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Tjänstgörande ledamöter
Anders Berngarn (M)
Christian Idström (M)
Lisa Bäck (S)
Claes Hedlund (M)
Kristina Kinnman-Starck (M)
Lars Arheden (M)
Alf Michelsen (M)
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Remco Andersson (FP)
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Lars-Göran Svensson (C)
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Lars Carlén (S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande, §§156-175
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Carin Hansson (M)
Jerry Ahlström (M)
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Anders Widesjö (M)
Ann-Charlotte Faleberg (FP)
Per Lindell (SPI)
Rune Netterlid (S)
Barbro Söderberg (S)
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Dnr KS/KF 2012:23.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag.
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 32-43/12 Tjänstepension
Dnr KS/KF 2012:24.002
nr 44-45/12 Ålderslivränta
Dnr KS/KF 2012:24.002
nr 46-48/12 Särskild avtalspension
Dnr KS/KF 2012:24.002
nr 49/12
Fastställande av facklig tid, förhandlingsprotokoll nr 4/2012
Dnr KS/KF 2012:24.002
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 1-194/12 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Protokoll från sammanträde 2012-08-15, 2012-08-22 och 2012-09-05 med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Protokoll från sammanträde 2012-09-05 med planledningsgruppen.
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 56/12, angående handlingsplan för
intern kontroll 2013.
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 39/12, angående förslag till handlingsplan för intern kontroll 2013.
Minnesanteckningar från sammanträde 2012-09-04 med styrgruppen för barn- och
ungdomsdialog.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Delegationsbesluten och meddelandena lägges till handlingarna.
____________________________________
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Förslag till budget för kommunstyrelsen 2013-2015
Ärendebeskrivning
De av kommunstyrelsen fastställda slutliga ramarna för 2013-2015 inkl. ytterligare
beslut och rampåverkande poster ser för kommunstyrelsens egen verksamhet ut enligt följande:

Kommundirektör Jan Sohlmér och förvaltningsekonom Michael Lavesson har lämnat
följande kommentarer till budgetförslag 2013:
Kommunstyrelsens budgetram för 2013 har utgått från preliminära ramar 2013,
men med ett fördelat sparbeting på 975 tkr. Tillkommer gör en tillväxtpost om
397 tkr. Satsningen på E-tjänster om 1 mkr upphör i och med utgången av 2012,
och har därför avräknats kommunstyrelsens ram för 2013. Dessa förändringar har
inarbetats, samtidigt som nedanstående förändringar och krav kunnat inarbetas i
budgetförslaget:
I ”Nämndsplan för Kommunstyrelsen 2013” anges att en översyn och kartläggning av kommunens nuvarande naturområden för anläggande av naturreservat ska
genomföras. Inga medel finns idag avsatta för detta ändamål i och därför föreslås
150 tkr avsättas årligen i tre år.
Budgeten för medlemsavgift i Kommunförbundet Skåne har ökats med 100 tkr på
grund av uppräkning. Avgiften till Företagshälsovården har också rättställts, 85
tkr. Kontot för ledningsgrupp (450 tkr för olika gemensamma insatser) avvecklas.
150 tkr satsas på 25% av en städsamordningsfunktion genom tjänsteköp från Kävlinge kommun. Detta är en resurs som kommunen tidigare avhänt sig helt,
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vilket visat sig inte fungera. Resursen bör egentligen tillföras tekniska förvaltningen.
Medlemsskapet i MalmöLundregionen (tidigare SSSV) har hittills varit kostnadsfritt. Från och med 2013 beräknas en medlemsavgift om 2 kr/invånare tas ut för
att bekosta en gemensam samordningsfunktion. Detta ingår i budgetförslaget.
Kostnaden för kommunens arkivfunktion kommer att öka under 2013 med ca 185
tkr på grund av ökade krav på teoretisk kunskap, krav på uppdatering av gällande
dokument och regelverk. Antalet tjänster (en) blir oförändrat.
Inom utvecklingsenheten har bland annat en ökad satsning lagts in på arbetet med
besöksnäring och samarbete med Malmö stad, 40 tkr. Dessutom föreslås att genomförandet av en årlig Demokratidag, 40 tkr, budgeteras från och med 2013.
Arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma (marknadsföring, utbildning
och konsultinsatser mm) bör fortsätta under 2013. Medel avsättes därför med 100
tkr.
Regler för friskvård kommer att förändras 2013, och ett nytt system med friskvårdscheck introduceras. Detta anpassas till nuvarande budget, och beräknas inte
medföra några ökade kostnader.
I arbetet med en förbättring av kommunens organisation av samhällsbyggnadsfrågor kommer bland annat ansvaret för detaljplaner och mark- och exploateringsfrågor att överföras till kommunstyrelsen. Detta beräknas ske kostnadsneutralt genom omfördelning av resurser mellan berörda nämnder i ett senare skede, när
beslut fattats och samverkan avslutats. Det påverkar därför inte detta budgetförslag.
Inom budgeten för krisberedskapsverksamheten görs en omföring från Vakande
Ögon motsvarande 180 tkr för att täcka kostnader för förrådslokaler. Lokalkostnaden har hittills kunnat täckas av statsbidrag, men det är inte längre tillåtet. Detta
löses genom en översyn av schemaläggningen framför allt under vinterhalvåret.
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IT- och serviceenheten har inarbetat kostnaden för driften av Flexite ärendehantering för Kontaktcenter samt driften av redan införda E-tjänster i budgetförslaget, på
samma sätt som man tidigare hanterat kommuncentrala funktioner. Detta finansieras genom lägre kostnader för centrala datasystem, telefonväxel och porto, tryckeri m.m.
Ekonomienheten har kompenserats för högre kostnader för avtal om drift av ekonomi- och budgetsystem, ökade kostnader för kravhantering mm. Budgetförslaget
innebär en vakanshållning/indragning av en tjänst.
Anslaget för stöd till studier och kurslitteratur avvecklas och slås samman med
anslag för rehabiliteringsåtgärder mm. Här görs en viss utökning för att hantera
efterfrågan från förvaltningarna.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-08-28 från kommundirektören och förvaltningsekonomen
Överläggning
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås upprätta förslag till budget i enlighet med kommundirektörens och förvaltningsekonomens förslag.
Ordföranden yrkar att kommundirektören ska ges i uppdrag att till budgetberedningen ta fram en redovisning av möjligheterna att bereda ett större antal ungdomar feriearbete under sommaren.
Lisa Bäck yrkar följande att budgeten ändras enligt följande:
- Budgeten minskas med 1.535 tkr för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas.
- Budgeten minskas med 150 tkr för att möjliggöra ett tillskott om samma belopp för
en översyn och kartläggning av kommunens nuvarande naturområden för anläggande av naturreservat ska genomföras.
- Budgeten minskas med 200 tkr avseende personalenheten med anledning av att socialnämndens utökade entreprenaddrift av vård och omsorg i eget och särskilt boende.
- Budgeten minskas med 100 tkr för att möjliggöra ett tillskott om samma belopp för
arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma.
- Budgeten utökas med 200 tkr för att kunna bereda ett större antal ungdomar feriearbete under sommaren
Utdragsbestyrkande
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Ordföranden yrkar avslag till Lisa Bäcks yrkanden.
Ordföranden yrkar slutligen att kommundirektören ska ges i uppdrag att till budgetberedningen göra en behovs- och konsekvensanalys avseende att översyn och kartläggning av kommunens nuvarande naturområden för anläggande av naturreservat
ska genomföras, minskning av personalenheten med anledning av utökad entreprenaddrift och arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende upprättande av budget enligt förslaget från kommundirektören och förvaltningsekonomen, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende redovisning av möjligheterna att bereda ett större antal ungdomar feriearbete under sommaren, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på Lisa Bäcks yrkande att budgeten ska minskas med 1.535 tkr för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas och sitt eget avslagsyrkande, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Lisa Bäcks yrkande att budgeten ska
minskas med 150 tkr för att möjliggöra ett tillskott om samma belopp för en översyn
och kartläggning av kommunens nuvarande naturområden för anläggande av naturreservat ska genomföras och sitt eget avslagsyrkande, varefter arbetsutskottet bifaller
ordförandens yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Lisa Bäcks yrkande att budgeten ska
minskas med 200 tkr avseende personalenheten med anledning av att socialnämndens utökade entreprenaddrift av vård och omsorg i eget och särskilt boende och sitt
eget avslagsyrkande, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lisa Bäcks yrkande att budgeten ska
minskas med 100 tkr för att möjliggöra ett tillskott om samma belopp för arbete med
utveckling av centrumstråket i Lomma och sitt eget avslagsyrkande, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande.
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Sedan ställer ordföranden proposition på Lisa Bäcks yrkande att budgeten ska utökas
med 200 tkr för att kunna ta emot ett större antal ungdomar feriearbete under sommaren och sitt eget avslagsyrkande, varefter bifaller ordförandens yrkande
Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande att kommundirektören ska ges i uppdrag att till budgetberedningen göra en behovs- och konsekvensanalys avseende att översyn och kartläggning av kommunens
nuvarande naturområden för anläggande av naturreservat ska genomföras, minskning
av personalenheten med anledning av utökad entreprenaddrift och arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.
Ajournering
Under sammanträdet ajourneras sammanträdet kl. 09.30-10.00 och 11.20-11.30.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Förslag till budget för kommunstyrelsen 2013-2015 upprättas i enlighet med förslag, daterat 2011-08-28, från kommundirektör Jan Sohlmér och förvaltningsekonom
Michael Lavesson.
- Uppdrages åt kommundirektören att till budgetberedningen ta fram en redovisning
av möjligheterna att bereda ett större antal ungdomar feriearbete under sommaren.
- Uppdrages åt kommundirektören att till budgetberedningen göra en behovs- och
konsekvensanalys avseende att översyn och kartläggning av kommunens nuvarande
naturområden för anläggande av naturreservat ska genomföras, minskning av personalenheten med anledning av utökad entreprenaddrift och arbete med utveckling av
centrumstråket i Lomma.
Reservation
Lisa Bäck (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden.
____________________________________
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Kommunstyrelsens handläggning
Överläggning
Ordföranden yrkar, med instämmande av Remco Andersson, bifall till arbetsutskottets förslag.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att budgeten ändras enligt följande:
1. Budgeten minskas med 1.535 tkr för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas.
2. Budgeten minskas med 150 tkr för att möjliggöra ett tillskott om samma belopp
för en översyn och kartläggning av kommunens nuvarande naturområden för anläggande av naturreservat ska genomföras.
3. Budgeten minskas med 200 tkr avseende personalenheten med anledning av att
socialnämndens utökade entreprenaddrift av vård och omsorg i eget och särskilt
boende.
4. Budgeten minskas med 100 tkr för att möjliggöra ett tillskott om samma belopp
för arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma.
5. Budgeten utökas med 200 tkr för att kunna bereda ett större antal ungdomar feriearbete under sommaren
Lisa Bäck yrkar dessutom, med instämmande av ordföranden, Lars Carlén, Jan Rydén och Remco Andersson, att kommunstyrelsens budget ska minskas med 150 tkr
avseende uppföljande städsamordningsfunktion.
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han avser ställa
proposition på sitt eget m.fl. yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och Lisa
Bäcks m.fl. yrkande om fem ändringar i förslaget till budget, och därefter på bifall
respektive avslag till Lisa Bäcks m.fl. yrkande att kommunstyrelsens budget ska
minskas med 150 tkr avseende uppföljande städsamordningsfunktion. Denna propositionsordning godkännes.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och Lisa Bäcks första yrkande om fem ändringar i förslaget till budget,
varefter kommunstyrelsen bifaller ordförandens m.fl. yrkande.
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Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
m.fl. yrkande kommunstyrelsens budget ska minskas med 150 tkr avseende uppföljande städsamordningsfunktion, varefter kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Förslag till budget för kommunstyrelsen 2013-2015 upprättas i enlighet med förslag, daterat 2011-08-28, från kommundirektör Jan Sohlmér och förvaltningsekonom
Michael Lavesson.
- Uppdrages åt kommundirektören att till budgetberedningen ta fram en redovisning
av möjligheterna att bereda ett större antal ungdomar feriearbete under sommaren.
- Uppdrages åt kommundirektören att till budgetberedningen göra en behovs- och
konsekvensanalys avseende att översyn och kartläggning av kommunens nuvarande
naturområden för anläggande av naturreservat ska genomföras, minskning av personalenheten med anledning av utökad entreprenaddrift och arbete med utveckling av
centrumstråket i Lomma.
- Kommunstyrelsens budget minskas med 150 tkr avseende uppföljande städsamordningsfunktion.
Reservationer
Lisa Bäck (S), Lars Carlén (S) och Jan Rydén (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Lisa Bäcks yrkande om fem ändringar i förslaget till budget.
____________________________________
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Revidering av miljöpolicy för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2004-09-23, § 82, fastställt miljöpolicy för Lomma kommun.
Miljöstrategen föreslår i skrivelse att följande punkter läggs till i miljöpolicyn:
 att välja bort material, varor eller tjänster när kunskap finns om att dessa får stora
negativa miljömässiga eller ekologiska konsekvenser i Sverige eller i andra länder
 i all planering, exploatering och förvaltning av markresurser ska bevarande av
ekosystemens struktur och funktion för att upprätthålla ekosystemtjänster* vara
ett prioriterat mål
 i upphandlings- och inköpsprocessen ta hänsyn till varor och tjänsters totala miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalyser
*de tjänster vi får gratis av ekosystemen t ex. pollinering, vattenrening, syre och jordmån
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-08-28 från miljöstrategen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
- Miljöpolicy för Lomma kommun revideras enligt följande:
Följande punkter läggs till:
 att välja bort material, varor eller tjänster när kunskap finns om att dessa får stora
negativa miljömässiga eller ekologiska konsekvenser i Sverige eller i andra länder
 i all planering, exploatering och förvaltning av markresurser ska bevarande av
ekosystemens struktur och funktion för att upprätthålla ekosystemtjänster* vara
ett prioriterat mål
 i upphandlings- och inköpsprocessen öka miljöanpassningen samt ta hänsyn till
varor och tjänsters totala miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalyser
*de tjänster vi får gratis av ekosystemen t ex. pollinering, vattenrening, syre och jordmån
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Nedanstående punkt tas bort:
 öka miljöanpassningen i vår upphandling
____________________________________
KS § 158
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Miljöpolicy för Lomma kommun revideras enligt följande:
Följande punkter läggs till:
 att välja bort material, varor eller tjänster när kunskap finns om att dessa får stora
negativa miljömässiga eller ekologiska konsekvenser i Sverige eller i andra länder
 i all planering, exploatering och förvaltning av markresurser ska bevarande av
ekosystemens struktur och funktion för att upprätthålla ekosystemtjänster* vara
ett prioriterat mål
 i upphandlings- och inköpsprocessen öka miljöanpassningen samt ta hänsyn till
varor och tjänsters totala miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalyser
*de tjänster vi får gratis av ekosystemen t ex. pollinering, vattenrening, syre och jordmån
Nedanstående punkt tas bort:
 öka miljöanpassningen i vår upphandling
____________________________________
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Yttrande över Länsstyrelsens remiss för beslut avseende utvidgat
strandskydd i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Från och med 2014 upphör idag gällande utökningar av strandskyddet och nya gränser kan komma att införas. Strandskyddets syften är att trygga allmänhetens tillgång
till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300
meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Länsstyrelsen i Skåne gav under 2011 kommunerna möjlighet att inkomma med
förslag på lämplig avgränsning av det utökade strandskyddet (strandskyddade områden mellan 100 och 300 meter från strandlinjen). Kommunstyrelsen har 2011 föreslagit förändringar, § 197/11. Länsstyrelsen har återkommit med ett förslag på beslut
som i viss mån skiljer sig från det som kommunen skickade in förra året. Förslaget
har också gått till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden på remiss.
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat synpunkter, vilka är delvis medtagna i planeringsenhetens förslag till yttrande.
Områden som idag omfattas av utökat strandskydd
Alnarps ängar och Tågarps hed fram till Öresundsparken
Öresundsparken
Öresundsparkens fritidsområde
Viss del av Strandparken
Från Strandfuret till Habo Ljung, utom de delar som har upphävts i detaljplaner för
Lomma hamn.
Ängen söder om Bjärred där bland annat strandstenarna finns
Löddesnäs
Vissa delar runt Östra dammarna
Ytterligare områden utöver kommunens som Länsstyrelsen föreslagit i sitt beslut
– Hela kusten får 300 m strandskydd ut i vattnet mot dagens 100 m. Detta harmonierar också med Kävlinge kommuns förslag.
– Ytterligare utökningar på områden av strandängar i Löddeåns dalgång.
– Alla dammar på Pråmlyckan ska ligga inom strandskydd, detta berör en damm.
Länsstyrelsens karta är dock felaktig, i texten är området medtaget.

Utdragsbestyrkande
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Ytterligare områden utöver Länsstyrelsens som planeringsenheten föreslår nu
– Gyllins ängar
– Oskarsfridsdammen
Planeringsenheten har lämnat ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Skrivelse med bilaga från planeringsenheten, 2012-08-27
- Yttrande från miljö- och byggnadsnämnden, 2012-08-28
- Föreläggande med bilagor från Länsstyrelsen, förslag till beslut avseende utvidgade
strandskyddsområden inom Lomma kommun, 2012-06-20
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att Lomma kommun yttrar sig enligt följande,
De förändringar som Länsstyrelsen har i sitt förslag till beslut är mycket bra och att
utöka nuvarande strandskydd i havet är mycket positivt och harmoniserar väl med
omkringliggande kommuners förslag. Några synpunkter finns dock och redovisas
nedan.
Lomma kommun, kustzonen 1:
Visar det befintliga och föreslagna strandskyddet vid Löddeåns mynning. Den föreslagna förändringen följer reservatsgränsen, vilket utgör en utökning i nordost mot
Löddeåns mynning. Även Gyllins ängar (parkområdet sydväst om Löddesnäs) bör
omfattas av strandskydd. Området utgör ett välbesökt friluftsområde på den gamla
Littorinavallen som gränsar till naturreservatet och till bostadsbebyggelse. På sikt har
området potential att utvecklas till strandängar med högre ekologiska värden. Markägare är Lomma kommun. Se bilaga 1.
Lomma kommun 2, kustzonen:
Hela vattenområdet vid Pråmlyckan bör omfattas av strandskyddet. Detta är föreslaget i text, men inte i gränsdragningen på kartan. Se bilaga 2.
Lomma kommun 3, kustzonen, Höje å, Östra dammen m.m: Inga ytterligare synpunkter.

Utdragsbestyrkande
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Lomma kommun 4, kustzonen: Inga ytterligare synpunkter.
Lomma kommun 5, Höje å:
Ängarna runt Oskarsfridsdammen bör också omfattas av utökat strandskydd. Det
finns dels ett stort rekreativt värde runt hela dammen, dels en potential till mera
sammanhängande naturområde runt dammen, exempelvis med växtligheten norr om
dammen. Öster om dammen finns våtmarker med grodor. Området är i kommunens
naturmiljöprogram utpekat som område med högt naturvärde och i översiktsplanen
som kompensationsområde, d.v.s. ett natur- eller rekreationsområden där kvalitetshöjande åtgärder för att öka den biologiska mångfalden utförs vid ianspråktagande av
annan mark. Markägare är Lomma kommun. Se bilaga 3.
Lomma kommun 6, Lödde å: Inga ytterligare synpunkter.
------------------------------- Bilaga 1, 2, 3 PLG § 42/12

KS § 159
Kommunstyrelsens handläggning
Tekniska nämndens arbetsutskott har under § 89/12 lämnat yttrande i ärendet.
Sammanträdet ajourneras kl. 19.55-20.00.
Beslutsunderlag
-

Protokoll från tekniska nämnden, § 69/12
Yttrande 2012-09-05 från planeringsenheten
Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 89/12
Yttrande 2012-09-18 från planeringsenheten

Överläggning
Ordföranden föreslår, med instämmande av Lisa Bäck och Jan Rydén, att kommunstyrelsen ska lämna följande yttrande:
Lomma kommun ställer sig generellt positiv till de föreslagna utvidgningarna, enligt
planledningsgruppens förslag. Det är dock viktigt att de inte äventyrar viktiga samhällsfunktioner. Lomma kommun ser fram emot fortsatt dialog kring strandskyddet.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun lämnar följande yttrande:
Lomma kommun ställer sig generellt positiv till de föreslagna utvidgningarna, enligt
planledningsgruppens förslag. Det är dock viktigt att de inte äventyrar viktiga samhällsfunktioner. Lomma kommun ser fram emot fortsatt dialog kring strandskyddet.
Några synpunkter finns dock och redovisas nedan.
Lomma kommun, kustzonen 1:
Visar det befintliga och föreslagna strandskyddet vid Löddeåns mynning. Den föreslagna förändringen följer reservatsgränsen, vilket utgör en utökning i nordost mot
Löddeåns mynning. Även Gyllins ängar (parkområdet sydväst om Löddesnäs) bör
omfattas av strandskydd. Området utgör ett välbesökt friluftsområde på den gamla
Littorinavallen som gränsar till naturreservatet och till bostadsbebyggelse. På sikt har
området potential att utvecklas till strandängar med högre ekologiska värden. Markägare är Lomma kommun. Se bilaga 1.
Lomma kommun 2, kustzonen:
Hela vattenområdet vid Pråmlyckan bör omfattas av strandskyddet. Detta är föreslaget i text, men inte i gränsdragningen på kartan. Se bilaga 2.
Lomma kommun 3, kustzonen, Höje å, Östra dammen m.m: Inga ytterligare synpunkter.
Lomma kommun 4, kustzonen: Inga ytterligare synpunkter.
Lomma kommun 5, Höje å:
Ängarna runt Oskarsfridsdammen bör också omfattas av utökat strandskydd. Det
finns dels ett stort rekreativt värde runt hela dammen, dels en potential till mera
sammanhängande naturområde runt dammen, exempelvis med växtligheten norr om
dammen. Öster om dammen finns våtmarker med grodor. Området är i kommunens
naturmiljöprogram utpekat som område med högt naturvärde och i översiktsplanen
som kompensationsområde, d.v.s. ett natur- eller rekreationsområden där kvalitetshöjande åtgärder för att öka den biologiska mångfalden utförs vid ianspråktagande av
annan mark. Markägare är Lomma kommun. Se bilaga 3.
Lomma kommun 6, Lödde å: Inga ytterligare synpunkter.
------------------------------- Bilaga 1, 2, 3 KS § 159/12
____________________________________
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/KF 2012:339.042

Äskande om medel till ”kick-off” av Naturmiljöprogrammets genomförandeperiod II
Ärendebeskrivning
Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma kommun 2008-2016 antogs av kommunfullmäktige 2008 och under fyra år har nu många av åtgärderna under ”genomförandeperiod I” genomförts eller påbörjats. Under 2013 börjar ”genomförandeperiod
II” i programmets åtgärdspaket och detta behöver uppmärksammas och aktualiseras
både bland tjänstemän och bland politiker. Planeringsenhetens förslag är därför att ha
en utbildande, upplyftande, inspirerande och engagerande ”kick-off”. För detta krävs
bland annat ett par externa föredragshållare, något som inte ryms inom ordinarie
budget. Detta överensstämmer också med åtgärd 1.2 i naturmiljöprogrammet som är
att genomföra utbildningsdagar för tjänstemän och politiker med fokus på naturmiljöprogrammets målsättningar.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2012-08-22
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att ställa sig positiv till äskandet om medel till ”kick-off” av Naturmiljöprogrammets genomförandeperiod II och att, från kommunstyrelsens förfogandemedel för
”Åtgärder enl. naturmiljöprogram mm”, överföra 25 tkr till kommunstyrelsens konto
för miljöverksamhet.

KS § 160
Kommunstyrelsens handläggning
Ekonomienheten har lämnat följande yttrande:
På kommunstyrelsens anslag för åtgärder enligt naturmiljöprogram m.m. kvarstår
minst 82 tkr efter beslut tagna t.o.m. augusti.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen ställer sig positiv till äskandet om medel till ”kick-off” av Naturmiljöprogrammets genomförandeperiod II. Från anslaget till kommunstyrelsens
förfogande för Åtgärder enligt naturmiljöprogram m.m., överförs 25 tkr till kommunstyrelsens budget för miljöverksamhet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/KF 2012:337.010

Uppföljning av bostadsbyggande och befolkningsutveckling
Ärendebeskrivning
Byggande
Under första halvåret 2012 färdigställdes totalt 40 (motsvarande period 2011:115)
bostäder för inflyttning i kommunen. De färdigställda bostäderna finns huvudsakligen i Lomma Hamn som omfattar 26 radhus med äganderätt, vilka uppförts av CAfastigheter.
Bostadsbyggandet under första halvåret ligger helt i linje med förtätningarna. För hela
2012 förväntas det prognostiserade byggandet, cirka 125 färdigställda bostäder, att uppfyllas.
Befolkning
Antalet invånare i kommunen enligt kommunens befolkningsregister var vid halvårsskiftet 22 153 personer, vilket innebär en ökning under det första halvåret 2012 med
totalt 136 personer.
Helårsprognosen för år 2012 förväntas att uppnås. Denna innebär en befolkningsökning av drygt 380 personer eller 1,7 %, vilket är något lägre än de senaste åren.
Planeringschefen redogjorde på mötet uppföljningen av bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen i Lomma kommun 1:a halvåret 2012.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att informationen läggs till handlingarna

KS § 161
Kommunstyrelsens handläggning
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-09-04
- Bostadsbyggande och befolkningsutveckling – lägesrapport 30 juni 2012

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Bostadsbyggande och befolkningsutveckling – lägesrapport 30 juni 2012 läggs till
handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/KF 2012:73.501

Hastighetsplan för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har för eventuella synpunkter överlämnat förslag till ”Hastighetsplan Lomma kommun”. Planen omfattar kommunens tätbebyggda områden och
föreslår förändringar av högsta tillåtna hastighet på många av de större vägarna i våra
samhällen. Huvudsakligen handlar det om sänkta hastigheter, men förslag på höjningar förekommer också. Hastighetsplanen är ett måldokument. Genomförandet är
tänkt att ske i olika etapper bland annat för att det ibland kommer att krävas fysiska
åtgärder i gatunätet.
Planeringschefen har lämnat följande synpunkter:
”Allmänt
Inledningsvis vill framföra att vi ser positivt på den översyn av hastighetsgränserna i
våra tätbebyggda områden som sker i denna plan. Det finns flera goda skäl att sänka
hastigheten på många vägavsnitt, framför allt för att främja trafiksäkerheten, men
också för att minska bullernivåerna. Dokumentet är bra och i huvudsak lättläst. Dokumentet saknar dock kartor över nuvarande hastighetsgränser, vilket är en brist.
Kollektivtrafik
Det är synnerligen viktigt att beakta kollektivtrafikens behov, vad gäller framkomlighet, hastighet och bekvämhet i all form av trafikplanering. En del av de problem
som nämns i planen, med busstrafik på vägar med låg högsta tillåtna hastighet,
kommer förmodligen att lösa sig på sikt. Exempelvis kommer busstrafiken genom
Flädie by, maxhastighet 30 km/tim, att upphöra på sikt. Högsta tillåtna hastighet på
västra delen av Vinstorpsvägen bör kunna höjas från 30 till 40 km/tim när Vinstorpskolan upphör att användas för skoländamål, vilket planeras på sikt. Kollektivtrafiken på Prästbergavägen är mycket begränsad, och består av efterfrågestyrd trafik,
som genomförs med taxibilar.
Lomma kommun har sedan flera år tillbaka en avsiktsförklaring med Skånetrafiken
vad gäller att skapa ett sammanhängande busstråk längs Lommabukten med god
framkomlighet och hög turtäthet.

Utdragsbestyrkande
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Det är viktigt att i alla beslut om trafikfrågor beakta den överenskommelse som
finns, och att generellt sett samråda med Skånetrafiken innan beslut fattas som kan
påverka dagens trafik eller den som planeras i framtiden enligt bland annat avsiktsförklaringen.
Några särskilda synpunkter
Industrigatan i Lomma har inte markerats som en länk eller huvudgata. Detta bör ske
då denna gata är en viktig länk i södra kanten av Norra Vinstorps industriområde, där
också Räddningstjänsten är placerad.
För att undvika plottrighet, minska risken för användning av mindre lämpliga alternativgator och dessutom främja kollektivtrafikens framkomlighet föreslås att även
den nordöstra delen av Västanvägen i Bjärred får högsta hastighet 60 km/tim.
Det är bra att hastigheten föreslås höjas på Alfredshällsvägen - Carl Olssons väg i
Bjärred. Detta borde leda till en minskning av trafiken på Västkustvägen genom
Bjärred vilket är positivt från trafiksäkerhetssynpunkt. Om bebyggelse uppföres i enligt med översiktsplanen öster om Alfredshällsvägen måste givetvis en översyn då
ske av hastighetsgränsen på denna gata.
Avslutningsvis anser vi att en ytterligare sänkning av föreslagen högsta hastighet på
väg 905, infartsvägen från Lund, väster om korsningen vid Järngatan bör ske. Motiven för detta är att minska bullerpåverkan i kringliggande naturområden och öka tillgängligheten för bland annat förskolorna att ta sig till Östra dammarna och Slättängsområdet.”
Beslutsunderlag
- skrivelse från planeringsenheten, 2012-08-28
- förslag till hastighetsplan, Vectura consulting AB, 2012-06-13
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att kommunstyrelsen yttrar sig enligt planeringschefens synpunkter med tillägget att
kommunstyrelsen anser att hastighetsbegränsningen gångfart behålls på de gator där
gångfart finns idag och att 30 km/h blir den gällande hastighetsbegränsningen vid
Fladängsskolan.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt planeringschefens synpunkter med tillägget att
kommunstyrelsen anser att hastighetsbegränsningen gångfart behålls på de gator där
gångfart finns idag och att 30 km/h blir den gällande hastighetsbegränsningen vid
Fladängsskolan.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/KF 2012:292.530

Godstråket genom Skåne – förslag till slutdokument
Ärendebeskrivning
På initiativ av Trelleborgs kommun har kommunerna längs godsstråket genom Skåne, från Ängelholm i norr till Trelleborg i söder, beslutat att samverka med syftet att
lyfta fram behovet av upprustning av denna bansträcka för gods- och persontågstrafik. Trelleborgs kommun har nu för yttrande översänt ett förslag till slutdokument till
övriga medverkande kommuner. Lomma och Kävlinge kommuner har därvid beslutat att samverka när det gäller yttrande över detta dokument och förslag till eventuella synpunkter kommer att redovisas vid planledningsgruppens möte.
Planeringschefen redogjorde vid mötet ett förslag till gemensamt yttrande från
Lomma kommun och Kävlinge kommun.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2012-08-28
- Skrivelse kommunledningsförvaltningen Trelleborgs kommun, Slutdokument –
Godsstråket genom Skåne, 2012-07-27
- Godsstråket genom Skåne – för både persontrafik och godstrafik, med bilagor,
2012-06-13
- Förslag till gemensamt yttrande från Lomma kommun och Kävlinge kommun,
Godsstråket genom Skåne – för både persontrafik och godstrafik, 2012-08-29
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att Lomma kommun föreslår att slutdokumentet, Godsstråket genom Skåne – för
både persontrafik och godstrafik, erhåller lydelse enligt bilaga.
------------------------------- Bilaga PLG § 47/12

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun föreslår att slutdokumentet, Godsstråket genom Skåne – för både
persontrafik och godstrafik, erhåller lydelse enligt bilaga.
- Delegeras åt kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut om godkännande av
eventuella mindre justeringar i dokumentet.
------------------------------- Bilaga KS § 163/12

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/KF 2012:335.012

Godkännande av ”Anvisningar för informationsverksamheten med
kommunikationsplan”
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2011-06-09 § 71 beslutat att revidera ”Styrsystem, kvalitetssystem för Lomma kommun” på så sätt att de tidigare kvalitetsdeklarationerna
ska ersättas med annan planerad kommunikation, vilken fastställts i en kommungemensam kommunikationsplan.
En kommunikationsplan beskriver vilka syften, mål, målgrupper strategier och aktiviteter som Lomma kommun ska arbeta efter för att beskriva vad medborgaren kan
förvänta sig av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation
och kompetens. Syftet är att skapa förtroende för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna genom att på olika sätt beskriva och kommunicera våra olika tjänster
och därmed också skapa ökade möjligheter för att åtgärda de brister som uppstår i
verksamheten.
Enligt styrsystemet uppnår kommunen följande genom att upprätta en kommunikationsplan.
 Ökad fokusering på medborgarna/brukarna i organisationen
 Minskat förväntningsgap
 Tydliggörande av tjänsternas innehåll för både personal och medborgare/
brukare
 Engagemang hos personalen i förbättringar av verksamheten
 Styrka åt den enskilde att våga lämna synpunkter på verksamheten
Kommunfullmäktige har vidare i styrsystemet konstaterat att samtliga nämnder/förvaltningar ska involveras i arbetet med att ta fram en gemensam kommunikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen av kommunstyrelsen.
Enligt gällande anvisningar för informationsverksamheten har kommunstyrelsen det
övergripande ansvaret för kommunens informationsverksamhet och direkt ansvar för
kommunövergripande information. Kanslichefen har under kommunstyrelsen ansvar
för kommunövergripande information och för verksamhetsövergripande interinformation. Varje nämnd har vidare ansvaret för information inom sitt verksamhetsområde.
Utdragsbestyrkande
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Förslag
Struktur
Kanslichefen föreslår att ett övergripande kommungemensamt dokument ”Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan” fastställes.
Dokumentet föreslås bestå av ett huvuddokument med kommunstyrelsens och respektive nämnders aktivitetsplaner som bilagor.
Huvuddokumentet i förslaget grundar sig på gällande anvisningar för informationsverksamheten, reviderade och kompletterade utifrån det nya arbetssättet.
Anvisningarna för informationsverksamheten med kommunikationsplan anger mål,
strategier och ansvarsfördelning för kommunens informationsverksamhet och marknadsföring. Den beskriver målgrupperna för kommunens informationsinsatser samt
vilka kanaler och aktiviteter som nyttjas.
Av aktivitetsplanerna ska framgå vilka informationsinsatser nämnden vidtar för att
förtydliga kommunens tjänsteutbud och dess kvalitetsnivåer.
Nämndernas aktivitetsplaner ska revideras löpande efterhand som informationsinsatser tillkommer eller förändras.
Kommunikationsplanen ska följas upp med samtliga förvaltningar, via kanslienheten,
en gång per kvartal.
Utarbetandet av dokumenten
En arbetsgrupp med representanter för samtliga förvaltningar har inventerat pågående och planerade kommunikationsåtgärder av samtliga slag och respektive förvaltning har utarbetat en aktivitetsplan för respektive nämnd, vilken redovisar olika informationsaktiviteter, deras målgrupp, syften och frekvenser. Härutöver har
förvaltningen övervägt och i vissa fall lämnat förslag på vidareutveckling av nämndens informationsinsatser.
Samtliga nämnder har godkänt förslag till respektive aktivitetsplan, vilka föreslås utgöra bilagor till den kommungemensamma kommunikationsplanen.
Socialnämnden har dessutom uppdragit åt förvaltningen att utarbeta förslag till informationsinsatser kopplade till fastställda värdighetsgarantier, fastställt kvalitetsledningssystem och kommande utvecklingsplan för socialnämnden.
Kommunstyrelsens aktivitetsplan
Kanslienheten har utarbetat förslag till aktivitetsplan för kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslaget är bifogat till huvuddokumentet.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 28 (52)

2012-09-19
2012-09-12

KS § 164 (forts.)
AU § 163 (forts.)

En intern aktivitetsplan har också utarbetats för respektive enhet inom kommunledningskontoret.
Vidareutveckling av kommunstyrelsens informationsinsatser föreslås enligt följande:
 Informationsbroschyr om LommaHamnområdet utarbetas. Den ska även publiceras på hemsidan.
 Broschyr/presentation för hemsidan ”Visualisering av Lommastråket” utarbetas.
 Informationsbroschyr om lokal demokrati, avsedd för studiebesök från kommunens skolor, årskurs 8, utarbetas.
 Informationsmaterial om fullmäktiges budgetbeslut för kommande år utarbetas
för publicering på hemsidan.
 Ytterligare sidor av kommunens hemsida får ”Lätt-läst-version”.
 Hemsidan kompletteras med historisk beskrivning av kommunen.
 Information om gällande lokala ordningsföreskrifter utarbetas för publicering på
hemsidan
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-09-05 från kanslichefen
- Förslag till Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan,
med bilagor
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen godkänner ”Anvisningar för informationsverksamheten med
kommunikationsplan”, inklusive bilagor.
--------------------- Bilaga KSAU § 163/12
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom kanslienhetens förslag om vidareutveckling av
kommunstyrelsens informationsinsatser .
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 29 (52)

2012-09-19

KS § 164 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen godkänner ”Anvisningar för informationsverksamheten med
kommunikationsplan”, inklusive bilagor.
--------------------- Bilaga KS § 164/12
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom kanslienhetens förslag om vidareutveckling av
kommunstyrelsens informationsinsatser.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 30 (52)

2012-09-19
2012-09-12

KS § 165
AU § 164

Dnr KS/KF 2012:334.003

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
En kommun får, med stöd av ordningslagen och en särskild förordning, meddela de
ytterligare föreskrifter för kommunen, som behövs utöver ordningslagen, för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. I syfte att förhindra att människors hälsa och egendom skadas får också föreskrifter om användning av pyrotekniska varor regleras i de lokala ordningsföreskrifterna.
Dessa lokala ordningsföreskrifter fastställs av kommunfullmäktige som också beslutar om upphävande eller ändringar. Fullmäktiges beslut ska anmälas till länsstyrelsen
som har befogenhet att upphäva lokala föreskrifter som strider mot bestämmelserna i
ordningslagen.
Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun, som har fastställts av kommunfullmäktige år 1995 och därefter reviderats år 2000, 2001, 2005, 2007, 2009, 2010
och 2011, inkluderar även ordningsföreskrifter för torghandel.
Till Lomma kommun har under året inkommit förslag till ändringar av gällande lokala ordningsföreskrifter, angående pyrotekniska varor och angående kopplingstvång
för hundar.
Kanslichefen lämnar i skrivelse redogörelse för och kommentarer till förslagen, samt
föreslår revideringar beträffande kopplingstvång för hundar.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-09-06 från kanslichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
- Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun revideras enligt följande:
-

Delar av Gyllins Ängar likställes med offentlig plats i till ordningsföreskrifterna
hörande bilaga A. Områdets avgränsning framgår av till ordningsföreskrifterna
bifogad karta D1.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 31 (52)

2012-09-19
2012-09-12

KS § 165 (forts.)
AU § 164 (forts.)

-

Bilaga A revideras på så sätt att begreppet "Lomma norra camping" byts mot
"Området mellan Strandfuret och Fyrkantsdammen"

-

16 § erhåller följande reviderade lydelse:

” 16 § Hundar får inte vistas på badplatserna med tillhörande bryggor och sandbankar, under tiden från och med 1 maj till och med 31 augusti. (Se bilaga A och bifogade kartor)
På kyrkogårdar och begravningsplatser enligt bilaga A, inom kommunens lekplatser,
campingplatser, i Alnarpsparken samt i Öresundsparkens motionsspår skall hundar
hållas kopplade året runt.
Inom frilufts-/ rekreationsområdet ”Gyllins Ängar” skall hundar hållas kopplade
under tiden 1mars – 30 september. (Se bilaga D 2)
Inom icke inhägnade områden skall tikar hållas kopplade under löptid.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer.”
- Revideringarna gäller från och med 2013-01-01.
____________________________________
KS § 165
Kommunstyrelsens handläggning
Beslutsunderlag
- Förslag avseende förlängt hundförbud

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 32 (52)

2012-09-19

KS § 165 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun revideras enligt följande:
-

Delar av Gyllins Ängar likställes med offentlig plats i till ordningsföreskrifterna
hörande bilaga A. Områdets avgränsning framgår av till ordningsföreskrifterna
bifogad karta D1.

-

Bilaga A revideras på så sätt att begreppet "Lomma norra camping" byts mot
"Området mellan Strandfuret och Fyrkantsdammen"

-

16 § erhåller följande reviderade lydelse:

” 16 § Hundar får inte vistas på badplatserna med tillhörande bryggor och sandbankar, under tiden från och med 1 maj till och med 31 augusti. (Se bilaga A och bifogade kartor)
På kyrkogårdar och begravningsplatser enligt bilaga A, inom kommunens lekplatser,
campingplatser, i Alnarpsparken samt i Öresundsparkens motionsspår skall hundar
hållas kopplade året runt.
Inom frilufts-/ rekreationsområdet ”Gyllins Ängar” skall hundar hållas kopplade
under tiden 1mars – 30 september. (Se bilaga D 2)
Inom icke inhägnade områden skall tikar hållas kopplade under löptid.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer.”
- Revideringarna gäller från och med 2013-01-01.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 166
AU § 165

s. 33 (52)

2012-09-19
2012-09-12

Dnr KS/KF 2012:190.101

Antagande av plan för intern kontroll för kommunstyrelsen avseende år 2013
Ärendebeskrivning
Av kommunfullmäktige fastställt ”Reglemente för intern kontroll” syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern
kontroll, d.v.s. att de med rimlig grad av säkerhet säkerställer att följande mål uppnås.
 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Härutöver får det anses vara angeläget att den interna kontrollen omfattar kontroller
för att eliminera risker för korruption och ekonomisk svindel.
Kommundirektören och förvaltningscheferna har 2012-02-06 fastställt ”Riktlinjer för
att förhindra mutor/ otillbörliga förmåner.”
Nämnderna respektive kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid
att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.
Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet.
Inför varje nytt budgetår ska nämnderna anta en särskild plan för uppföljning av den
interna kontrollen inom respektive ansvarsområde.
Efter genomförd riskbedömning föreslår kommundirektören i skrivelse till kommunstyrelsen att internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde, avseende
år 2013, fastställs i enlighet med bilaga till skrivelsen.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-09-05 från kommundirektören

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 34 (52)

2012-09-19
2012-09-12

KS § 166 (forts.)
AU § 165 (forts.)

Överläggning
Ordföranden och Lisa Bäck yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås fastställa plan för
intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde, avseende 2013, i enlighet
med kommundirektörens förslag kompletterat med att kontroll av att upphandlingar
genomförs.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Plan för intern kontroll, för kommunstyrelsens verksamhetsområde, avseende 2013,
fastställes enligt bilaga.
--------------------------- Bilaga KSAU § 165/12
____________________________________
KS § 166
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Plan för intern kontroll, för kommunstyrelsens verksamhetsområde, avseende 2013,
fastställes enligt bilaga.
--------------------------- Bilaga KS § 166/12
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 167
AU § 166

s. 35 (52)

2012-09-19
2012-09-12

Dnr KS/KF 2012:336.003

Revidering av Reglemente för intern kontroll
Ärendebeskrivning
Av kommunfullmäktige fastställt ”Reglemente för intern kontroll” syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll,
d.v.s. att de med rimlig grad av säkerhet säkerställer att följande mål uppnås.
 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Härutöver får det anses vara angeläget att den interna kontrollen omfattar kontroller
för att eliminera risker för korruption och ekonomisk svindel.
Kommundirektören och förvaltningscheferna har 2012-02-06 fastställt ”Riktlinjer för
att förhindra mutor/otillbörliga förmåner.”
Kommundirektören föreslår i skrivelse 2012-09-05 att ”Reglementet för Intern kontroll” revideras på så sätt att ytterligare ett mål fastställes avseende eliminering av
risker för korruption och ekonomisk svindel.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-09-05 från kommundirektören
Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till kommundirektörens förslag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
- ”Reglemente för Intern kontroll” revideras på så sätt att 1 § erhåller följande reviderade lydelse:

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 36 (52)

2012-09-19
2012-09-12

KS § 167 (forts.)
AU § 166 (forts.)

” 1 § Syfte
Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet
säkerställa att följande mål uppnås:
 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
 Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel”
____________________________________
KS § 167
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- ”Reglemente för Intern kontroll” revideras på så sätt att 1 § erhåller följande reviderade lydelse:
” 1 § Syfte
Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet
säkerställa att följande mål uppnås:
 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
 Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel”
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 168
AU § 167

s. 37 (52)

2012-09-19
2012-09-12

Dnr KS/KF 2011:86.214

Antagande av detaljplan för del av N N m.fl., Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har under § 76/12 beslutat godkänna detaljplan för del
av N N m.fl., Lomma kommun och översända den till kommunfullmäktige för antagande, med undantag av att N N ej ska ingå i detaljplanen.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en del av fastigheten N N.
Planområdet ligger norr om Lomma tätort i anslutning till villabebyggelsen i Haboljung,
naturområdet Haboljungs fure och Habo Golf ABs golfbana.
Planeringsenheten har inget att erinra mot planförslaget och tillstyrker därmed förslaget till detaljplan för del av N N m.fl.
Beslutsunderlag
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 76/12
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Plankarta med planbestämmelser
- Utlåtande
- Samrådsredogörelse
- Yttrande 2012-08-15 från planeringschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
- Föreliggande detaljplan för del av N N m.fl., Lomma kommun, med undantag för
fastigheten N N som utgår ur planen, antages.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 38 (52)

2012-09-19

KS § 168 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande detaljplan för del av N N m.fl., Lomma kommun, med undantag för
fastigheten N N som utgår ur planen, antages.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 39 (52)

2012-09-19
2012-09-12

KS § 169
AU § 168

Dnr KS/KF 2012:333.214

Godkännande av exploateringsavtal mellan å ena sidan Lomma
kommun och å andra sidan Habo Golf AB samt Skånekustens Invest
AB avseende del av N N m.fl.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har under § 77/12 beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal mellan å ena sidan Lomma kommun och å andra
sidan Habo Golf AB samt Skånekustens Invest AB avseende del av N N m.fl. med
följande kommentarer:
- N N bör ej ingå i detaljplaneområdet
- Exploateringsavtalet ska kompletteras med tekniska nämndens ordförande vid underskrifterna.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 77/12
- Exploateringsavtal inom del av N N m.fl.
Överläggning
Lisa Bäck yrkar att fullmäktige ska föreslås godkänna föreliggande exploateringsavtal.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
- Föreliggande förslag från tekniska nämnden till exploateringsavtal mellan å ena sidan Lomma kommun och å andra sidan Habo Golf AB samt Skånekustens Invest AB
avseende del av N N m.fl. godkännes.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 40 (52)

2012-09-19

KS § 169 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande förslag från tekniska nämnden till exploateringsavtal mellan å ena sidan Lomma kommun och å andra sidan Habo Golf AB samt Skånekustens Invest AB
avseende del av N N m.fl. godkännes.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 170
AU § 169

s. 41 (52)

2012-09-19
2012-09-12

Dnr KS/KF 2012:300.045

Godkännande av överenskommelse mellan Lomma kommun, Örestads GK/Habo Golf AB och SEB AB angående amortering av lån
Överenskommelse slöts 2000-03-20 mellan Lomma kommun, Habo Golf AB och
SEB AB angående amortering av lån för vilka Lomma kommun gått i borgen. I avtalet har Habo Golf AB förbundit sig att betala 700 tkr årligen i amortering till SEB
AB på det lån Lomma kommun gått i borgen för. Kommunstyrelsen har under
§148/08 och § 216/10 godkänt en avvikelse i amorteringsplanen, på begäran av Habo
Golf AB, vilket gör att det ursprungliga lånet på 12 000 tkr nu är nere på 5 900 tkr.
De 5 900 tkr består dels av ett lån på 1 900 tkr (lån 1) och dels av en checkkredit på
4 000 tkr (lån 2).
Genom köpekontrakt, daterat den 24/8 2011, har Habo Golf AB överlåtit en del av
fastigheten till Skånekusten Invest AB mot en köpeskilling på 2 200 tkr, varav 1 900
tkr återstår att betala. Tillträde under köpekontraktet ska ske först när detaljplan samt
erforderlig fastighetsbildning vunnit laga kraft.
Med anledning av detta har ett nytt avtal, mellan Habo Golf AB, Lomma kommun
och SEB AB tagits fram som reglerar amorteringen. Avtalet innebär i korthet att
Habo Golf AB årligen amorterar 125 tkr till SEB AB för det lån Lomma kommun
gått i borgen för och 125 tkr till SEB AB för lån som tagits där utan kommunal borgen tills dess att detaljplanen och erforderlig fastighetsbildning vunnit laga kraft. När
detta skett ska Habo Golf AB betala återstoden av lån 1 till SEB AB. Sedan full betalning på lån 1 har skett har Lomma kommun inte längre något ytterligare krav på
att Habo Golf AB ska amortera på lån 2, vilken är en checkkredit som beviljas årligen.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-08-06 från redovisningschefen
- Överenskommelse avseende amortering av lån
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
- Föreliggande överenskommelse avseende amortering av lån mellan Lomma kommun, Habo Golf AB och SEB AB godkännes.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 42 (52)

2012-09-19

KS § 170 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande överenskommelse avseende amortering av lån mellan Lomma kommun, Habo Golf AB och SEB AB godkännes.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 43 (52)

2012-09-19
2012-09-12

KS § 171
AU § 170

Dnr KS/KF 2012:323.113

Godkännande av avsägelse av uppdraget som ersättare i Öresunds
vattenvårdsförbund och fyllnadsval i anledning härav för tiden
t.o.m. 2014-12-31
Ärendebeskrivning
Ola Olsson har avsagt sig bl.a. uppdraget som ersättare i Öresunds vattenvårdsförbund.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-08-30 från Ola Olsson
Arbetsutskottets beslut:
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande
____________________________________
KS § 171
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Ola Olssons avsägelse av uppdraget som ersättare i Öresunds vattenvårdsförbund
godkännes.
- Till ny ersättare i Öresunds vattenvårdsförbund efter Ola Olsson för tiden t.o.m.
2014-12-31 väljes Arne Lindgren (S).
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 44 (52)

2012-09-19
2012-09-12

KS § 172
AU § 171

Dnr KS/KF 2012:321.113

Godkännande av avsägelse av uppdraget som ersättare i Programberedningen för Kävlingeåprojektet och fyllnadsval i anledning härav för tiden t.o.m. 2014-12-31
Ärendebeskrivning
Ola Olsson har avsagt sig bl.a. uppdraget som ersättare i Programberedningen för
Kävlingeåprojektet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-08-30 från Ola Olsson
Arbetsutskottets beslut:
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande
____________________________________
KS § 172
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Ola Olssons avsägelse av uppdraget som ersättare i Programberedningen för Kävlingeåprojektet godkännes.
- Till ny ersättare i Programberedningen för Kävlingeåprojektet efter Ola Olsson för
tiden t.o.m. 2014-12-31 väljes Arne Lindgren (S).
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 45 (52)

2012-09-19
2012-09-12

KS § 173
AU § 172

Dnr KS/KF 2010:218.001

Avrapportering av intern kontroll 2011 avseende socialnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har under § 32/07 fastställt reglemente för intern kontroll. Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa
att följande mål uppnås:
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.
Nämnderna ska senast i samband med årsbokslutets upprättande rapportera resultatet
från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar
behövs, ta initiativ till sådana. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den
interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.
Då kommunstyrelsen, i mars 2012, § 61, behandlade nämndernas avrapportering av
intern kontroll 2011, saknades avrapportering från socialnämnden.
Socialnämnden har därefter under § 35/12 beslutat att man tagit del av förvaltningens
sammanställning över genomförd intern uppföljning av intern kontroll 2011 och att
översända densamma till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
- Protokoll från socialnämnden, § 35/12
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Föreliggande redovisning från socialnämnden avseende utförd intern kontroll 2011
lägges till handlingarna.
____________________________________
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Föreliggande redovisning från socialnämnden avseende utförd intern kontroll 2011
lägges till handlingarna.
____________________________________
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Fördelning av omstruktureringsmedel 2012
Ärendebeskrivning
I budget för 2012 finns 1.000 tkr till kommunstyrelsens förfogande avseende omstrukturering.
Ekonomienheten har, efter uppmaning, sammanställt verksamheternas beräknade
kostnader för omstrukturering. Förvaltningscheferna har lämnat in sammanställningar över de kostnader man hittills förbundit sig för under året för att få del av medel
för omstrukturering från kommunstyrelsens förfogande på 1 mnkr.
Den definition som varit grund för bedömningen är följande:
När en nämnd/förvaltning i syfte att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv förvaltning får kostnader av engångskaraktär. Dessa kostnader måste innebära att
kostnadsnivån för förvaltningen på sikt blir lägre, t.ex. kostnader för övertalig personal som sedan inte ersätts.
Kostnader för konsultutredningar kan omfattas om åtgärder föreslagna i utredningen
genomförs och leder till framtida lägre kostnader.
De kostnader som förvaltningarna hittills förbundit sig för överstiger det avsatta beloppet och fördelar sig enligt följande:
Nämnd
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Belopp

Avser:

358 tkr Ej budgeterad, kvarstående pers.kostn. efter
projektavslut
1.450 tkr Ny organisation fr.o.m. 1 mars

Barn-och utbildningsnämnden

455 tkr Varav konsultkostnad 175 tkr

Tekniska nämnden

455 tkr Ej budgeterad kvarstående pers.kostn.efter
avgång

Summa nämnder:

2.718 tkr
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Kvarstående medel inom KS förfogande uppgår till:
- 1.000 tkr inom anslaget ”Omstrukturering”
- 1.579 tkr inom anslaget ”Övrigt oförutsett”
Om man väljer att även utnyttja anslaget ”Övrigt oförutsett” skulle ett kompensationsbehov om 139 tkr kvarstå att finansieras på annat sätt. Ett alternativ kan vara att
istället för kompensation undanta en av posterna genom ett särskilt beslut om undantag vid kommande hantering av ”Överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen”.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-09-11 från budgetekonomen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Uppdrages åt kommundirektören att fördela de 1.000 tkr som i budget 2012 finns
till kommunstyrelsens förfogande avseende omstrukturering i enlighet med den definition som varit grund för ekonomienhetens bedömning.
____________________________________
KS § 174
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Uppdrages åt kommundirektören att fördela de 1.000 tkr som i budget 2012 finns
till kommunstyrelsens förfogande avseende omstrukturering i enlighet med den definition som varit grund för ekonomienhetens bedömning.
____________________________________
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Fortsatt partnerskap i nätverket CONNECT Skåne 2012-2014
Ärendebeskrivning
CONNECT är en ideell organisation som drivs genom sex regionala verksamheter
och ett nationellt kansli. CONNECT-nätverk finns idag i 19 länder. CONNECT Skåne är det regionala nätverket för utveckling av nya företag. I nätverket sker frivilliga
insatser i nära anslutning till universiteten och högskolorna.
CONNECT Skånes uppdrag är att medverka till att föra projekt med god utvecklingspotential till marknaden. Detta ska ske genom tillförsel av kompetens och nätverk baserat på frivilliga och aktiva insatser från såväl företag som privatpersoner
och organisationer. All verksamhet som entreprenören/innovatören tar del av är för
dem kostnadsfri och finansieras av de partners som ingår i CONNECTs nätverk.
CONNECT Skåne arbetar med innovativa företag både i uppstartsfas och pågående
fas i form av mentorer, affärsänglar, Språngbräda, finansieringsforum, entreprenörspool och Företagsaccelerator förmedlas kompetens, kontakter och kapital.
Lomma kommun har sedan 2008 ett samarbete med CONNECT Skåne. Samarbetet
innebär ett avtal om en ekonomisk insats om 25 000 kr per år under en avtalsperiod
om tre år med möjlighet att årligen säga upp gällande avtal. Nuvarande avtal löpte ut
2011-12-31. Under föregående avtalsperiod anlitade ett antal företag baserade i
Lomma CONNECT Skåne. Två företag i Lomma deltar i FöretagsAcceleratorsprogrammet. Flera affärsidéer och nystartade företag från SLU Alnarps Inkubator finns
med som potentiella framtida deltagare. I kommunen finns även företagare som är affärsänglar inom nätverket.För närvarande stöder ett 80-tal skånska företag och offentliga aktörer CONNECT Skånes verksamhet, bland annat Lund, Kävlinge och
Staffanstorps kommuner.
Näringslivsutvecklaren föreslår kommunstyrelsen besluta att Lomma kommun fortsätter sitt deltagande som partner i nätverket CONNECT Skåne.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-09-05 från näringslivsutvecklaren

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 50 (52)

2012-09-19
2012-09-12

KS § 175 (forts.)
AU § 175 (forts.)

Överläggning
Ordföranden, Lisa Bäck, Remco Andersson och Lars Arheden yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås besluta att Lomma kommun ska fortsätta sitt deltagande som partner i nätverket CONNECT Skåne under 2012-2014.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun ska fortsätta sitt deltagande som partner i nätverket CONNECT
Skåne under 2012-2014.
____________________________________
KS § 175
Kommunstyrelsens handläggning
Lisa Bäck yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun ska fortsätta sitt deltagande som partner i nätverket CONNECT
Skåne under 2012-2014.
____________________________________
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Tecknande av borgen för lån åt Lomma Servicebostäder AB avseende förvärv av fastigheten N Nsamt del av fastigheten N N och
byggnation av vårdboende
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2012-06-14, § 52, beslutat uppdra åt Lomma Servicebostäder
AB att uppföra och förvalta ett vårdboende om tre boendeenheter omfattande totalt 36
lägenheter på fastigheten N N samt del av N N. Fullmäktige uppdrog åt tekniska
nämnden att till Lomma Servicebostäder AB överlåta fastigheten N N samt del av fastigheten N N till en köpeskilling i enlighet med inhämtat värdeutlåtande, 8.000 tkr och
i övrigt på villkor som nämnden finner lämpliga. Slutligen uppdrog fullmäktige åt
kommunstyrelen att teckna borgen för lån åt Lomma Servicebostäder AB avseende
förvärvet av de aktuella fastigheterna och byggnation av vårdboendet.
Lomma Servicebostäder AB gör i skrivelse 2012-09-17 en framställan om kommunal
borgen på maximalt 90 mnkr för förvärv av fastigheten N N samt del av fastigheten
N N samt uppförande av vårdboende med 36 lägenheter.
Ekonomienheten har lämnat följande yttrande:
Efter genomförd upphandling gör LSAB bedömningen att projektutgift uppgår till
ca 90 mnkr. Med ovan nämnda upphandling som underlag gör LSAB en framställan om kommunal borgen om maximalt 90 mnkr.
Ekonomienhetens yttrande:
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-24 § 96 följande:
 Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under
år 2012 till totalt 520 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2012 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller
till betalning 2012.
 Borgen likställs med lån och får, exklusive borgen till Lomma servicebostäder AB, uppgå till maximalt 40 mnkr.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 52 (52)

2012-09-19
2012-09-19

KS § 176 (forts.)
AU § 176 (forts.)

Tolkar man detta beslut så att de begärda 90 mnkr i kommunal borgen till LSAB
ska innefattas i begreppet total låneskuld 2012 på 520 mnkr, så behöver ett nytt
beslut fattas om en ökning av Lomma kommuns totala låneskuld 2012. Så tolkar
dock inte ekonomienheten det utan beviljande av borgen ligger utanför den totala
låneskulden varvid denna inte behöver justeras.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beviljar borgen till LSAB om 90 mnkr för förvärv av fastigheten N N samt att på fastigheten uppföra ett vårdboende med 36 lägenheter.
Beslutsunderlag
- Framställan 2012-09-17 från Lomma Servicebostäder AB
- Yttrande 2012-09-18 från redovisningschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma Servicebostäder AB beviljas borgen om 90 mnkr för lån avseende förvärv
av fastigheten N N samt del av N N samt uppförande av vårdboende med 36 lägenheter.
____________________________________
KS § 176
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma Servicebostäder AB beviljas borgen om 90 mnkr för lån avseende förvärv
av fastigheten N N samt del av N N samt uppförande av vårdboende med 36 lägenheter.
Jäv
Med anledning av jäv har inte Lisa Bäck, Claes Hedlund, Alf Michelsen, Lars-Göran
Svensson och Rune Netterlid deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________
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