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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)
Sofia Forsgren-Böhmer (M)
Remco Andersson (FP)
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Tjänstgörande ersättare
Carin Hansson (M)

ersättare för Anders Berngarn (M) § 196

Ej tjänstgörande ersättare
Carin Hansson (M)
Lennart Månsson (M)
Emma Köster (M)
Göran Tufvesson (M)
Anders Widesjö (M)
Ann-Charlotte Faleberg (FP)
Per Lindell (SPI)
Rune Netterlid (S)
Barbro Söderberg (S)
Håkan Löfgren (S)

ersättare §§ 194-195, 197-216
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KS § 194

Dnr KS/KF 2012:23.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag.
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 53-55/12 Tjänstepension
Dnr KS/KF 2012:24.002
nr 56/12
Förhandling om lön, förhandlingsprotokoll nr 12/2012
Dnr KS/KF 2012:24.002
nr 57/12
Förhandling enligt MBL § 11 angående organisatoriska förändringar gällande samhällsbyggnadsfrågor, förhandlingsprotokoll
nr 14/2012
Dnr KS/KF 2012:24.002
nr 58/12
Överläggning inför lönerevision, förhandlingsprotokoll nr
20/2012
Dnr KS/KF 2012:24.002
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 220-229/12 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
nr 11/12
Beslut avseende nedskrivning av kundfordringar, socialförvaltningen
Dnr KS/KF 2012:21.045
Protokoll från sammanträde 2012-10-02--03, 2012-10-10 och 2012-10-17 med
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Protokoll från sammanträde 2012-10-17 med planledningsgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Delegationsbesluten och meddelandena lägges till handlingarna.
____________________________________
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2012-10-31
2012-10-24

Dnr KS/KF 2012:377.024

Reducering av årsarvode för överförmyndaren och ersättaren för
denne
Bakgrund
Överförmyndarens huvudsakliga uppgift är att se till att förmyndare för barn under
18 år och gode män eller förvaltare sköter sina uppdrag i enlighet med föräldrabalkens regler.
Bland annat granskar han den ekonomiska redovisning som gode män och förvaltare
är skyldiga att lämna efter varje kalenderår. Även föräldrar är skyldiga att lämna in
en årsräkning om ett barn har egendom värd mer än 8 basbelopp. Vid tillsynen ska
överförmyndaren särskilt se till att den enskildes tillgångar används för hans eller
hennes nytta och att övriga tillgångar är tryggt placerade och ger skälig avkastning.
Till överförmyndarens uppgifter hör också utbildning av gode män, löpande rådgivning till dessa, samråd med socialförvaltningen och information till allmänheten.
Överförmyndaren är egen myndighet och alla beslut myndighetsbeslut, med de krav
som då finns på handläggningen och beslutsfattandet. Ett stort ansvar åvilar överförmyndaren. Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, har fått i uppdrag att granska
överförmyndarverksamheten årligen.
Verksamheten tillhör kommunens obligatoriska uppgifter. Kommunfullmäktige i
Lomma kommun har valt att i stället för en överförmyndarnämnd utse en ordinarie
överförmyndare och en ersättare för denne.
Kommunfullmäktige har fastställt förhöjt årsarvode för överförmyndaren och dennes
ersättare från och med 2011-01-01. Arvodet uppgår till 3,75 inkomstbasbelopp eller
204.750 kronor för år 2012 för överförmyndaren. Ersättaren erhåller 1,20 inkomstbasbelopp eller 65.520 kronor år 2012. Arvodeshöjningen var föranledd av att överförmyndarens verksamhet ökat kraftigt. Orsaken var huvudsakligen det tillkommande arbetet med anledning av att Malmö stad, sedan april 2010, tog emot
ensamkommande barn och ungdomar på transitboende i f.d. äldreboendet Solberga.
Förändrad arbetsbelastning och organisation för överförmynderiverksamheten
Arbetsbelastningen för överförmyndaren har minskat då Malmö stad, sedan juni
2011, inte längre driver transitboende i Lomma kommun.
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Därtill kommer att kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-10-10 ställt sig positivt
till förslag om organisationsförändring avseende nämndssekreterarorganisationen
och överförmynderiverksamheten, bland annat innebärande att två nämndssekreterare, utöver nämndssekreteraruppgifter, också ska vara överförmyndarhandläggare.
Nämndssekreterarna ska handlägga överförmyndarärenden och också efter delegation från överförmyndaren, i viss utsträckning, fatta beslut i överförmyndarens ställe.
Rollerna för överförmyndaren och dennes ersättare förändras därmed och mindre arbetsinsatser erfordras.
Kanslichefens förslag
Med anledning dels av en förändrad arbetssituation med lägre arbetsbelastning,
som en följd dels av färre antal ärenden och dels av organisationsförändring med
handläggarstöd, har diskussioner förts om reducering av årsarvodena för överförmyndaren och dennes ersättare.
Undertecknad föreslår, i samråd med överförmyndaren, kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta dels att årsarvodet för överförmyndaren
reduceras till 2,5 inkomstbasbelopp och dels att årsarvodet till ersättaren för överförmyndaren reduceras till 0,75 inkomstbasbelopp. Reduceringen innebär totalt en
lägre kostnad om ca 120 tkr per år, inkl. PO.
De reviderade arvodena föreslås gälla från och med 2013-05-01.
Neddragningen av arvodena avses delfinansiera organisationsförändringen.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-10-15 från kanslichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
- Årsarvodet för överförmyndaren reduceras till 2,5 inkomstbasbelopp och årsarvodet
till ersättaren för överförmyndaren reduceras till 0,75 inkomstbasbelopp. Som en
följd härav ändras Regler för arvoden m.m. till förtroendevalda i Lomma kommun,
bilaga A, i enlighet härmed.
- De reviderade arvodena gäller från och med 2013-05-01.
____________________________________
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Årsarvodet för överförmyndaren reduceras till 2,5 inkomstbasbelopp och årsarvodet
till ersättaren för överförmyndaren reduceras till 0,75 inkomstbasbelopp. Reduceringen innebär totalt en lägre kostnad om cirka 120 tkr per år, inkl. PO.
Som en följd härav ändras Regler för arvoden m.m. till förtroendevalda i Lomma
kommun, bilaga A, i enlighet härmed.
- De reviderade arvodena gäller från och med 2013-05-01.
____________________________________
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Fastställande av reviderad taxa för Lomma hamn
Ärendebeskrivning
Taxor och avgifter i Lomma hamn fastställdes senast av kommunfullmäktige 200811-20, § 98.
Tekniska nämnden har under § 82/12 beslutat föreslå kommunfullmäktige revidera
”Taxor och avgifter i Lomma hamn” från och med 2013-01-01.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Det kan konstateras att den kommunala avgiftsrätten för hamntjänster är oreglerad
och endast underkastad de kommunalrättsliga principerna som gäller för kommunalteknisk verksamhet i allmänhet, d.v.s. självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Den senare principen, dock i en speciell form, på så sätt att den
gäller trafikanterna och inte kommunmedlemmarna.
Likställighetsprincipen reser inte krav på att ta ut samma avgift för samtliga båtplatser. Kommunen har rätt att differentiera avgift för båtplats med hänsyn till om
båtplatsinnehavaren är kommunmedlem eller inte.
För det fall kommunfullmäktige beslutar om revidering av den aktuella taxan vid
sitt sammanträde 2012-11-29 kan den reviderade taxan träda i kraft 2013-01-01.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 82/12
- Yttrande 2012-10-17 från kanslichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
- Reviderad taxa för Lomma hamn fastställes i enlighet med tekniska nämndens förslag.
- Den reviderade taxan träder i kraft 2013-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
Jäv
Med anledning av jäv har Anders Berngarn inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderad taxa för Lomma hamn fastställes i enlighet med tekniska nämndens förslag.
- Den reviderade taxan träder i kraft 2013-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
Jäv
Med anledning av jäv har Anders Berngarn inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________
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Revidering av Hamnordning för Lomma hamn
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har under § 82/12 föreslagit kommunfullmäktige att revidera
hamnordningen § 12, på så sätt att denna erhåller följande reviderade lydelse.
”12 § Sjösättning och upptagning med kran, kranbil eller motsvarande får endast ske
på Varvstorget.”
Nu gällande hamnordning för Lomma hamn fastställdes av fullmäktige 1995-12-14,
§ 91. Länsstyrelsen upphävde därefter vissa regleringar.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Enligt Ordningslagen (SFS 1993:1617) 3 kap. 10 § får kommuner meddela de föreskrifter för ordning och säkerhet i kommunal hamn som behövs med hänsyn till
den verksamhet som bedrivs där. Lokala hamnföreskrifter ska antas, ändras och
upphävas av kommunfullmäktige. Fullmäktiges beslut ska därefter anmälas till
länsstyrelsen, som kan upphäva föreskrifter som strider mot ordningslagen.
I nu gällande hamnordning anges att sjösättning och upptagning med kran, kranbil
eller motsvarande endast får ske på den för ändamålet anvisade platsen.
Ändringen är således av redaktionell karaktär.
För det fall kommunfullmäktige beslutar om revidering av Hamnordning för
Lomma hamn vid sitt sammanträde 2012-11-29 kan revideringen träda i kraft
2013-02-01.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 82/12
- Yttrande 2012-10-16 från kanslichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
- Hamnordning för Lomma hamn revideras på så sätt att 12 § erhåller följande reviderade lydelse:
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”12 § Sjösättning och upptagning med kran, kranbil eller motsvarande får endast ske
på Varvstorget.”
- Revideringen träder i kraft 2013-01-01.
____________________________________
KS § 197
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Hamnordning för Lomma hamn revideras på så sätt att 12 § erhåller följande reviderade lydelse:
”12 § Sjösättning och upptagning med kran, kranbil eller motsvarande får endast ske
på Varvstorget.”
- Revideringen träder i kraft 2013-01-01.
____________________________________
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Förslag från tekniska nämnden angående vissa kostnader för investeringen för norra kajen i Lomma
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har under § 82/12 föreslagit kommunstyrelsen besluta att överföra vissa kostnader för investering i norra kajen till skattekollektivet, i storleksordningen 200 tkr/år. Investeringen är gjord till följd av landhöjningen och av samhällsutbyggnaden. Investeringen föreslås belasta skattekollektivet i samma proportioner
som båtuppläggningsprojektet.
Ekonomienheten föreslår i yttrande att kostnaderna, som beräknas uppgå till 200 tkr
per år, överförs till skattekollektivet från och med år 2013 och sedan beaktas i budgeten för 2014 och framåt.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 82/12
- Yttrande 2012-10-22 från ekonomichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
- Kostnaderna, som beräknas uppgå till 200 tkr per år, regleras under år 2013 genom
överföring till skattekollektivet från och med år 2013, och beaktas sedan i budgeten
för 2014 och framåt.
____________________________________
KS § 198
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kostnaderna, som beräknas uppgå till 200 tkr per år, regleras under år 2013 genom
överföring till skattekollektivet från och med år 2013, och beaktas sedan i budgeten
för 2014 och framåt.
____________________________________
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Fastställelse av budget innefattande budget för år 2013 samt plan
för ekonomin för åren 2014-2015
Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande av
projekt, dels om upptagande av lån och omsättande av lån
Fastställelse av skattesats för år 2013
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2011-11-24, § 96, fastställt budget för år 2012 och plan för
ekonomin för åren 2013-2014. Kommunstyrelsen har 2012-05-23, § 101, fastställt
slutliga ramar för år 2013 och planeringsramar för åren 2014-2015. I ramarna har
korrigering gjorts efter beslut om justering av redan fördelad tillväxtpost år 2012 och
tillväxtpost avseende år 2013. Dessutom innehåller ramarna en fördelad effektivisering/anpassning av budget åren 2013-2014.
I av kommunstyrelsen fastställa slutliga ramar 2013 och planeringsramar 2014-2015
har poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya förutsättningar. Hänsyn
har tagits till ny skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (2012-08-16,
cirkulär 2012:40) samt besked från Sveriges Kommuner och Landsting avseende
budgetpropositionen för 2013 (cirkulär 12:44).
Nämnderna och kommunstyrelsen har upprättat förslag till budget för år 2013 samt
plan för ekonomin åren 2014-2015.
Kommunstyrelsen har 2011-12-14, § 270, fastställt investeringsramar för åren 2013
och 2014 samt 2015-2019. Därefter har nämnderna inkommit med förslag till investeringsbudget. Investeringsplaneringsgruppen har sedan prioriterat och justerat investeringsförslagen. Kommunstyrelsen har därefter, 2012-05-23, § 97, upprättat förslag
till investeringsbudget 2013-15.
Tekniska nämnden har därefter lämnat förslag till ändringar i investeringsbudget.
Tekniska nämnden har upprättat förslag till exploateringsbudget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har företagit en genomgång av nämndernas budgetförslag och äskanden vid sammanträde 2012-10-02--03.
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Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 101/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 97/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 65/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 93/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 95/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 105/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 115/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 123/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 142/12
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 149/12
- Protokoll från kommunfullmäktige § 70/12
- Beslut 2012-03-21 av kommunstyrelsens ordförande
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 180/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 157/12
- Skrivelse 2012-09-24 från personalchefen
- Skrivelse 2012-09-10 från miljöstrategen
- Skrivelse 2012-09-17 från näringslivsutvecklaren
- Skrivelse 2012-09-27 från personalchefen
- Skrivelse 2012-09-19 från IT-chefen
- Skrivelse 2012-06-12 från kommundirektören och kanslichefen
- Skrivelse 2012-10-03 från säkerhetschefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 186/12
- Beslut 2012-07-31 av överförmyndaren med förslag till budget
- Beslut 2012-07-31 av valnämndens ordförande med förslag till budget
- Protokoll från revisionen, § 7/12
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 3/12
- Protokoll från socialnämnden, § 60/12
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 54/12
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 38/12
- Överenskommelse flyttning av externram avseende hyra kampsportlokal
- Protokoll från tekniska nämnden, § 73/12
- Skrivelse från tekniska förvaltningen 2012-10-05
- Skrivelse från tekniska förvaltningen 2012-10-09
- Sammanställning över tillkommande externa driftkostnader som följd av investeringsprogram 2012-2015, uppdaterat 2012-10-01
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- Protokoll från tekniska nämnden, § 74/12
- Protokoll från tekniska nämnden, § 75/12
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 104/12
Arbetsutskottets handläggning
Driftbudgeten
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag
till driftbudget enligt fastställda ramar, korrigerade efter ny skatteprognos och besked
i cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting, och med poster under finansförvaltningen uppdaterade utifrån gällande förutsättningar, med följande ändringar:
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget utökas år 2013 med 50 tkr för finansiering av projektet
”Naturbåten i Öresund 2013-2014”.
Kommunstyrelsens budget utökas år 2013 med 108 tkr för finansiering av samordnad
mätning av Skånes kustzon i enlighet med kommunstyrelsens beslut under § 105/12.
Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 200 tkr avseende ekonomiskt
stöd till SLU Alnarp för skötsel av Alnarpsparken i enlighet med kommunstyrelsens
beslut under § 123/12.
Kommunstyrelsens budget utökas med 635 tkr år 2013 och med 892 tkr åren 20142015 avseende ny nämndsekreterarorganisation och förändrad överförmyndarverksamhet.
Kommunstyrelsens budget utökas år 2013 med 1.300 tkr avseende etapp 3 av införande av e-tjänster.
Kommunstyrelsens budget utökas år 2013 med 246 tkr avseende tillhandahållande av
Ipads till förtroendevalda i arbetsutskotten för hantering av handlingar till sammanträden.
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Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 550 tkr för att göra det möjligt att bereda ett större antal ungdomar feriearbete under sommaren.
Kommunstyrelsens budget utökas år 2013 med 250 tkr avseende firande av Lomma
kommuns 50-årsjubileum.
Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 2.641 tkr för inrättande av
Kontaktcenter. (Nämndernas budgetar, inklusive kommunstyrelsens minskas med totalt motsvarande belopp.)
Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 2.967 tkr avseende samordnad ekonomifunktion. (Berörda nämnders budgetar minskas med motsvarande belopp.)
Kommunstyrelsens budget minskas med åren 2013-2015 med 150 tkr avseende överflyttande av uppföljande städsamordningsfunktion till tekniska nämnden.
Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 160 tkr avseende särskilda
miljöprojekt.
Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 524 tkr med anledning av
övertagande av ansvaret för detaljplaneläggning från miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsens budget utökas, under förutsättning av fullmäktiges beslut, åren
2013-2015 med 8.889 tkr med anledning av övertagande av ansvaret för räddningstjänstverksamheten från miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsens budget utökas, under förutsättning av fullmäktiges beslut om
överflyttande av ansvaret för räddningstjänstverksamheten från miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, med 160 tkr åren 2013-2015 avseende beräknad
indexuppräkning 2013 inom räddningstjänsten.
Till kommunstyrelsens budget överflyttas åren 2013-2015 en nettointäkt om 800 tkr
med anledning av överflyttande av ansvaret för vissa fastighetsfrågor från tekniska
nämnden.
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Kommunstyrelsens budget minskas med 12 tkr år 2014 och med 24 tkr år 2015 med
anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.
Kommunstyrelsens budget minskas år 2015 med 975 tkr avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.
Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 1.049 tkr avseende löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 114 tkr avseende sänkt POpålägg.
Revisionen
Revisionens budget utökas åren 2013-2015 med 5 tkr avseende kostnadsökning vad
gäller fasta arvoden/sammanträdesersättning med anledning av höjt inkomstbasbelopp.
Valnämnden
Valnämndens budget utökas år 2014 med 200 tkr med anledning av att allmänna val
och val till Europaparlamentet planeras genomföras under detta år.
Överförmyndaren
Överförmyndarens budget utökas åren 2013-2015 med 28 tkr avseende kostnadsökning vad gäller fasta arvoden/sammanträdesersättning med anledning av höjt inkomstbasbelopp.
Socialnämnden
Socialnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 2.900 tkr i syfte att säkerställa
att nuvarande verksamhetskvalitet bibehålls.
Socialnämndens budget utökas med 770 tkr år 2013, med 893 tkr år 2014 och med
1.066 tkr år 2015 avseende beräknad indexuppräkning 2013 av priser i entreprenaddrift av vård och omsorg i hela kommunen.
Socialnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 606 tkr avseende hyreskostnad
för personallokaler till sjuksköterskor och hemtjänst i Lommadelen i Solberga. (Tekniska nämndens budget avseende fastighetsverksamhet utökas med motsvarande belopp.)
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Socialnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 554 tkr för inrättande av Kontaktcenter.
Socialnämndens budget minskas med 125 tkr år 2013 och med 187 tkr åren 20142015 avseende ny nämndsekreterarorganisation.
Socialnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 1.083 tkr avseende samordnad
ekonomifunktion.
Socialnämndens budget minskas med 88 tkr år 2014 och med 176 år 2015 med anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.
Socialnämndens budget minskas år 2015 med 3.601 tkr avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.
Socialnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 2.010 tkr avseende löneökningar
m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 398 tkr avseende sänkt PO-pålägg.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 3.800 tkr avseende ökade kostnader för gymnasieskola och vuxenutbildning.
Barn och utbildningsnämndens budget utökas år 2013 med 600 tkr för inredning och
utrustning av Rutsborgskolan med anledning av om- och tillbyggnad.
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 180 tkr för att
övergå till inköp av Fairtrade-bananer.
Barn- och utbildningsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 848 tkr för inrättande av Kontaktcenter.
Barn- och utbildningsnämndens budget minskas med 141 tkr år 2013 och med 212
tkr åren 2014-2015 avseende ny nämndsekreterarorganisation.
Barn- och utbildningsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 1.264 tkr avseende samordnad ekonomifunktion.
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Barn- och utbildningsnämndens budget minskas med 305 tkr år 2014 och med 610 år
2015 med anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.
Barn- och utbildningsnämndens budget minskas år 2015 med 7.496 tkr avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 13.893 tkr avseende löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 1.195 tkr avseende sänkt PO-pålägg.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 430 tkr avseende
hyreskostnad för kampsportlokal. (Tekniska nämndens budget utökas med motsvarande belopp.)
Kultur- och fritidsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 326 tkr för inrättande av Kontaktcenter.
Kultur- och fritidsnämndens budget minskas med 107 tkr år 2013 och med 161 tkr
åren 2014-2015 avseende ny nämndsekreterarorganisation.
Kultur- och fritidsnämndens budget minskas med 84 tkr år 2014 och med 168 år
2015 med anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.
Kultur- och fritidsnämndens budget minskas år 2015 med 616 tkr avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.
Kultur- och fritidsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 740 tkr avseende löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 79 tkr avseende sänkt
PO-pålägg.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens budget utökas år 2013 med 600 tkr för tillfällig förstärkning för att höja GIS-kompetens.
Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 524 tkr med anledning av överlämnande av ansvaret för detaljplaneläggning till kommunstyrelsen.
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Miljö- och byggnadsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 1.686 tkr med anledning av övertagande av ansvaret för verksamheten mätning, beräkning och kartering (MBK) från tekniska nämnden.
Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas, under förutsättning av fullmäktiges
beslut, åren 2013-2015 med 8.889 tkr med anledning av överlämnande av ansvaret
för räddningstjänstverksamheten till kommunstyrelsen.
Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 424 tkr för inrättande av Kontaktcenter.
Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas med 3 tkr år 2014 och med 6 år 2015
med anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.
Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas år 2015 med 250 tkr avseende avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.
Miljö- och byggnadsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 406 tkr avseende
löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 44 tkr avseende sänkt
PO-pålägg.
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens budget utökas år 2013 med 6.300 tkr avseende beläggningsunderhåll.
Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 600 tkr för åtgärder som ska
göras i enlighet med Naturmiljöprogrammets mål- och åtgärdsdel.
Tekniska nämndens budget utökas med 600 tkr åren 2013-2015 avseende indexuppräkning 2013 av entreprenaden avseende gata och park.
Från tekniska nämndens budget för tillkommande driftkostnader (investeringsprogrammet) återförs 5.904 tkr åren 2014-2015 till anslag till kommunstyrelsens förfogande så att tekniska nämnden alla år endast är kompenserad för behovsnivå år 2013.
Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 552 tkr avseende ökade avskrivningar inom skattefinansierad verksamhet.
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Tekniska nämndens budget minskas åren 2013-2015 med 1.686 tkr avseende överlämnande av ansvaret för verksamheten mätning, beräkning och kartering (MBK) till
miljö- och byggnadsnämnden.
Tekniska nämndens budget minskas med nettointäkt om 800 tkr avseende överflyttande av ansvaret för vissa fastighetsfrågor till kommunstyrelsen.
Tekniska nämndens budget minskas åren 2013-2015 med 160 tkr avseende särskilda
miljöprojekt.
Tekniska nämndens budget minskas åren 2013-2015 med 489 tkr för inrättande av
Kontaktcenter.
Tekniska nämndens budget minskas med 141 tkr år 2013 och med 212 tkr åren 20142015 avseende ny nämndsekreterarorganisation.
Tekniska nämndens budget minskas åren 2013-2015 med 620 tkr avseende samordnad ekonomifunktion.
Tekniska nämndens budget minskas med 8 tkr år 2014 och med 16 år 2015 med anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.
Tekniska nämndens budget minskas år 2015 med 2.306 tkr avseende avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.
Tekniska nämndens budget utökas åren utökas åren 2013-2015 med 850 tkr avseende
löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 110 tkr avseende sänkt
PO-pålägg.
Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 606 tkr avseende hyreskostnad för personallokaler till sjuksköterskor och hemtjänst i Lommadelen i Solberga.
Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 430 tkr avseende hyreskostnad för kampsportlokal.
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Tekniska nämndens budget avseende fastighetsverksamhet utökas med 150 tkr avseende överflyttande av uppföljande städsamordningsfunktion från kommunstyrelsen.
Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 4.062 tkr avseende ökade
avskrivningar inom fastighetsverksamhet.
Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 7.293 tkr till fastighetsverksamhet med anledning av införande av internhyressystem.
Medel till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende Väder och vind utökas åren
2014-2015 med 1.000 tkr.
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende åtgärder enligt naturmiljöprogram m.m. minskas år 2013 med 50 tkr för finansiering av projektet ”Naturbåten i
Öresund 2013-2014”.
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende löneökningar minskas till
15.019 tkr år 2013, till 28.233 tkr år 2014 och till 46.533 år 2015.
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende ökade avskrivningar minskas
med 4.614 tkr och överförs till tekniska nämndens budget. Resterande 1.170 år 2013
tas bort vilket innebär att reserven för detta år utgår.
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende tillväxtpostens reserv lokalkostnad utgår och ersätts med anslag till kommunstyrelsens förfogande avseende tillkommande driftkostnader (utöver nivå 2013), som utökas till 10.251 tkr år 2014 och
till 12.471 tkr år 2015.
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende ej debiterbara planprogram
minskas med 1.000 tkr år 2015 till 1.258 tkr.
I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 3.000 tkr år 2014 för inredning och
utrustning av Karstorpskolan och 650 tkr år 2015 för inredning och utrustning av Alfredshällsskolan med anledning av utbyggnad.
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I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 1.430 tkr år 2014 och 4.868 tkr år
2015 avseende beräknad indexuppräkning av priser i entreprenaddrift av vård och
omsorg i hela kommunen.
I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 220 tkr år 2014 samt 440 tkr år
2015 avseende beräknad indexuppräkning inom räddningstjänsten.
I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 600 tkr år 2014 och 1.200 tkr år 2015
avseende beräknad indexuppräkning av entreprenaden avseende gata och park.
I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 1.545 tkr år 2014 och 3.120 år
2015 avseende sammanvägd indexuppräkning för hyreshöjningar inom internhyressystemet.
Nivån på anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett justeras till
8.951 tkr år 2013, till 1.814 tkr år 2014 och till 9.748 tkr år 2015.
Lisa Bäck yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till
driftbudget i enlighet med ordförandens yrkande med följande ändringar och tillägg:
Kommunstyrelsens budget
- Budgeten minskas med 1.535 tkr åren 2013-2015 för att verksamheten Vakande ögon ska
avvecklas.
- Budgeten minskas med 200 tkr åren 2013-2015 avseende personalenheten med anledning av socialnämndens utökade entreprenaddrift av vård och omsorg i eget och
särskilt boende.
- Budgeten minskas med 100 tkr åren 2013-2015 för att möjliggöra ett tillskott om
samma belopp för arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma.
- Budgeten utökas inte med 240 tkr åren 2013-2015 för införande av gemensam
nämndsekreterarfunktion.
Barn- och utbildningsnämndens budget
- Budgeten utökas med 1.000 tkr åren 2013-2015 för att bibehålla Alternativskolan.
- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2013-2015 med 500 tkr för ökat inköp av ekologisk mat.
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- Budgeten utökas åren 2013-2015 med ytterligare 2.998 tkr för att förstärka ekonomin för personal inom grundskolan.
- Budgeten minskas med 300 tkr åren 2013-2015 avseende vårdnadsbidraget.
Kultur- och fritidsnämndens budget
- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2013-2015 för utökning av fältgruppens verksamhet.
- Budgeten utökas med 210 tkr år 2013 och 314 tkr åren 2014-2015 för att inte höja
kulturskolans avgifter.
Tekniska nämndens budget
- Budgeten utökas med 300 tkr åren 2013-2015 för utökad rondering.
Investeringsbudgeten
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag
till investeringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag under § 97/12 med
följande ändringar:
Kommunstyrelsen
Totalutgiften för projektet Reservkraftverk till Kommunhuset minskas till 940 tkr
med planerad utbetalning och driftstart 2013.
Totalutgiften för projektet Reservkraftverk på Vega 2 minskas till 1.000 tkr med planerad utbetalning och driftstart år 2014.
Tekniska nämnden
Planerade utbetalningar i projektet Beläggningsinvesteringar minskas med 5.000 tkr
åren 2013-2015.
Ett nytt projekt Kollektivtrafikstråk på Vinstorpsvägen fastställs till 20.000 tkr med
planerad utbetalning åren 2015-2016 och driftstart år 2016.
Ett nytt projekt Åtgärder enligt Naturmiljöprogrammet fastställs till 2.100 tkr med
planerad utbetalning om 525 tkr per år 2013-2016.
Ett nytt projekt Ny kaj/brygga i småbåtshamnen i Lomma fastställs till 2.000 tkr med
planerad utbetalning och driftstart år 2013.
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Ett nytt projekt Renovering av T-bryggan fastställs till 1.750 tkr med planerad utbetalning och driftstart år 2013.
Ett nytt projekt Parkeringslösning på Bredgatan i samband med byggande av ny idrottshall fastställs till 2.000 tkr med planerad utbetalning och driftstart år 2015.
Totalutgiften för ett nytt projekt ARV – utbyggnad/renovering av reningsverk fastställs till 9.000 tkr med planerad utbetalning om 2.000 tkr åren 2013 och 2014 och
1.000 tkr år 2015 och driftstart år 2017.
Ett nytt projekt N. Västkustvägen, ombyggnad av befintligt dagvattennät i Borgeby
fastställs till 6.000 tkr med planerad utbetalning om 3.000 åren 2015-2016 och driftstart år 2016.
Ett nytt projekt C-stationen, flytt/ombyggnad fastställs till 4.000 tkr med planerad utbetalning och driftstart år 2013.
Årsanslaget för investeringar inom vatten och avlopp minskas år 2013 med 3.100 tkr
och år 2015 med 3.000 tkr.
Exploateringsbudgeten
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag
till exploateringsbudget enligt tekniska nämndens förslag under § 75/12.
Skattesatsen
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige fastställa skattesatsen för år 2013 till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 11.30-11.35.
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Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser
ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende driftbudgeten.
Sedan avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks ändringsyrkanden för var och en nämnd avseende driftbudgeten.
Därefter avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till sina yrkanden avseende investeringsbudgeten, exploateringsbudgeten och skattesatsen.
Denna propositionsordning godkännes.
Driftbudgeten
Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande
avseende driftbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
ändringsyrkande avseende kommunstyrelsens driftbudget, varefter arbetsutskottet
avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
ändringsyrkande avseende barn- och utbildningsnämndens driftbudget, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks ändringsyrkande avseende kultur- och fritidsnämndens driftbudget, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks ändringsyrkande avseende tekniska nämndens driftbudget, varefter arbetsutskottet avslår
detsamma.
Investeringsbudgeten
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende investeringsbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.
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Exploateringsbudgeten
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende exploateringsbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.
Skattesatsen
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende skattesatsen, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.
Arbetsutskottet beslutar följande:
- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att göra nödvändiga justeringar i externbudget
för de avgiftsfinansierade verksamheterna efter inarbetande av ökade intäkter, ökade
avskrivningar, löneökningar m.m. vilket kommer att innebära att budgetjustering
mellan avgifts- och skattefinansierad teknisk verksamhet är inarbetad i budgetförslaget till kommunfullmäktige.
- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upprätta resultat- och balansbudget avseende VA-verksamheten, att inarbetas i budgetförslaget till kommunfullmäktige.
- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upprätta resultat- och balansbudget avseende fastighetsverksamheten, att inarbetas i budgetförslaget till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen upprättar budgetförslag innefattande budget för år 2013 samt
plan för ekonomin för åren 2014-2015 enligt bilaga.
-------------------- Bilaga A, B C KSAU § 201/12
Noteras särskilt att:
- Beslutet om medel avseende fastighetsunderhåll innebär att Internhyressystemet
måste revideras.
- Beslut om medel avseende ny nämndsekreterarorganisation och förändrad överförmyndarnämnd förutsätter reducerat arvode till överförmyndare och ersättare.
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2013 och plan för ekonomi för åren 2014-2015, fastställes.
- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges
särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under år 2013 till
totalt 550 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2013 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 miljoner kronor.
- Skattesatsen för år 2013 fastställes till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.
- Följande finansiella mål för åren 2013-2015 fastställes:
”Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika
med 98 % av skatteintäkter och statsbidrag.”
Reservation
Lisa Bäck (S) reserverar sig skriftligt till förmån för sina yrkande.
-------------------- Bilaga D KSAU § 201/12
____________________________________

KS § 199
Kommunstyrelsens handläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar ekonomichefen en redogörelse för budgetförutsättningarna samt föreliggande budgetförslag.
Budgetförslaget har behandlats vid sammanträde med kommuncentrala samverkansgruppen 2012-10-30.
Föreligger resultat- och balansbudget avseende VA-verksamheten och fastighetsverksamheten.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Protokoll från sammanträde 2012-10-30 med kommuncentrala samverkansgruppen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 210/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 182/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 187/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 195/12
- Resultat- och balansbudget avseende VA-verksamheten
- Resultat- och balansbudget avseende fastighetsverksamheten,
Överläggning
Ordföranden yrkar, med instämmande av Christian Idström, Lars Arheden, Remco
Andersson, Alf Michelsen, Sofia Forsgren-Böhmer och Lisa Bäck, bifall till arbetsutskottets förslag i ärendet med följande ändringar i driftbudgeten:
- Överförmyndarens budget minskas åren 2013-2015 med 120 tkr med anledning av
reducerat arvode till överförmyndaren och ersättaren för denne.
- Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013 -2015 med 120 tkr med anledning av
organisationsförändring avseende nämndssekreterarorganisationen och överförmynderiverksamheten, bland annat innebärande att två nämndssekreterare, utöver
nämndssekreteraruppgifter, också ska vara överförmyndarhandläggare.
- Socialnämndens budget utökas år 2013 med 169 tkr avseende löneökningar.
- Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende löneökningar minskas år 2013
med 169 tkr.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén, att kommunstyrelsens budget ska
minskas med 1.535 tkr åren 2013-2015 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att kommunstyrelsens budget ska minskas med 200 tkr åren 2013-2015 avseende personalenheten med
anledning av socialnämndens utökade entreprenaddrift av vård och omsorg i eget och
särskilt boende.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att kommunstyrelsens budget ska minskas med 100 tkr åren 2013-2015 för att möjliggöra ett tillskott
om samma belopp för arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma.
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Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att kommunstyrelsens budget inte ska utökas med 240 tkr åren 2013-2015 för införande av gemensam
nämndsekreterarfunktion.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 1.000 tkr åren 2013-2015 för att bibehålla
Alternativskolan.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 500 tkr åren 2013-2015 för ökat inköp av
ekologisk mat.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas åren 2013-2015 med ytterligare 2.998 tkr för
att förstärka ekonomin för personal inom grundskolan.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att barn- och utbildningsnämndens budget ska minskas med 300 tkr åren 2013-2015 avseende vårdnadsbidraget.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén, att kultur- och fritidsnämndens
budget ska utökas med 500 tkr åren 2013-2015 för utökning av fältgruppens verksamhet.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att kultur- och fritidsnämndens budget ska utökas med 210 tkr år 2013 och 314 tkr åren 2014-2015 för
att inte höja kulturskolans avgifter.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén, att tekniska nämndens budget ska
utökas med 300 tkr åren 2013-2015 för utökad rondering.
Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser
ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget m.fl. yrkande om bifall till
arbetsutskottets förslag med ändringar avseende driftbudgeten.
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Därefter avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till vart och ett av
ställda tilläggs- och ändringsyrkanden.
Denna propositionsordning godkännes.
Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag till sitt eget m.fl. yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag med ändringar avseende driftbudgeten,
varefter kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 1.535 tkr
åren 2013-2015 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks m.fl.
yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 200 tkr åren 2013-2015 avseende personalenheten med anledning av socialnämndens utökade entreprenaddrift av
vård och omsorg i eget och särskilt boende, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks m.fl.
yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 100 tkr åren 2013-2015 för
att möjliggöra ett tillskott om samma belopp för arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks m.fl.
yrkande att kommunstyrelsens budget inte ska utökas med 240 tkr åren 2013-2015
för införande av gemensam nämndsekreterarfunktion, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
m.fl. yrkande att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 1.000 tkr
åren 2013-2015 för att bibehålla Alternativskolan, varefter kommunstyrelsen avslår
detsamma.
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Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks m.fl.
yrkande att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 500 tkr åren
2013-2015 för ökat inköp av ekologisk mat, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
m.fl. yrkande att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas åren 2013-2015
med ytterligare 2.998 tkr för att förstärka ekonomin för personal inom grundskolan,
varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
m.fl. yrkande att barn- och utbildningsnämndens budget ska minskas med 300 tkr
åren 2013-2015 avseende vårdnadsbidraget, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks och
Lars Carléns yrkande att kultur- och fritidsnämndens budget ska utökas med 500 tkr
åren 2013-2015 för utökning av fältgruppens verksamhet, varefter kommunstyrelsen
avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
m.fl. yrkande att kultur- och fritidsnämndens budget ska utökas med 210 tkr år 2013
och 314 tkr åren 2014-2015 för att inte höja kulturskolans avgifter, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att tekniska nämndens budget ska utökas med 300 tkr åren
2013-2015 för utökad rondering, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen upprättar budgetförslag innefattande budget för år 2013 samt
plan för ekonomin för åren 2014-2015 enligt bilaga.
-------------------- Bilaga A, B C KS § 199/12
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Noteras särskilt att:
- Beslutet om medel avseende fastighetsunderhåll innebär att Internhyressystemet
måste revideras.
- Beslut om medel avseende ny nämndsekreterarorganisation och förändrad överförmyndarnämnd förutsätter reducerat arvode till överförmyndare och ersättare.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2013 och plan för ekonomi för åren 2014-2015, fastställes.
- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges
särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under år 2013
till totalt 550 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2013 rätt att omsätta lån, d.v.s.
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2013.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 miljoner kronor.
- Skattesatsen för år 2013 fastställes till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.
- Följande finansiella mål för åren 2013-2015 fastställes:
”Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika
med 98 % av skatteintäkter och statsbidrag.”
Reservationer
Lisa Bäck (S) och Lars Carlén (S) reserverar sig skriftligt till förmån för sina yrkanden.
-------------------- Bilaga D KS § 199/12
Jan Rydén (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 200
AU § 200

s. 33 (73)

2012-10-31
2012-10-10

Dnr KS/KF 2012:66.041

Förslag till mål för god ekonomisk hushållning år 2013 att fastställas
i budgeten
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till mål för god ekonomisk hushållning 2013 att ingå i budgetdokumentet.
Beslutsunderlag
- Förslag till mål för god ekonomisk hushållning 2013
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Mål för god ekonomisk hushållning 2013, enligt bilaga, ska ingå i kommunstyrelsens förslag till budget.
--------------- KSAU § 200/12
____________________________________
KS § 200
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Mål för god ekonomisk hushållning 2013, enligt bilaga, ska ingå i kommunstyrelsens förslag till budget.
--------------- KS § 200/12
____________________________________
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Yttrande över nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden år
2013
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har under § 44/07 fastställt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun. Styr- och kvalitetssystemet har därefter reviderats av
fullmäktige under § 20/10, § 71/11 och § 67/12. Av styr- och kvalitetssystemet följer
bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplaner.
Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och
hur uppföljningen ska ske.
Nämndplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är
att tillse att nämndplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget i
övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar
och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.
Barn- och utbildningsnämnden har under § 42/12 fastställt nämndsplan för år 2013
under förutsättning av att kommunstyrelsen inte har något att erinra.
Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 42/12
- Nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden 2013
- Yttrande 2012-10-02 från utvecklingschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande
yttrande över nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden år 2013:
Allmän inledning nämndsplaner
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån
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denna nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver
hur målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten
och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanen för barn- och utbildningsnämnden
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:
- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som
erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför
arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets
nämndsplaner.
- Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram
så att tillgängligheten och tydligheten ökar.
Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav
som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.
____________________________________
KS § 201
Kommunstyrelsens handläggning
Lars Carlén yrkar att kommunstyrelsen i yttrandet över barn- och utbildningsnämndens nämndsplan ska beklaga att man inte har som nämndsmål att ”Andelen ekologiskt odlad, gärna närproducerad, mat ska nå det nationella målet under 2013”.
Ordföranden yrkar avslag till Lars Carléns yrkande.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns och sitt eget yrkande, varefter kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande
yttrande över nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden år 2013:
Allmän inledning nämndsplaner
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån denna
nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten
och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanen för barn- och utbildningsnämnden
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:
- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som
erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför
arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets
nämndsplaner.
- Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram
så att tillgängligheten och tydligheten ökar.
Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav
som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.
____________________________________
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Yttrande över nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden år 2013
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har under § 44/07 fastställt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun. Styr- och kvalitetssystemet har därefter reviderats av
fullmäktige under § 20/10, § 71/11 och § 67/12. Av styr- och kvalitetssystemet följer
bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplaner.
Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och
hur uppföljningen ska ske.
Nämndplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är
att tillse att nämndplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget i
övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar
och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.
Kultur- och fritidsnämnden har under § 18/12 fastställt nämndsplan för år 2013 och
överlämnat den till kommunstyrelsen.
Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 18/12
- Nämndsplan 2013 för kultur- och fritidsnämnden
- Yttrande 2012-10-02 från utvecklingschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande
yttrande över nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden år 2013:
Allmän inledning nämndsplaner
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån
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denna nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver
hur målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten
och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanen för kultur- och fritidsnämnden
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:
- Den gemensamma visionen som arbetats fram i ”Övergripande mål och riktlinjer
2011-2014” bör kommuniceras i nämndsplanerna. Visionen saknas dock i bl.a.
kultur- och fritidsnämndens nämndsplan.
- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som
erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför
arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets
nämndsplaner.
- Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram
så att tillgängligheten och tydligheten ökar.
Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav
som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.
____________________________________
KS § 202
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande
yttrande över nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden år 2013:
Allmän inledning nämndsplaner
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån
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denna nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver
hur målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten
och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanen för kultur- och fritidsnämnden
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:
- Den gemensamma visionen som arbetats fram i ”Övergripande mål och riktlinjer
2011-2014” bör kommuniceras i nämndsplanerna. Visionen saknas dock i bl.a.
kultur- och fritidsnämndens nämndsplan.
- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som
erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför
arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets
nämndsplaner.
- Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram
så att tillgängligheten och tydligheten ökar.
Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav
som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 203
AU § 196

s. 40 (73)

2012-10-31
2012-10-10

Dnr KS/KF 2012:347.012

Yttrande över nämndsplan för socialnämnden år 2013
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har under § 44/07 fastställt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun. Styr- och kvalitetssystemet har därefter reviderats av
fullmäktige under § 20/10, § 71/11 och § 67/12. Av styr- och kvalitetssystemet följer
bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplaner.
Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och
hur uppföljningen ska ske.
Nämndplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är
att tillse att nämndplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget i
övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar
och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.
Socialnämnden har under § 61/12 beslutat att, efter hörande av kommunstyrelsen,
fastställa nämndsplan för år 2013.
Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Protokoll från socialnämnden, § 61/12
- Nämndsplan för socialnämnden 2013
- Yttrande 2012-10-02 från utvecklingschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande
yttrande över nämndsplan för socialnämnden år 2013:
Allmän inledning nämndsplaner
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 41 (73)

2012-10-31
2012-10-10

KS § 203 (forts.)
AU § 196 (forts.)

denna nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver
hur målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten
och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanen för socialnämnden
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:
- Socialnämnden väljer att definiera målen som effektmål istället för nämndsmål,
och avviker därmed från begreppsdefinitioner i styr- och kvalitetssystemet.
- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som
erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför
arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets
nämndsplaner.
- Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram
så att tillgängligheten och tydligheten ökar.
Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav
som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.
____________________________________
KS § 203
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande
yttrande över nämndsplan för socialnämnden år 2013:
Allmän inledning nämndsplaner
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 42 (73)

2012-10-31

KS § 203 (forts.)

denna nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver
hur målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten
och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanen för socialnämnden
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:
- Socialnämnden väljer att definiera målen som effektmål istället för nämndsmål,
och avviker därmed från begreppsdefinitioner i styr- och kvalitetssystemet.
- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som
erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför
arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets
nämndsplaner.
- Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram
så att tillgängligheten och tydligheten ökar.
Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav
som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 204
AU § 197

s. 43 (73)

2012-10-31
2012-10-10

Dnr KS/KF 2012:185.012

Yttrande över nämndsplan för tekniska nämnden år 2013
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har under § 44/07 fastställt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun. Styr- och kvalitetssystemet har därefter reviderats av
fullmäktige under § 20/10, § 71/11 och § 67/12. Av styr- och kvalitetssystemet följer
bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplaner.
Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och
hur uppföljningen ska ske.
Nämndplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är
att tillse att nämndplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget i
övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar
och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.
Tekniska nämnden har under § 65/12 beslutat ”godkänna föreliggande nämndsplan
2013 med nämndsmål 2.1-2.5. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner
den föreslagna reglementesändringen som tekniska nämnden behandlade och beslutade i TN § 51/12 utgår dock nämndsmål 2.5.”
Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 65/12
- Nämndsplan för tekniska nämnden 2013
- Yttrande 2012-10-02 från utvecklingschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande
yttrande över nämndsplan för tekniska nämnden år 2013:

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 44 (73)

2012-10-31
2012-10-10

KS § 204 (forts.)
AU § 197 (forts.)

Allmän inledning nämndsplaner
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån denna
nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten
och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanen för tekniska nämnden
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:
- Den gemensamma visionen som arbetats fram i ”Övergripande mål och riktlinjer
2011-2014” bör kommuniceras i nämndsplanerna. Visionen saknas dock i bl.a.
tekniska nämndens nämndsplan.
- Med anledning av vissa organisationsförändringar 2013-01-01 gällande samhällsbyggnadsfrågor bör, precis som tekniska nämnden beslutat i samband med fastställande av nämndsplanen, ett nämndsmål flyttas från tekniska nämndens till
kommunstyrelsens nämndsplan. Förflyttningen gäller följande mål:
”Markköp/exploateringsavtal skall präglas av framtidsinriktat och långsiktigt
hållbart miljöarbete för kommande generationer. Åkermark ska i möjligaste mån
bibehållas genom förtätning av bebyggda områden.”
- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som
erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför
arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets
nämndsplaner.
- Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram
så att tillgängligheten och tydligheten ökar.
Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav
som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.
____________________________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 45 (73)

2012-10-31

KS § 204 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande
yttrande över nämndsplan för tekniska nämnden år 2013:
Allmän inledning nämndsplaner
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån denna
nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten
och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanen för tekniska nämnden
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:
- Den gemensamma visionen som arbetats fram i ”Övergripande mål och riktlinjer
2011-2014” bör kommuniceras i nämndsplanerna. Visionen saknas dock i bl.a.
tekniska nämndens nämndsplan.
- Med anledning av vissa organisationsförändringar 2013-01-01 gällande samhällsbyggnadsfrågor bör, precis som tekniska nämnden beslutat i samband med fastställande av nämndsplanen, ett nämndsmål flyttas från tekniska nämndens till
kommunstyrelsens nämndsplan. Förflyttningen gäller följande mål:
”Markköp/exploateringsavtal skall präglas av framtidsinriktat och långsiktigt
hållbart miljöarbete för kommande generationer. Åkermark ska i möjligaste mån
bibehållas genom förtätning av bebyggda områden.”
- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som
erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför
arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets
nämndsplaner.
- Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram
så att tillgängligheten och tydligheten ökar.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 46 (73)

2012-10-31

KS § 204 (forts.)

Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav
som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 205
AU § 198

s. 47 (73)

2012-10-31
2012-10-10

Dnr KS/KF 2012:111.012

Yttrande över nämndsplan för miljö- och byggnadsnämnden år
2013
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har under § 44/07 fastställt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun. Styr- och kvalitetssystemet har därefter reviderats av
fullmäktige under § 20/10, § 71/11 och § 67/12. Av styr- och kvalitetssystemet följer
bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplaner.
Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och
hur uppföljningen ska ske.
Nämndplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är
att tillse att nämndplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget i
övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar
och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.
Miljö- och byggnadsnämnden har under § 25/12 beslutat översända nämndsplan för
år 2013 till kommunstyrelsen för hörande.
Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 25/12
- Förslag till nämndsplan för miljö- och byggnadsnämnden 2013
- Yttrande 2012-10-02 från utvecklingschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande
yttrande över nämndsplan för miljö- och byggnadsnämnden år 2013:
Allmän inledning nämndsplaner
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 48 (73)

2012-10-31
2012-10-10

KS § 205 (forts.)
AU § 198 (forts.)

denna nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver
hur målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten
och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanen för miljö- och byggnadsnämnden
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:
- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som
erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför
arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets
nämndsplaner.
- Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram
så att tillgängligheten och tydligheten ökar.
Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav
som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.
____________________________________
KS § 205
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande
yttrande över nämndsplan för miljö- och byggnadsnämnden år 2013:
Allmän inledning nämndsplaner
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån denna
nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur målen i nämndsplanen ska uppnås.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 49 (73)

2012-10-31

KS § 205 (forts.)

Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten
och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanen för miljö- och byggnadsnämnden
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:
- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som
erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför
arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets
nämndsplaner.
- Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram
så att tillgängligheten och tydligheten ökar.
Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav
som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 206
AU § 199

s. 50 (73)

2012-10-31
2012-10-10

Dnr KS/KF 2012:137.012

Revidering av nämndsplan för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har under § 44/07 fastställt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun. Styr- och kvalitetssystemet har därefter reviderats av
fullmäktige under § 20/10, § 71/11 och § 67/12. Av styr- och kvalitetssystemet följer
bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplaner.
Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och
hur uppföljningen ska ske.
Nämndplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är
att tillse att nämndplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget i
övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar
och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.
Kommunstyrelsen har under § 69/12 fastställt nämndsplan för kommunstyrelsen år
2013.
Utvecklingschefen har lämnat följande förslag till yttrande över nämndernas förslag
till nämndsplaner:
Allmän inledning nämndsplaner
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som
innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån
denna nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten
och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 51 (73)

2012-10-31
2012-10-10

KS § 206 (forts.)
AU § 199 (forts.)

Synpunkter på nämndsplanerna
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:
- Den gemensamma visionen som arbetats fram i ”Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014” kommuniceras i nämndsplanerna. Visionen saknas dock i
kommunstyrelsens, tekniska nämndens och kultur- och fritidsnämndens
nämndsplaner.
- Med anledning av vissa organisationsförändringar 2013-01-01 gällande samhällsbyggnadsfrågor bör ett nämndsmål flyttas från tekniska nämndens till
kommunstyrelsens nämndsplan. Förflyttningen gäller följande mål:
”Markköp/exploateringsavtal skall präglas av framtidsinriktat och långsiktigt
hållbart miljöarbete för kommande generationer. Åkermark ska i möjligaste
mån bibehållas genom förtätning av bebyggda områden.”
- Socialnämnden väljer att definiera målen som effektmål istället för nämndsmål,
och avviker därmed från begreppsdefinitioner i styr- och kvalitetssystemet.
- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad
som erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske.
Inför arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta
kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i
årets nämndsplaner.
Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas
fram så att tillgängligheten och tydligheten ökar.
Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav
som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 69/12
- Nämndsplan för kommunstyrelsen 2013
- Yttrande 2012-10-02 från utvecklingschefen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 52 (73)

2012-10-31
2012-10-10

KS § 206 (forts.)
AU § 199 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Nämndsplan för kommunstyrelsen år 2013 ändras enligt följande:
Nämndsplanen kompletteras med den gemensamma visionen ”Lomma kommun ska
vara en plats där alla människor kan finna en behaglig boplats, där företagandet
frodas och där även växterna och djuren stortrivs. Kommunens verksamhet ger alla
människor möjlighet att leva och utvecklas efter intresse och förmåga, i nutid och
framtid.” som arbetats fram i ”Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014”.
Nämndsplanen kompletteras, med anledning av vissa organisationsförändringar
2013-01-01 gällande samhällsbyggnadsfrågor, med följande nämndsmål:
”Markköp/exploateringsavtal ska präglas av framtidsinriktat och långsiktigt hållbart miljöarbete för kommande generationer. Åkermark ska i möjligaste mån bibehållas genom förtätning av bebyggda områden.”
____________________________________
KS § 206
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Nämndsplan för kommunstyrelsen år 2013 ändras enligt följande:
Nämndsplanen kompletteras med den gemensamma visionen ”Lomma kommun ska
vara en plats där alla människor kan finna en behaglig boplats, där företagandet
frodas och där även växterna och djuren stortrivs. Kommunens verksamhet ger alla
människor möjlighet att leva och utvecklas efter intresse och förmåga, i nutid och
framtid.” som arbetats fram i ”Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014”.
Nämndsplanen kompletteras, med anledning av vissa organisationsförändringar
2013-01-01 gällande samhällsbyggnadsfrågor, med följande nämndsmål:
”Markköp/exploateringsavtal ska präglas av framtidsinriktat och långsiktigt hållbart miljöarbete för kommande generationer. Åkermark ska i möjligaste mån bibehållas genom förtätning av bebyggda områden.”
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 207
AU § 204

s. 53 (73)

2012-10-31
2012-10-10

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.
Nedanstående förteckning visar de motioner, vars beredning ännu inte slutförts.
Motionär
Inkommen Innehåll
Remco Andersson 2012-09-05 Angående utök(FP)
ning av antalet
platser för feriearbete.
Gunilla Tynell
2012-09-11 Angående ”låne(FP)
kort” till alla sexåringar.

Beredningsstadium
Motionen är remitterad till
kommunstyrelsen

Motionen är remitterad till
kommunstyrelsen och kulturoch fritidsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-09-28 från kommunsekreteraren
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
- Redovisningen av ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2012-10-31

KS § 207 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Redovisningen av ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

s. 54 (73)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 208
AU § 209

s. 55 (73)

2012-10-31
2012-10-17

Dnr KS/KF 2012:109.210

Sammanställning över aktuellt planläge – september 2012
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har under § 127/12 beslutat godkänna redovisning av
planlägeslistan och översända listan till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för
kännedom.
Beslutsunderlag
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 127/12
- Prioriteringslista 2012-09-25
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Redovisningen av aktuellt planläge september 2012 lägges till handlingarna.
____________________________________
KS § 208
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Redovisningen av aktuellt planläge september 2012 lägges till handlingarna.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 209
AU § 211

s. 56 (73)

2012-10-31
2012-10-17

Dnr KS/KF 2012:354.105

Utseende av pristagare till 2012 års pris för berömvärda insatser
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har under § 138/07 (revidering under § 200/09) instiftat ”Pris
för berömvärda insatser” i syfte att uppmärksamma och uppmuntra till insatser utöver det vanliga för att bistå medmänniskor, värna miljön eller medverka till att
Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden. Insatserna ska vara i samklang med devisen i kommunens varumärke” Tanke. Omtanke. Mertanke!” Detta innebär att insatser som belönas ska präglas av både tanke och eftertanke, liksom av en
stark välvilja och omtanke och framförallt generera ett mervärde för våra medborgare, föreningar och organisationer. Sektorerna byggnadskultur och kultur är undantagna.
Priset utgörs av ett diplom och ett penningbelopp om totalt 15.000 kronor. Det delas
ut årligen och kan vid varje tillfälle tilldelas en eller flera pristagare. Utdelning sker i
samband med kommunfullmäktigs sammanträde i december månad.
Priset kan delas ut till enskilda personer samt till föreningar, organisationer och inom
kommunen verksamma företag, vilka i positiv och aktiv anda gjort berömvärda insatser för medmänniskor, värnat miljön eller medverkat till att Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden.
Såväl enskilda personer som organisationer, föreningar, företag, kommunala förvaltningar, nämnder och andra äger rätt att nominera kandidater. Förslag om nominering
av pristagare ska ske senast den 30 september. Pristagare utses av kommunstyrelsen.
Följande kandidater har nominerats till årets pris:
- Herr och fru Mats Wedbäck
- Freddy Andersson
- Benny Nilsson
- Pernilla och Fredrik Hollander
- Jeanette Brink med personal
- Camilla Nilsson och Charlotte Kvist (två nomineringar)
- Herbert Jacobsson

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 57 (73)

2012-10-31
2012-10-17

KS § 209 (forts.)
AU § 211 (forts.)

-

Simon Warfving
Ida Mellvé
Thomas Håkansson
Carin Laurin

Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-10-10 från Ingrid Grönkvist, kanslienheten
Överläggning
Lars Arheden yrkar att Freddy Andersson och Simon Warfving ska utses till pristagare. Ordföranden, Christian Idström, Remco Andersson och Lisa Bäck yrkar bifall
till Lars Arhedens yrkande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Till pristagare 2012 års pris för berömvärda insatser utses Freddy Andersson och
Simon Warfving för deras insatser utöver det vanliga för att bistå medmänniskor.
Freddy Andersson tilldelas priset för sitt engagemang i träning av ungdomar i
basketklubben Lobas. Freddy är en medmänniska som är en mycket positiv förebild för barnen och som har en förmåga att få alla engagerade och känna sig delaktiga.
Simon Warfving tilldelas priset för att han tagit ansvar och visat sin ambition att
hjälpa en medmänniska. Simons agerande har bl.a. medverkat till att en klasskamrat på Bjärehovskolan fått stanna i Lomma kommun istället för att byta bostadsort
i Sverige i väntan på Migrationsverkets beslut.
Freddys och Simons engagemang präglas av tanke, omtanke och mertanke samt
genererar ett mervärde och är i högsta grad berömvärda insatser.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 58 (73)

2012-10-31

KS § 209 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Till pristagare 2012 års pris för berömvärda insatser utses Freddy Andersson och
Simon Warfving för deras insatser utöver det vanliga för att bistå medmänniskor.
Freddy Andersson tilldelas priset för sitt engagemang i träning av ungdomar i
basketklubben Lobas. Freddy är en medmänniska som är en mycket positiv förebild för barnen och som har en förmåga att få alla engagerade och känna sig delaktiga.
Simon Warfving tilldelas priset för att han tagit ansvar och visat sin ambition att
hjälpa en medmänniska. Simons agerande har bl.a. medverkat till att en klasskamrat på Bjärehovskolan fått stanna i Lomma kommun istället för att byta bostadsort
i Sverige i väntan på Migrationsverkets beslut.
Freddys och Simons engagemang präglas av tanke, omtanke och mertanke samt
genererar ett mervärde och är i högsta grad berömvärda insatser.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

KS § 210
PLG § 51

s. 59 (73)

2012-10-31
2012-10-17

Dnr KS 2010:223.214

Fortsatt arbete med anledning av utredning om planskild korsning
mellan Vinstorpsvägen och järnvägen samt planprogram för stationsområdet mm i Lomma tätort
Ärendebeskrivning
Planledningsgruppen gav i april 2012 (plg § 26) plangruppen i uppdrag att genomföra en utredning om möjligheterna att utföra en planskild korsning mellan järnvägen
och Vinstorpsvägen i Lomma tätort. Tyréns AB har genomfört en utredning och tagit
fram ett slutligt principförslag. Ärendet har behandlats i plangruppen.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare redovisat och samrådsbehandlat förslag till
planprogram för stationsområdet mm. Detta planprogram innehåller bland annat förslag om planskildhet vid korsningen mellan Industrigatan och järnvägen, samt korsning i samma plan mellan Vinstorpsvägen och järnvägen. Planprogrammet har inte
slutligt godkänts med anledning av plankorsningsutredningen.
Planeringschefen har lämnat följande synpunkter:
Plangruppen ställer sig positiv till att utföra en planskild korsning mellan Vinstorpsvägen och järnvägen, samt att placera busstationen strax väster om korsningen enligt bifogade förslag. En planskild korsning i detta läge innebär rimligen att
någon planskild korsning åtminstone i närtid inte bör eller behöver anläggas där
Industrigatan korsar järnvägen. Förutsättningarna för utformningen av stationsområdet förändras vidare väsentligt då plankorsning ersätts av planskildhet vid Vinstorpsvägen.
Min bedömning är således att planprogrammet för stationsområdet mm bör omarbetas med utgångspunkt i planskildhet vid Vinstorpsvägen och korsning i plan vid
Industrigatan. Eventuellt kan den norra delen av planområdet utgå, om ingen förändring av markanvändningen längre förväntas där. Det bör övervägas att inom
ramen för programarbetet ta fram nya trafikprognoser för Lomma tätort, då de
väglösningar som finns i planprogrammet varit förutsättningen under ett stort antal år vid prognosbedömningar. Planprogrammet bör följas av upprättande av detaljplan för stationsområdet, eventuellt kan samråd ske parallellt. Då ingen extern
finansiär finns för program och detaljplan måste särskilda medel anvisas från
kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

s. 60 (73)

2012-10-31
2012-10-17

KS § 210 (forts.)
PLG § 51 (forts.)

Följande beräknade kostnader och tidplan har utarbetats av planavdelningen:
Kostnader
Fullföljande av planprogram
Upprättande av detaljplan
Grundkarta + Fastighetsförteckning
Trafikutredning
Totalt

150 000 kr
220 000 kr
50 000 kr
40 000 kr
460 000 kr

Tidplan
Revidering av planprogram november 2012-februari 2013
Samråd planprogram
mars 2013
Detaljplanarbete påbörjas
april 2013
Plansamråd
augusti-september 2013
Antagen detaljplan
juni 2014
Ekonomienheten har medverkat i utformningen av förslaget till beslut.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2012-10-09
- Skrivelse från planeringsenheten, komplettering, 2012-10-16
- Skiss Vinstorpsvägen – planskildkorsning, Tyréns, 2012-09-25
- Planprogram för Lomma stationsområde, 2011-08-31
- Redogörelse efter programsamråd, miljö- och byggförvaltningen, 2011-08-30
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- att kommunstyrelsen ger plangruppen i uppdrag att revidera planprogrammet för
stationsområdet mm med utgångspunkt i att planskildhet ska anläggas i korsningen
mellan Vinstorpsvägen och järnvägen samt att busstation ska anläggas strax väster
om denna korsning.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

s. 61 (73)

2012-10-31
2012-10-17

KS § 210 (forts.)
PLG § 51 (forts.)

- att kommunstyrelsen anvisar 460 000 kr för revidering av planprogram för stationsområdet inklusive trafikutredning och efterföljande detaljplanearbete. Medel om
190 000 kr (planprogramarbete + trafikutredning) överföres från kommunstyrelsens
förfogandemedel till kommunstyrelsens konto för fysisk planering. Medel om
270 000 kr (detaljplan + grundkarta mm) överföres från kommunstyrelsens förfogandemedel till miljö- och byggnadsnämndens planverksamhet.
____________________________________
KS § 210
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Uppdrages åt plangruppen i att revidera planprogrammet för stationsområdet m.m.
med utgångspunkt i att planskildhet ska anläggas i korsningen mellan Vinstorpsvägen och järnvägen samt att busstation ska anläggas strax väster om denna korsning.
- För revidering av planprogram för stationsområdet inklusive trafikutredning och efterföljande detaljplanearbete anvisas 460.000 tkr. Medel om 190.000 kr (planprogramarbete + trafikutredning) överföres från kommunstyrelsens förfogandemedel
till kommunstyrelsens konto för fysisk planering. Medel om 270.000 kr (detaljplan +
grundkarta m.m.) överföres från kommunstyrelsens förfogandemedel till miljö- och
byggnadsnämndens planverksamhet.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

KS § 211
PLG § 53

s. 62 (73)

2012-10-31
2012-10-17

Dnr KS/KF 2012:355.260

Förfrågan från Region Skåne om utbyggnad av Skåneleden
Ärendebeskrivning
Region Skåne har skickat ut en förfrågan till kommunerna angående utbyggnad av
”Öresundsleden” som är tänkt att sträcka sig från Höganäs till Vellinge. Man vill
gärna ha svar från de kommuner som ännu inte är färdiga med sina delsträckor om de
vill delta i arbetet och om delsträckor kan komma med i kartunderlaget som ska
tryckas i vinter.
Planeringsenheten har lämnat ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2012-10-07
- Skrivelse från Region Skåne ang utbyggnad av Skåneleden - Öresundsleden, 2012-09-26
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att Lomma kommun lämnar följande yttrande:
Ett förslag för Skåneledens sträckning genom kommunen finns framtaget, denna
sträckning finns också med i kommunens Översiktsplan 2010. Dock är ännu inte alla
markägare kontaktade formellt. Att skriva ett avtal är för tidigt i processen. Däremot
är vi mycket positiva till dialog om delsträckan.
____________________________________
KS § 211
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun lämnar följande yttrande angående utbyggnad av ”Öresundsleden”:
Ett förslag för Skåneledens sträckning genom kommunen finns framtaget, denna
sträckning finns också med i kommunens Översiktsplan 2010. Dock är ännu inte alla
markägare kontaktade formellt. Att skriva ett avtal är för tidigt i processen. Däremot
är vi mycket positiva till dialog om delsträckan.
____________________________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 212
AU § 215

s. 63 (73)

2012-10-31
2012-10-24

Dnr KS/KF 2010:337.003

Fastställande av reviderade Säkerhetsanvisningar för Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har under § 46/08 fastställt Anvisningar för säkerhetsarbete i
Lomma kommun. Anvisningarna har därefter reviderats under § 226/09 och 187/10.
Säkerhetschefen meddelar följande i skrivelse:
”Anvisningar för systematiskt säkerhetsarbete i Lomma kommun” har kompletterats och korrigerats på vissa punkter bl.a. för att tydliggöra och förenkla vissa
funktioner.
I kapitel Risk- incident- och skaderapportering står det att den enskilde ska rapportera i systemet. Jag vill dock poängtera att detta gäller först efter en uppdatering som beräknas under hösten 2012.
Refererande till ovanstående föreslås att Säkerhetsanvisningar i Lomma kommun
fastställs med ovannämnda tillägg och ändringar.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-10-03 från säkerhetschefen
- Förslag till Säkerhetsanvisningar för Lomma kommun
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Reviderade Säkerhetsanvisningar för Lomma kommun fastställs i enlighet med säkerhetschefens förslag, ändrade enligt av utskottet givna direktiv.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 64 (73)

2012-10-31

KS § 212 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Reviderade Säkerhetsanvisningar för Lomma kommun fastställs i enlighet med säkerhetschefens förslag, daterade 2012-10-24, ändrade enligt av utskottet givna direktiv.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 213
AU § 216

s. 65 (73)

2012-10-31
2012-10-24

Dnr KS/KF 2012:212.171

Revisionsrapport Granskning av brandskydd på äldreboenden
Ärendebeskrivning
Revisionen har låtit genomföra en granskning av brandskydd på äldreboenden.
Av granskningen framgår att styrdokumenten för brandskydd endast delvis är aktuella och relevanta. Delegationerna för brandskyddet är skrivna enligt fel lagstiftning
och beslut enligt dem har inte skriftligen rapporterats tillbaka. Årets internkontrollplan för socialnämnden och de kommunövergripande säkerhetsanvisningarna visar
på olika ansvarsfördelning, vilket skapar otydlighet. Granskningen visar även att socialnämnden inte aktivt följer upp brandskyddet inom äldreomsorgen på ett tillfredställande sätt och endast till viss del kan anses ha tillräcklig intern kontroll.
Revisionen har vid sammanträde 2012-05-14 beslutat anta granskningen att översändas till bl.a. kommunstyrelsen för yttrande.
Tekniska nämnden har under § 83/12 beslutat överlämna följande yttrande till kommunstyrelsen:
Tekniska nämnden har ingen erinran mot PWC-rapporten avseende granskning av
brandskydd på äldreboenden.
En kommunövergripande genomgång av hela brandskyddsarbetet föreslås genomföras eftersom både styrdokument och delegationer är likvärdiga inom alla förvaltningar. Uppdagade brister och otydligheter torde således även finnas inom övriga organisationen.
Socialnämnden har under § 72/12 beslutat anta tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-10,
som nämndens yttrande till revisionen.
Säkerhetschefen har lämnat följande yttrande:
Ansvaret för att säkerhetsarbetet bedrivs i enlighet med såväl säkerhetspolicy
som kommunstyrelsens säkerhetsanvisningar, följer verksamhetsansvaret på alla
nivåer. Säkerhetsanvisningarna har reviderats där bland annat ansvar och uppföljning av säkerhetsarbetet har förtydligats och ett förslag har skickas till kommunstyrelsen för beslut. För att förtydliga hur säkerhetsarbetet ska bedrivas ska
det finnas styrdokument för specifika områden där det finns ett centralt samordningsansvar.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 66 (73)

2012-10-31
2012-10-24

KS § 213 (forts.)
AU § 216 (forts.)

För att få en likriktning inom det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) i hela
kommunen samt för att åtgärda de brister som framkommit vid den av revisionen påkallade granskningen har undertecknad i samråd med tjänstemän från socialförvaltningen, tekniska förvaltningen och räddningstjänsten, tagit fram ett
förslag till kommunövergripande styrdokument för SBA.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-05-16 från revisionen
- Revisionsrapport Granskning av brandskydd på äldreboenden
- Protokoll från socialnämnden, § 72/12
- Tjänsteskrivelse 2012-09-10 från socialförvaltningen
- Protokoll från tekniska nämnden, § 83/12
- Yttrande 2012-10-03 från säkerhetschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande (under förutsättning
att kommunstyrelsen fastställer Säkerhetsanvisningar i Lomma kommun):
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över revisionsrapporten Granskning av
brandskydd på äldreboenden:
Ansvaret för att säkerhetsarbetet bedrivs i enlighet med såväl säkerhetspolicy som
kommunstyrelsens säkerhetsanvisningar, följer verksamhetsansvaret på alla nivåer.
Säkerhetsanvisningarna har reviderats där bland annat ansvar och uppföljning av säkerhetsarbetet har förtydligats. För att förtydliga hur säkerhetsarbetet ska bedrivas
ska det finnas styrdokument för specifika områden där det finns ett centralt samordningsansvar.
För att få en likriktning inom det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) i hela
kommunen samt för att åtgärda de brister som framkommit vid den av revisionen påkallade granskningen har säkerhetschefen i samråd med tjänstemän från socialförvaltningen, tekniska förvaltningen och räddningstjänsten, tagit fram ett förslag till
kommunövergripande styrdokument för SBA.
____________________________________
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över revisionsrapporten Granskning av
brandskydd på äldreboenden:
Ansvaret för att säkerhetsarbetet bedrivs i enlighet med såväl säkerhetspolicy som
kommunstyrelsens säkerhetsanvisningar, följer verksamhetsansvaret på alla nivåer.
Säkerhetsanvisningarna har reviderats där bland annat ansvar och uppföljning av säkerhetsarbetet har förtydligats. För att förtydliga hur säkerhetsarbetet ska bedrivas
ska det finnas styrdokument för specifika områden där det finns ett centralt samordningsansvar.
För att få en likriktning inom det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) i hela
kommunen samt för att åtgärda de brister som framkommit vid den av revisionen påkallade granskningen har säkerhetschefen i samråd med tjänstemän från socialförvaltningen, tekniska förvaltningen och räddningstjänsten, tagit fram ett förslag till
kommunövergripande styrdokument för SBA.
____________________________________
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Fastställande av Handlingsprogram för Brottsförebyggande rådet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2011-05-25, § 114, beslutat inrätta ett Brottsförebyggande råd
(BRÅ). Verksamheten ska utvärderas efter ett år
Ett förslag till handlingsprogram för Brottsförebyggande rådet har utarbetats. Det reglerar arbetssätt och organisation för det brottsförebyggande rådet. Då det för närvarande finns tre grupperingar i kommunen som arbetar med frågor som tangerar de
som BRÅ ska arbeta med, föreslås följande:
- att ”KOMPO” upplöses och ersätts av ”Fokusgrupp - trygga Lomma”
- att ”Våga sätta gränser” upplöses och ersätts av ”Fokusgrupp – unga och vuxna i
riskzonen”
- att Trafiksäkerhetsrådet fortsätter som tidigare men att en dialog förs mellan BRÅ
och trafiksäkerhetsrådet
Avsikten är att effektivisera och ge grupperna en möjlighet att samverka med andra
som arbetar med likartade frågor. De personer som blir ansvarig för en fokusgrupp
ska föreslå till styrgruppen vilka funktioner/personer som ska ingå i respektive fokusgrupp. Fördelen med att organisera på detta vis är att skapa en helhetssyn. Styrgruppen får en överblick över fokusgruppernas arbete och kan skapa synergieffekt
genom att koppla ihop frågor mellan de olika grupperna. Tidigare har det i vissa
grupper saknats någon att rapportera till samt att det ibland har saknats uppdrag.
Socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över förslaget till handlingsprogram. Inkomna yttranden har behandlats i styrgruppen för BRÅ och utifrån
inkomna yttranden har vissa ändringar gjorts i förslaget.
Säkerhetschefen föreslår att kommunstyrelsen ska fastställa handlingsprogram för
Brottsförebyggande rådet i Lomma kommun och att utvärdering av BRÅ ska göras
efter ett års arbete enligt handlingsprogrammet.
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Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-10-03 från säkerhetschefen
- Förslag till handlingsprogram för Brottsförebyggande rådet
- Protokoll från socialnämnden, § 48/12
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 72/12
- Protokoll från tekniska nämnden, § 50/12
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 29/12
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 44/12
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Handlingsprogram för Brottsförebyggande rådet i Lomma kommun fastställs enligt
föreliggande förslag.
- Utvärdering av Brottsförebyggande rådet ska göras efter ett års arbete enligt handlingsprogrammet.
____________________________________
KS § 214
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Handlingsprogram för Brottsförebyggande rådet i Lomma kommun fastställs enligt
föreliggande förslag.
- Utvärdering av Brottsförebyggande rådet ska göras efter ett års arbete enligt handlingsprogrammet.
____________________________________
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Beträffande reservkraftverk i kommunhuset
Ärendebeskrivning
Med anledning av resultat från utförd risk- och sårbarhetsanalys med elavbrott som
scenario samt identifierade risker för avbrott av känsliga datasystem och växeltelefoni, har ett åtgärdsförslag kring reservkraft till kommunhuset utförts i samarbete med
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).
Kommunstyrelsen har under § 247/11 beslutat bl.a. att uppdra åt säkerhetschefen att
skicka in ansökan om stöd för kommunal ledningsplats och att frågan om fast och
mobilt reservkraftverk samt service av reservkraftverk återremitteras till säkerhetschefen för vidare belysning, innefattande inhämtande av investerings- och driftkalkyl
från tekniska förvaltningen.
Säkerhetschefen har lämnat följande förslag:
En ansökan har skickats in om bidrag för införandet av ett fast reservaggregat till
kommunhuset och MSB har preliminärt planerat in bidragsgivning till 2013.
Investeringskalkyl är nu framtagen med hjälp av en konsult. Den innehåller även
kalkyler över olika kostnadsförslag bland annat att ersätta reservkraftsaggregatet
med UPS batterier. En ekonomisk sammanställning för projektet från tekniska
förvaltningen finns framtagen.
Jag föreslår att Lomma kommun införskaffar ett aggregat som ställs i en container
och har automatisk omkoppling enligt förslag 1 i bilaga 1 till skrivelsen. Om sedan kommunhuset byggs om så ställer man in aggregatet i den nya byggnaden.
Övriga förslag i bilaga 1 till skrivelsen anses vara varken ekonomiska eller funktionella i jämförelse med förslag 1.
Enligt tidigare ärende skulle kostnaden för endast reservkraftverket hamna på ca
1 500 000 kr, vilket har visat sig vara alldeles för högt räknat. Elkonsulten har genom offertbegäran angett beloppet till 660 000 kr samt tillkommande projektkostnader och oförutsedda kostnader från tekniska förvaltningen (bilaga 2 till skrivelsen) om 200 000 kr. Enligt budget för 2015 är det planerat 2 500 000 kr för
införandet. Då kostnaden nu är lägre föreslår jag att man tidigarelägger investeringen till 2013.
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Kommunledningskontoret ska bära kostnaden och finansiera projekteringen från
tekniska förvaltningen
Lomma kommun måste bära hela investeringskostnaden tills bidraget på 50 % av
kostnaden betalas ut, vilket kan ske tidigast 2013. Bidraget betalas ut från MSB
när samtliga åtgärder är genomförda och MSB varit på plats och slutbesiktigat.
Eventuella drifts- och servicekostnader för det färdiga reservaggregatet beräknas
rymmas inom ramen för budget för krisberedskap.
För att bidraget från MSB ska betalas ut måste samtliga åtgärder vara åtgärdade.
Detta innebär att en uppgradering av UPS rummet måste göras (branddörr, kortläsare, röksensor). Denna kostnad finns i sammanställning från tekniska förvaltningen och hamnar på 80 000 kr.
Ekonomienheten har i yttrande meddelat att medel till projektet, 940 tkr, finns med i
arbetsutskottets förslag till budget 2013.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-10-03 från säkerhetschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Uppdrages åt säkerhetschefen att projektera och ansvara för att ett fast reservkraftverk i container med automatstart installeras enligt MSBs riktlinjer.
- I förslaget till budget för 2013 och plan för ekonomin 2014-2015 finns 940 tkr avsatta för projektet reservkraftverk kommunhuset år 2013 avseende investeringskostnaderna för reservkraftverket (aggregat, container, byggkostnader och ombyggnad av
servis) i enlighet med ekonomiska sammanställningen från tekniska förvaltningen.
- Åtgärderna ska genomföras under första halvåret 2013.
- Eventuella uppkomna drifts- och servicekostnader för det färdiga reservaggregatet
täcks av medel för krisberedskap.
____________________________________
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Uppdrages åt säkerhetschefen att projektera och ansvara för att ett fast reservkraftverk i container med automatstart installeras enligt MSBs riktlinjer.
- I förslaget till budget för 2013 och plan för ekonomin 2014-2015 finns 940 tkr avsatta för projektet reservkraftverk kommunhuset år 2013 avseende investeringskostnaderna för reservkraftverket (aggregat, container, byggkostnader och ombyggnad av
servis) i enlighet med ekonomiska sammanställningen från tekniska förvaltningen.
- Åtgärderna ska genomföras under första halvåret 2013.
- Eventuella uppkomna drifts- och servicekostnader för det färdiga reservaggregatet
täcks av medel för krisberedskap.
____________________________________
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Yttrande över Program till detaljplan för Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup, Staffanstorps kommun
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har beretts tillfälle att i samrådsskedet yttra sig över Program till
detaljplan för Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup, Staffanstorps kommun.
Planeringschefen har i yttrande 2012-10-22 meddelat att planeringsenheten inte har
några synpunkter på programmet.
Beslutsunderlag
- Underrättelse 2012-10-09 om samråd kring Program till detaljplan för Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup, Staffanstorps kommun
- Samrådshandling Program till detaljplan för Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup,
Staffanstorps kommun
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun har inga synpunkter på Program till detaljplan för Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup, Staffanstorps kommun.
____________________________________
KS § 216
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun har inga synpunkter på Program till detaljplan för Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup, Staffanstorps kommun.
____________________________________
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