet bör ungefärligen omfatta det område som visas i till
protokollet bilagd karta. Då området kring Borgeby slott saknar fördjupning av översiktsplanen eller planprogram är det viktigt att själva detaljplanearbetet föregås av en
områdesstudie som tydligt lyfter fram förutsättningar för en planläggning.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2012-04-24, § 48, beslutat ge förvaltningen i uppdrag att pröva möjligheten att ta fram detaljplan för Borgeby i enlighet med följande
syften: Skydda och bevara historiska kulturvärden i slottsmiljön samt säkerställa
kvalitet i framtida gestaltning av byggnader och slottsmiljö. Förhindra användning
som strider mot intentionen för slottet som besöksmål, och användning som kan försvåra allmänhetens tillgång till platsen.
Detaljplanens avgränsning bör i huvudsak vara i enlighet med karta (alt 1 A).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade samtidigt att be kommunstyrelsen om riktlinjer för hur målen Att identifiera plats och funktion för eventuell nybyggnation som
behövs för att utveckla området till ett ekonomiskt bärkraftigt besöksmål och en fungerande landsbygdsmiljö respektive Att underlätta utvecklingen av Borgeby slott som
besöksmål med särskild hänsyn taget till befintlig natur- och kulturmiljö ska behandlas i detaljplanen, då dessa frågor bedöms kräva omfattande utredningar som normalt
sett inte utförs vid framtagande av detaljplan.
Beslutsunderlag
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 48/12
- Områdesstudie för N N m.fl. i Borgeby, Lomma kommun, Skåne län

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 32 (59)

2012-06-20
2012-06-13

KS § 127 (forts.)
AU § 134 (forts.)

Ordföranden och Lisa Bäck yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra åt miljö- och
byggnadsnämnden att parallellt upprätta förslag detaljplan enligt alternativ 1A och
förslag till planprogram enligt alternativ 2B i områdesstudien.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Uppdrages åt miljö- och byggnadsnämnden att parallellt upprätta förslag detaljplan
enligt alternativ 1A och förslag till planprogram enligt alternativ 2B i Områdesstudie
för N N m.fl. i Borgeby, Lomma kommun, Skåne län.
____________________________________
KS § 127
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Uppdrages åt miljö- och byggnadsnämnden att parallellt upprätta förslag till detaljplan enligt kartan alternativ 1A och förslag till planprogram enligt kartan alternativ
2B i Områdesstudie för N N m.fl. i Borgeby, Lomma kommun, Skåne län.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 128
AU § 135

s. 33 (59)

2012-06-20
2012-06-13

Dnr KS/KF 2011:95.253

Återrapport från miljö- och byggnadsnämnden av förstudie inför
upprättande av detaljplan för byggnaden Långa Längan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2011-04-27, § 107, beslutat uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta förslag till detaljplan för byggnaden
Långa Längan innefattande en förstudie, som återrapporteras till kommunstyrelsen,
beträffande förutsättningarna för att stycka av mark utan negativ påverkan på allmänhetens tillträde till området.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2012-03-27, § 36, beslutat återrapportera
förstudien till kommunstyrelsen och förordat att miljö- och byggnadsnämnden ska gå
vidare med alternativ 2. Miljö- och byggnadsnämnden avvaktar fortsatt arbete i avvaktan på kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 36/12
- Förstudie för del av N N i Bjärred, Lomma kommun. Långa Längan
Överläggning
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att arbeta vidare utifrån alternativ 2 i förstudien.
Lisa Bäck yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att arbeta vidare utifrån alternativ 1 i förstudien.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på sitt eget
yrkande och Lisa Bäcks yrkande, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Uppdrages åt miljö- och byggnadsnämnden att arbeta vidare utifrån alternativ 2 i
Förstudie för del av N N i Bjärred, Lomma kommun, Skåne län. Långa Längan.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 34 (59)

2012-06-20
2012-06-13

KS § 128 (forts.)
AU § 135 (forts.)

Reservation
Lisa Bäck (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
-------------------- Bilaga KSAU § 135/12
____________________________________
KS § 128
Kommunstyrelsens handläggning
Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Lars Carlén och Jan Rydén yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att arbeta vidare utifrån alternativ 1 i förstudien.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på sitt eget
yrkande och Lars Carléns och Jan Rydéns yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandens yrkande.
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns:
Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej
har kommunstyrelsen bifallit Lars Carléns och Jan Rydéns yrkande.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 35 (59)

2012-06-20

KS § 128 (forts.)

Omröstningen utfaller enligt följande:
Ledamot
Christian Idström (M)
Lisa Bäck (S)
Claes Hedlund (M)
Kristina Kinnman-Starck (M)
Lars Arheden (M)
Alf Michelsen (M)
Sofia Forsgren-Böhmer (M)
Remco Andersson (FP)
Gunilla Lundström (FP)
Lars-Göran Svensson (C)
Jan Rydén (MP)
Lars Carlén (S)
Anders Berngarn (M)
Summa

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

4

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Uppdrages åt miljö- och byggnadsnämnden att arbeta vidare utifrån alternativ 2 i
Förstudie för del av N N i Bjärred, Lomma kommun, Skåne län. Långa Längan.
Reservation
Lars Carlén (S) och Lisa Bäck (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
-------------------- Bilaga A KS § 128/12
Jan Rydén (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
-------------------- Bilaga B KS § 128/12
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 129
AU § 136

s. 36 (59)

2012-06-20
2012-06-13

Dnr KS/KF 2012:215.199

Yttrande över nationell remiss av European Spallation Source ABs
ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har beretts tillfälle att lämna övergripande synpunkter på kvalitet
på European Spallation Source ABs ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning samt uppgifter om eventuella behov av kompletteringar av sökanden.
Remissen gäller synpunkter utifrån krav vad gäller strålskyddslagstiftningen.
Miljö- och byggnadsnämnden har i delegationsbeslut lämnat följande yttrande:
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det utförligt bör beskrivas och utredas hur
det radioaktiva avfallet kommer att hanteras och vilken påverkan detta kan ha
långsiktigt såväl som kortsiktigt.
Miljö- och byggnadsnämnden avvaktar eventuell remiss från mark- och miljödomstolen för yttrande i de frågor som rör prövning av tillstånd enligt miljöbalken.
Beslutsunderlag
- Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten
- Yttrande 2012-05-31 från miljö- och byggnadsnämnden
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun avger följande yttrande över remiss av European Spallation Source ABs ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning:
Lomma kommun anser att det utförligt bör beskrivas och utredas hur det radioaktiva
avfallet kommer att hanteras och vilken påverkan detta kan ha långsiktigt såväl som
kortsiktigt.
Lomma kommun avvaktar eventuell remiss från mark- och miljödomstolen för yttrande i de frågor som rör prövning av tillstånd enligt miljöbalken.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 37 (59)

2012-06-20

KS § 129 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun avger följande yttrande över remiss av European Spallation Source ABs ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning:
Lomma kommun anser att det utförligt bör beskrivas och utredas hur det radioaktiva
avfallet kommer att hanteras och vilken påverkan detta kan ha långsiktigt såväl som
kortsiktigt.
Lomma kommun avvaktar eventuell remiss från mark- och miljödomstolen för yttrande i de frågor som rör prövning av tillstånd enligt miljöbalken.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 38 (59)

2012-06-20
2012-06-13

KS § 130
AU § 137

Dnr KS/KF 2012:223.021

Antagande av bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse, HÖK
12 – med Svenska Kommunalarbetarförbundet
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting träffade den 29 april 2012 Huvudöverenskommelse, HÖK 12, med Svenska Kommunalarbetarförbundet.
Överenskommelsen innehåller:
- Löneavtal
- Allmänna bestämmelser, AB, med ändringar
- Centrala och lokala protokollsanteckningar
- Centrala protokollsanteckningar
- Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning
- LOK 12 (lokalt kollektivavtal)
Personalchefen föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen ska anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse, HÖK 12.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-06-01 från personalchefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse, HÖK 12 antas.
____________________________________
KS § 130
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse, HÖK 12 antas.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 39 (59)

2012-06-20
2012-06-13

KS § 131
AU § 138

Dnr KS/KF 2012:225.021

Antagande av bestämmelser enligt Överenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m., BEA – med Svenska Kommunalarbetarförbundet och Allmän kommunal verksamhet
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting träffade den 29 april 2012 Överenskommelse om
bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, med Svenska
Kommunalarbetarförbundet och den 16 maj 2012 med Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR, Ledarna).
Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll med tillhörande bilagor
Personalchefen föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen ska anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor, BEA.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-06-04 från personalchefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor,
BEA, antas.
____________________________________
KS § 131
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor,
BEA, antas.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 40 (59)

2012-06-20
2012-06-13

KS § 132
AU § 139

Dnr KS/KF 2012:224.021

Antagande av bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och
anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare, PAN
12 – med Svenska Kommunalarbetarförbundet
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting träffade den 29 april 2012 Överenskommelse om
lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 12 med Svenska Kommunalarbetarförbundet.
Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll med tillhörande bilagor
Personalchefen föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen ska anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare, PAN 12.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-06-04 från personalchefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare, PAN 12 antas.
____________________________________
KS § 132
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare, PAN 12 antas.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

KS § 133
PLG § 35

s. 41 (59)

2012-06-20
2012-06-13

Dnr KS 2010:304.047

Redovisning av åtgärder inom energieffektiviseringsstrategin
Ärendebeskrivning
Staten har satsat på att förstärka det lokala och regionala energi- och klimatarbetet i
landet och beslutat om statligt stöd 2010-2014 till de kommuner och landsting som
arbetar strategiskt med energieffektivisering i den egna verksamheten.
Åtagandet för de som erhåller stöd omfattar att fastställa en strategi för energieffektivisering och sedan att aktivt arbeta för att genomföra denna. Strategin ska avse
kommunens egen förvaltning respektive kommunens hel- och majoritetsägda bolag
och gäller energieffektivisering i lokaler och av transporter. Strategin ska omfatta en
nulägesanalys (2009), mål och en handlingsplan. Effekter av energieffektiviseringsarbetet ska redovisas årligen till Energimyndigheten.
Lomma kommun har sökt och erhållit stödet. Den första obligatoriska redovisningen
gjordes i år och avsåg 2011-års åtgärder. Lomma kommun redovisade i fjol även
uppgifter för 2010, vilket var frivilligt.
Miljöutredare Bo Selmer har lämnat en redovisning i skrivelsen.
Vid sammanträdet redogör miljöutredare Bo Selmer och fastighetschef Göran Samuelsson Lomma kommuns åtgärder för 2011.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2012-05-21
- Redovisning 2011 till Energimyndigheten, 2012-03-31
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att lägga redogörelsen till handlingarna
- att utöka handlingsplanen med framtagandet av en Mötes- och resepolicy till 2013

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 42 (59)

2012-06-20

KS § 133 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Redovisningen av åtgärder inom energieffektiviseringsstrategin läggs till handlingarna.
- Handlingsplanen utökas med framtagandet av en Mötes- och resepolicy till 2013.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

KS § 134
PLG § 39

s. 43 (59)

2012-06-20
2012-06-13

Dnr KS/KF 2012:193.403

Angående förslag till lokala miljömål för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Planeringsenheten har i uppdrag att under 2012 färdigställa förslag till lokala miljömål med åtgärder för Lomma kommun. Idag finns mål och åtgärder, för en del av de
15 miljökvalitetsmål som är aktuella för Lomma kommun, i flera dokument. I energiplanen finns ”Begränsad klimatpåverkan”. I Naturmiljöprogrammet finns de flesta
av de ”gröna” målen, i det Marina naturmiljöprogrammet finns de flesta av de ”blå”
målen och i avfallsplanen finns delar av ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö”.
Kommunen saknar lokala mål för stora delar av ”Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning”
och ”God bebyggd miljö” och saknar helt lokala mål för ”Frisk luft”, ”Bara naturlig
försurning”, ”Skyddande ozonskikt”, ”Säker strålmiljö” och ”Grundvatten av god
kvalitet”.
De övergripande syftena med att upprätta ett miljömålsdokument är att belysa hur
kommunen medverkar till att uppnå de nationella och regionala miljömålen. Programmet ska också vara ett underlag för verksamhetsplanering och budgetarbete i
nämnder och förvaltningar samt kommunala bolag och ge bättre vägledning i miljöarbetet. Miljömålsarbetet har inletts genom att ta fram kunskapsunderlag som beskriver miljötillståndet i kommunen och ge förslag på lokala mål där det idag saknas. Arbetet pågår i samarbete med berörda förvaltningar, som också kommer att delta i
arbetet med att ta fram åtgärder.
För att få en sammanhängande och tydlig analys av miljömålen och ett enklare förfarande inom och mellan förvaltningarna skulle ett samlat miljömålsdokument vara att
föredra. Det skulle innebära att kommande miljömålsdokument också innehåller de
idag tagna befintliga målen och åtgärderna från de övriga styrdokumenten.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2012-06-04
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att kommunens miljömål ska finnas samlade och tillgängliga i ett dokument.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 44 (59)

2012-06-20

KS § 134 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunens miljömål ska finnas samlade och tillgängliga i ett dokument.

KOMMUNSTYRELSEN

2012-06-20
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 135
AU § 141

s. 45 (59)

2012-06-20

Dnr KS/KF 2012:130.041

Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-maj
2012
Ärendebeskrivning
Föreligger månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-maj 2012.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-maj 2012
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-maj 2012 lägges till
handlingarna.
____________________________________
KS § 135
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-maj 2012 lägges till
handlingarna.
____________________________________

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2012-06-20
2012-06-20
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KS § 136
AU § 140

s. 46 (59)

Dnr KS/KF 2012:131.041

Månadsrapport för Lomma kommun januari-maj 2012
Ärendebeskrivning
Föreligger månadsrapport för Lomma kommun januari-maj 2012.
Vid sammanträdet deltar ekonomichefen och förvaltningscheferna Eva Albihn, BrittMarie Pettersson och tekniska chefen Lotta Ahlfors.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport för Lomma kommun januari-maj 2012
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Månadsrapport för Lomma kommun januari-maj 2012 lägges till handlingarna.
____________________________________
KS § 136
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Månadsrapport för Lomma kommun januari-maj 2012 lägges till handlingarna.
____________________________________

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2012-06-20
2012-06-20
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KS § 137
AU § 142

s. 47 (59)

Dnr KS/KF 2012:195.048

Ansökan från Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening om
verksamhetsbidrag för år 2012
Ärendebeskrivning
Skånes Mykologiska Förening ”Puggehatten” ansöker om ett verksamhetsbidrag om
3.000 kronor för 2012. Föreningen avser starta ett projekt för att tillgängliggöra all
den data, kunskap och information om Skånes svampar som föreningen besitter.
Planeringschefen och miljöstrategen har lämnat följande yttrande:
Att få tillgång till den kunskapsbank som Skånes svampar som beskrivs skulle
vara ett mycket värdefullt komplement till kommunens övriga biologiska inventeringar och får anses vara mycket prisvärt. Vi har idag mycket lite kunskap om
kommunens svampar och svamplokaler. Många områden i kommunen hyser dock
förmodligen en rik funga och då särskilt Alnarpsparken, Haboljungs alkärr och
Borgeby slottspark. Medel finns avsatta inom miljöverksamheten för dylika ändamål.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från Puggehatten – Skånes Mykologiska förening
- Yttrande 2012-06-13 från planeringschefen och miljöstrategen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Skånes Mykologiska Förening ”Puggehatten” beviljas ett bidrag om 3.000 kronor i
verksamhetsbidrag för 2012. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens budget för miljöverksamhet.
____________________________________

KOMMUNSTYRELSEN

2012-06-20

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 48 (59)

KS § 137 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Skånes Mykologiska Förening ”Puggehatten” beviljas ett bidrag om 3.000 kronor i
verksamhetsbidrag för 2012. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens budget för miljöverksamhet.
____________________________________

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2012-06-20
2012-06-20

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KS § 138
AU § 146

s. 49 (59)

Dnr KS/KF 2012:226.060

Yttrande över Tilläggsavtal 2 till exploateringsavtal med Centrumfastigheter i Lomma AB angående Lomma Centrum
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2007-02-08, § 23, godkänt exploateringsavtal med Centrumfastigheter i Lomma AB angående Lomma Centrum samt avtal om marköverlåtelse. Fullmäktige har vidare 2011-10-20, § 87, godkänt Tilläggsavtal I till samma
exploateringsavtal.
Tekniska nämnden har 2012-05-28, § 53, beslutat ”- efter hörande av kommunstyrelsen, anta föreliggande förslag till Tilläggsavtal 2 till exploateringsavtal angående
Lomma Centrum samt avtal om överlåtelse av mark.”
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Det kan konstateras att det av fullmäktige under § 23/07 godkända exploateringsavtalet under punkt 15 reglerar att tillägg till eller förändringar av exploateringsavtalet för sin giltighet kräver att de ska vara skriftliga och undertecknade av parterna.
Då det är tekniska nämnden som är part enligt exploateringsavtalet, har nämnden
således befogenheten att godkänna det föreliggande tilläggsavtalet.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 53/12
- Tilläggsavtal 2 till exploateringsavtal angående Lomma Centrum samt avtal om
överlåtelse av mark
- Yttrande 2012-06-13 från kanslichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreliggande förslag till Tilläggsavtal 2
till exploateringsavtal med Centrumfastigheter i Lomma AB angående Lomma Centrum samt avtal om överlåtelse av mark.
____________________________________

KOMMUNSTYRELSEN

2012-06-20

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 50 (59)

KS § 138 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreliggande förslag till Tilläggsavtal 2
till exploateringsavtal med Centrumfastigheter i Lomma AB angående Lomma Centrum samt avtal om överlåtelse av mark.
____________________________________

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2012-06-20
2012-06-20

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KS § 139
AU § 147

s. 51 (59)

Dnr KS/KF 2012:227.370

Uppföljning av energiförbrukning 2011 inom kommunala fastigheter
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har under § 32/09 beslutat uppdra åt tekniska nämnden att efter
varje kalenderår redovisa vidtagna åtgärder och uppnådda resultat i arbetet med
energieffektivisering.
Tekniska förvaltningen har lämnat en rapport, uppföljning av energiförbrukning
2011.
Tekniska nämnden ar under § 47/12 beslutat godkänna rapporten, daterad 2012-0309, avseende energiförbrukning under 2011 inom kommunala fastigheter samt överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 47/12
- Rapport, 2012-03-09 reviderad 2012-05-15, uppföljning av energiförbrukning 2011
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Uppföljningen av energiförbrukning 2011 lägges till handlingarna.
____________________________________
KS § 139
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Uppföljningen av energiförbrukning 2011 lägges till handlingarna.
____________________________________

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2012-06-20
2012-06-20

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KS § 140
AU § 148

s. 52 (59)

Dnr KS/KF 2012:109.210

Sammanställning över aktuellt planläge maj 2012
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har under § 73/12 beslutat godkänna redovisning av
planlägeslistan och översända listan till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för
kännedom.
Beslutsunderlag
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 73/12
- Prioriteringslista 2012-05-15
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Redovisningen av aktuellt planläge maj 2012 lägges till handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår att planlägeslistan kompletteras med utrymme där övergripande information avseende planerna kan lämnas.
____________________________________
KS § 140
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Redovisningen av aktuellt planläge maj 2012 lägges till handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår att planlägeslistan kompletteras med utrymme där övergripande information avseende planerna kan lämnas.
____________________________________

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2012-06-20
2012-06-20

KS § 141
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

AU § 143

s. 53 (59)

Dnr KS/KF 2012:150.048

Ansökan från Lomma Event om bidrag 2012
Ärendebeskrivning
Lomma Event ansöker om föreningsbidrag om 50.000 kr för verksamhetsåret 2012
samt täckning för hyresutlägg avseende hyra för Lomma kommuns anläggning, f.d.
Unga Örnas/SSU:lokal för den tid som anläggningen upplåtes till föreningen.
Utvecklingschefen har lämnat följande yttrande:
Lomma Events ideella verksamhet är av stort värde för Lomma kommun och de
årliga arrangemangen är mycket uppskattade av medborgarna. Därför bör Lomma
kommun stödja verksamheten i form av ett föreningsbidrag.
Lomma kommuns kostnader för denna verksamhet är dock större än det bidrag
som Lomma Event ansöker om, därför rekommenderas en kartläggning över vilka
direkta och indirekta kostnader som dessa arrangemang medför för Lomma kommuns del.
Förvaltningsekonomen har lämnat en sammanställning över kostnader som Lomma
kommun har för den verksamhet som Lomma Event bedriver.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Föreningen har sitt säte inom kommunen och skapar evenemang för att främja kulturliv, företagsamhet och föreningsliv. Den är öppen för såväl privatpersoner som företag och organisationer.
Kommuners befogenheter att driva verksamheter eller bidra till sådana regleras i
kommunallagens 2 kap. Av bestämmelsen i kommunallagen 2 kap. 1 § 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 ska hanteras av någon annan. Kommunallagens krav i den s.k. lokaliseringsprincipen och kravet på att föreningen ska vara öppen för alla kommuninvånare är uppfyllda vad gäller den aktuella
föreningen.
Ett eventuellt beslut om beviljande av bidrag till föreningen faller således inom den
kommunala kompetensen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 54 (59)

2012-06-20
2012-06-20

KS § 141 (forts.)
AU § 143 (forts.)

Enligt besked från tekniska förvaltningen betalar Lomma Event för närvarande ingen
hyra för kommunens anläggning, f.d. Unga Örnas/SSUslokal.
Beslutsunderlag
- Ansökan 2012-04-02 från Lomma Event om bidrag
- Yttrande 2012-05-24 från utvecklingschefen
- Sammanställning 2012-06-05 av kostnader och bidrag från förvaltningsekonomen
- Yttrande 2012-06-11 från kanslichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma Event beviljas ett bidrag för år 2012 om 50.000 kronor. Finansiering ska
ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett.
____________________________________
KS § 141
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma Event beviljas ett bidrag för år 2012 om 50.000 kronor. Finansiering ska
ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 142
AU § 145

s. 55 (59)

2012-06-20
2012-06-20

Dnr KS/KF 2010:431.060

Framställan från Brottsofferjouren Mellersta Skåne om ändring i
befintligt samarbetsavtal avseende ersättningens nivå
Ärendebeskrivning
Lomma kommun och Brottsofferjouren har 2010 tecknat samverkansavtal i fråga om
stöd, råd och hjälp till brottsoffer. Avtalets 3 § säger att ”Kommunens ska utge ersättning till Brottsofferjouren för dess åtaganden enligt detta avtal med två (2) kronor
per invånare, beräknat på invånarantalet den 1 januari respektive kalenderår”.
Brottsofferjouren i Mellersta Skåne begär i skrivelse 2012-06-12 omförhandling av
gällande avtal avseende 3 § om ersättningens nivå för 2013 innebärande tre kronor
per invånare för 2013, d.v.s. en ökning med en krona per invånare.
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:
I nuläget planerar kommunledningskontoret för avtalad nivå avseende bidrag till
Brottsofferjouren inom kommunstyrelsens egen budget, vilket innebär ca 45 tkr
för år 2013.
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen, i det fall att beslut om höjning tas,
beaktar den ökade bidragsgivningen om cirka 22 tkr inom den för kommunstyrelsen fastställda budgetramen.
Vid utskottets sammanträde lämnar N N och N N från Brottsofferjouren information.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-06-12 från Brottsofferjouren Mellersta Skåne
- Yttrande 2012-06-19 från budgetekonomen
Arbetsutskottet beslutar följande:
- N N och N N från Brottsofferjouren medges närvaro- och yttranderätt.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 56 (59)

2012-06-20
2012-06-20

KS § 142 (forts.)
AU § 145 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Ändring av gällande samverkansavtal mellan Lomma kommun och Brottsofferjouren, § 3, på så sätt att kommunens ska utge ersättning om tre (3) kronor per invånare
fr.o.m. 2013, godkännes.
- Finansiering av den ökade kostnaden ska beaktas i kommande budgetprocess
____________________________________
KS § 142
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Ändring av gällande samverkansavtal mellan Lomma kommun och Brottsofferjouren, § 3, på så sätt att kommunens ska utge ersättning om tre (3) kronor per invånare
fr.o.m. 2013, godkännes.
- Finansiering av den ökade kostnaden ska beaktas i kommande budgetprocess
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 57 (59)

2012-06-20
2012-06-20

KS § 143
AU § 144

Dnr KS/KF 2012:247.061

Finansiering av projekt inom tekniska nämnden och kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
AFA Försäkring har beslutat sänka och återbetala premier för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) samt Avgiftsbefrielseförsäkring (AVBF-KL) för åren 2007 och
2008. Lomma kommun kommer att få en återbetalning om preliminärt 13,2 mnkr.
Tekniska nämnden har med anledning härav, under § 62/12, beslutat föreslå kommunstyrelsen att finansiera projekt, beskrivna i protokollet, där projekten är uppställda i prioriteringsordning, med så kallade AFA-pengar för genomförande under innevarande år. P.g.a. upphandlingsskäl, övrig planering och koordinering/prioritering
mot den ordinarie budgeten hade en skyndsam handläggning av ärendet varit önskvärd. Kostnaderna för de olika projekten är uppskattade.
Vid utskottets sammanträde föreslår ordföranden att två projekt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde finansieras med de återbetalda premierna, nämligen installation av trådlöst nätverk i Pilängskolan, Bjärehovskolan och Rutsborgskolan samt
AV-utrustning i stora sessionssalen i kommunhuset.
Sammanträdet ajourneras 09.30-10.00.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 62/12
Överläggning
Ordförande yrkar, med instämmande av Christian Idström och Remco Andersson, att
kommunstyrelsen ska föreslås besluta att finansiera nedanstående projekt med de
premier som återbetalas till kommunen för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)
samt Avgiftsbefrielseförsäkring (AVBF-KL) för åren 2007 och 2008:
- Bjärehovskolan, konsekvens av att byggnader inte rivs, 1.700 tkr
- S. Västkustvägen, betongvägen mellan båtuppläggning och Habo Ljung, 5.000 tkr
- Löddesnäs, upprustning av allmän plats, 800 tkr.
- Installation av trådlöst nätverk i Pilängskolan, Bjärehovskolan och Rutsborgskolan,
450 tkr
- AV-utrustning i stora sessionssalen i kommunhuset, 200 tkr.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 58 (59)

2012-06-20
2012-06-20

KS § 143 (forts.)
AU § 144 (forts.)

Lisa Bäck yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås besluta att finansiera nedanstående
projekt med de premier som återbetalas till kommunen för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) samt Avgiftsbefrielseförsäkring (AVBF-KL) för åren 2007 och 2008:
- Bjärehovskolan, konsekvens av att byggnader inte rivs, 1.700 tkr
- Installation av trådlöst nätverk i Pilängskolan, Bjärehovskolan och Rutsborgskolan,
450 tkr
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på sitt eget
m.fl. yrkande och Lisa Bäcks yrkande, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens
m.fl. yrkande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Nedanstående projekt finansieras med de premier som återbetalats till kommunen för
avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring (AVBF-KL) för
åren 2007 och 2008:
Tekniska nämnden
- Bjärehovskolan, konsekvens av att byggnader inte rivs, 1.700 tkr
- S. Västkustvägen, betongvägen mellan båtuppläggning och Habo Ljung, 5.000 tkr
- Löddesnäs, upprustning av allmän plats, 800 tkr.
Kommunstyrelsen
- Installation av trådlöst nätverk i Pilängskolan, Bjärehovskolan och Rutsborgskolan,
450 tkr
- AV-utrustning i stora sessionssalen i kommunhuset, 200 tkr.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 59 (59)

2012-06-20

KS § 143 (forts.)
Kommunstyrelsens handläggning
Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Jan Rydén, att kommunstyrelsen ska besluta
att finansiera nedanstående projekt med de premier som återbetalas till kommunen
för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) samt Avgiftsbefrielseförsäkring (AVBFKL) för åren 2007 och 2008:
- Bjärehovskolan, konsekvens av att byggnader inte rivs, 1.700 tkr
- Installation av trådlöst nätverk i Pilängskolan, Bjärehovskolan och Rutsborgskolan,
450 tkr
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på sitt eget
yrkande och Lisa Bäcks och Jan Rydéns yrkande, varefter kommunstyrelsen bifaller
ordförandens m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Nedanstående projekt finansieras med de premier som återbetalats till kommunen för
avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring (AVBF-KL) för
åren 2007 och 2008:
Tekniska nämnden
- Bjärehovskolan, konsekvens av att byggnader inte rivs, 1.700 tkr
- S. Västkustvägen, betongvägen mellan båtuppläggning och Habo Ljung, 5.000 tkr
- Löddesnäs, upprustning av allmän plats, 800 tkr.
Kommunstyrelsen
- Installation av trådlöst nätverk i Pilängskolan, Bjärehovskolan och Rutsborgskolan,
450 tkr
- AV-utrustning i stora sessionssalen i kommunhuset, 200 tkr.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

