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KS § 238

Dnr KS/KF 2012:23.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag.
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 66/12
Tjänstepension
Dnr KS/KF 2012:24.002
nr 67/12
Ålderslivränta
Dnr KS/KF 2012:24.002
nr 68-69/12 Särskild avtalspension
Dnr KS/KF 2012:24.002
nr 70/12
Avstämning löneöversyn 2012 för UKF-förvaltningen, förhandlingsprotokoll nr 13/2012
Dnr KS/KF 2012:24.002
nr 71/12
Lönerevision 2012, förhandlingsprotokoll nr 19/12
Dnr KS/KF 2012:24.002
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 242-251/12 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
nr 13/12
Beslut om nedskrivning av kundfordringar, tekniska förvaltningen
Dnr KS/KF 2012:21.045
Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
nr 5/12
Beslut avseende rättegångsfullmakt, skolskjuts 2012
Protokoll från sammanträde 2012-11-14, 2012-11-21 och 2012-11-28 med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Minnesanteckningar från sammanträde 2012-10-23 med styrgrupp för barn- och ungdomsdialog.
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 91/12, angående uppföljning av lokalbehovsplan 2012.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 4 (36)

2012-12-12

KS § 238 (forts.)

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 70/12, angående uppföljning av lokalbehovsplan 2012.
Protokoll från sammanträde 2012-11-13 med kommunala handikapprådet.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Delegationsbesluten och meddelandena lägges till handlingarna.
____________________________________
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KS § 239
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Dnr KS/KF 2012:413.003

Revidering av attestreglementet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2003-11-27 fastställt attestreglemente. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har i uppföljningsplan för innevarande år tagit upp uppföljning av attestreglementet.
Redovisningschefen föreslår revidering av attestreglementet, E.2 i Lomma kommuns
författningssamling, på så sätt att första stycket i 8 § får följande lydelse:
Attesten är en sammansatt process som skall involvera 2 personer. Dessutom skall
behörighetskontroll avseende manuella externa transaktioner genomföras av en tredje
person.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-11-12 från redovisningschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
- Attestreglementet revideras på så sätt att första stycket i 8 § får följande lydelse:
”Attesten är en sammansatt process som skall involvera 2 personer. Dessutom skall
behörighetskontroll avseende manuella externa transaktioner genomföras av en tredje
person.”
____________________________________
KS § 239
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Attestreglementet revideras på så sätt att första stycket i 8 § får följande lydelse:
”Attesten är en sammansatt process som skall involvera 2 personer. Dessutom skall
behörighetskontroll avseende manuella externa transaktioner genomföras av en tredje
person.”
____________________________________
Utdragsbestyrkande
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2012-12-12
2012-11-21

Dnr KS/KF 2012:343.880

Motion angående ”lånekort” till alla sexåringar
Ärendebeskrivning
Gunilla Tynell (FP) föreslår i motion, inkommen 2012-09-11, kommunfullmäktige
besluta ”att våra bibliotek skickar hem ett slags lånekort till alla sexåringar”.
Förvaltningschefen för UKF-förvaltningen och bibliotekschefen har lämnat följande
yttrande till kultur- och fritidsnämnden:
”Kultur- och fritidsnämnden har fastställt mål inom sina ansvarsområden och beskriver i dessa mål vad som ska göras inom respektive område och när. När det
gäller mål för biblioteket pekar kultur- och fritidsnämnden på att biblioteken ska
utvecklas till att bli centrala kulturmötesplatser, för alla åldrar (nämndsplan 2012)
och fortsätta utvecklas som central mötesplats i dialog med medborgarna för att
locka besökare i alla åldrar (nämndsplan 2013).
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid beskriver hur nämndens mål
ska uppfyllas och av vem. Som ett led i förvaltningens arbete delar biblioteken i
Lomma kommun ut barnens andra bok, tillsammans med informationsmaterial,
till alla kommunens 6-åringar.
Förvaltningen ser förslaget avseende ”låtsaslånekort” som ett positivt komplement
till det material som kommunens 6-åringar får och kan handlägga detta inom bibliotekets egen organisation och angivna ramar. Motionen anses därmed besvarad.”
Kultur- och fritidsnämnden har under § 61/12 beslutat att ”motionen anses besvarad”.
Beslutsunderlag
- Motion, inkommen 2012-09-11, från Gunilla Tynell (FP)
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 61/12
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
- Motionen är besvarad med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande.
____________________________________
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Motionen är besvarad med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande.
____________________________________
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2012-12-12
2012-11-28

Dnr KS/KF 2012:374.214

Yttrande över Kulturmiljöprogram Kävlinge kommun, tematisk
översiktsplan
Ärendebeskrivning
Kävlinge kommun har sänt ut sitt kulturmiljöprogram på samråd. I denna tematiska
översiktplan, som knyter an till befintlig översiktsplan, har kommunens olika kulturmiljöer inventerats och dokumenterats. Programmet ska utgöra ett viktigt underlag
för bedömning av kulturmiljöaspekter i samband med bygglov och planering för såväl kommunen som fastighetsägare och byggherrar. Det är ett strategiskt dokument
för hur kulturmiljöfrågorna ska behandlas i framtiden. Utöver ett arbetsredskap för
tjänstemännen hoppas man på att kulturmiljöprogrammet även kommer att fungera
som ett inspirerande informationsmaterial.
Planeringschefen och samhällsplaneraren har i skrivelse 2012-11-20 lämnat förslag
till yttrande.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-10-08 från Kävlinge kommun
- Kulturmiljöprogram för Kävlinge kommun, samrådshandling
- Yttrande 2012-11-20 från planeringschefen och samhällsplaneraren
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun avger följande yttrande över Kulturmiljöprogram Kävlinge kommun:
Det är tydligt att det gjorts en grundlig kartläggning av Kävlinge kommuns kulturmiljöer i arbetet med att ta fram detta program. Det är lättillgängligt och enkelt att
orientera sig i och det finns mycket intressant att läsa för den som är intresserad. Som
informativt dokument är det ett mycket bra och på många sätt komplett program.
Men det som till stor del saknas igenom hela programmet är ställningstagande från
kommunen. Skriften redogör snarare för en inventering av miljöer och byggnader än
att besvara frågor om vilka byggnader eller miljöer som man ska vara extra varsamma med. Det beskrivs att kulturmiljöprogrammet ska vara översiktligt
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varmed det ska vara möjligt att användas som planeringsunderlag för kommunens
tjänstemän och det nämns att de värdefulla miljöerna ska vara erkända bland tjänstemän, politiker och boende så att de kan säkerställas och bevaras för framtiden men
utan att det går att utläsa hur de ska säkerställas. Även om det inte är ett juridiskt dokument borde ett förhållningssätt eller en åsikt kunna uttryckas. Programmet blir mer
en beskrivning av nuläget och som sådan är den gedigen och välgjord.
Lomma kommun har i övrigt inga synpunkter på sakinnehållet.
____________________________________
KS § 241
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun avger följande yttrande över Kulturmiljöprogram Kävlinge kommun:
Det är tydligt att det gjorts en grundlig kartläggning av Kävlinge kommuns kulturmiljöer i arbetet med att ta fram detta program. Det är lättillgängligt och enkelt att
orientera sig i och det finns mycket intressant att läsa för den som är intresserad. Som
informativt dokument är det ett mycket bra och på många sätt komplett program.
Men det som till stor del saknas igenom hela programmet är ställningstagande från
kommunen. Skriften redogör snarare för en inventering av miljöer och byggnader än
att besvara frågor om vilka byggnader eller miljöer som man ska vara extra varsamma med. Det beskrivs att kulturmiljöprogrammet ska vara översiktligt varmed det
ska vara möjligt att användas som planeringsunderlag för kommunens tjänstemän
och det nämns att de värdefulla miljöerna ska vara erkända bland tjänstemän, politiker och boende så att de kan säkerställas och bevaras för framtiden men utan att det
går att utläsa hur de ska säkerställas. Även om det inte är ett juridiskt dokument borde ett förhållningssätt eller en åsikt kunna uttryckas. Programmet blir mer en beskrivning av nuläget och som sådan är det gediget och välgjort.
Lomma kommun har i övrigt inga synpunkter på sakinnehållet.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 242
AU § 254

s. 10 (36)

2012-12-12
2012-11-28

Dnr KS/KF 2012:375.212

Yttrande över Framtidsplan för Burlövs kommun, Översiktsplan,
ÖP 12
Ärendebeskrivning
Burlövs kommun har sänt ut sitt förslag till en ny översiktsplan på samråd. En översiktsplan ska omfatta hela kommunens geografiska yta och visa på hur kommunen
ser på mark- och vattenanvändningen och bebyggelsens utveckling i kommunen.
Framtidsplan för Burlövs kommun, som man valt att kalla den, innehåller förslag till
ställningstagande med konsekvenser på kortare och längre sikt fram till cirka år 2030
med utblick mot år 2050. Framtidsplanens ambition är att ge en tydlig inriktning för
Burlövs framtid. Inriktningen ska ge en hållbar samhällsutveckling miljömässigt,
ekonomiskt och socialt med människan och mötesplatser i centrum. Planen har stort
fokus på att genom förtätning utveckla Burlövs kommun i sina stations- och kollektivtrafiknära områden.
Planeringschefen och samhällsplaneraren har i skrivelse 2012-11-20 lämnat förslag
till yttrande.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-10-17 från Burlövs kommun
- Översiktsplan ÖP12, Framtidsplan för Burlövs kommun
- Yttrande 2012-11-20 från planeringschefen och samhällsplaneraren
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun avger följande yttrande över Översiktsplan ÖP 12, Framtidsplan
för Burlövs kommun:
Det generella intrycket av planen är att den är väl genomarbetad med en tydlig målbild och tydliga strategier för Burlövs framtida utveckling. Ambitionerna att förtäta i
befintlig bebyggelse generellt och i kollektivtrafiklägen i synnerhet är helt i linje med
regionala mål att tillkommande bebyggelse för bostäder, arbetsplatser och service i
Skåne bör ske i goda kollektivtrafiklägen.
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Lomma kommun konstaterar att Burlöv planerar för en relativt stor utbyggnad på
Kronetorpsområdet mellan Arlöv och Åkarp vilket är i konflikt med riksintresset för
kulturmiljö. Kronetorp tillhör också samma geografiska område för riksintresse som
Alnarpsområdet. Dessutom är en sådan utbyggnad även tvärtemot tanken om öppna
stråk mellan orterna i sydvästra Skåne. Frågan är om man vill att de båda orterna
även i framtiden ska upplevas som enskilda samhällen i ett öppet jordbrukslandskap.
En sammanväxning kan leda till att dagens samhällen i framtiden bara kommer att
upplevas som stationsuppehåll på järnvägen mellan Malmö och Lund.
I de fall man föreslår att ta jordbruksmark i anspråk för utbyggnad är det dock positivt att man är konsekvent i tankarna kring en större täthet och en högre exploatering.
Även att man centralt tänker sig en blandad bebyggelse, med bostäder och lämpliga
centrumverksamheter, för att åstadkomma varierande, trygga stadsmiljöer med liv
och rörelse låter som god planering.
Lomma kommun ser positivt på att man i beskrivningen av sina utbyggnadsområden
även nämner att studentbostäder för Alnarpsstudenter är en av flera möjligheter i
framtida servicebyggnader där kommunal verksamhet ska kunna samordnas med annan verksamhet.
Lomma kommun ställer sig positiva till målet att utveckla Spillepeng till ett framtida
större rekreationsområde sammankopplat till grönstruktur i Malmö och Lomma. Anslutningen av grönstråken stämmer väl överens med Lomma kommuns översiktsplan
för 2010. En viss ytterligare blåstruktur skulle vara önskvärd. Dagvattenproblematiken, som alla kommuner i sydvästskåne idag drabbas av, är inte fullt ut beskriven.
Man begränsar sig till att åtgärderna för alla de stora utbyggnadsområdena ska vara
en tillkommande dagvattenpolicy. Istället borde redan i detta skede åtgärder för de
redan befintliga problemen och de tillkommande stora volymer vatten p.g.a. exploatering hanteras på lämpligt sätt i översiktsplanen.
Utöver de ovan nämnda ökade volymerna tillkommer klimatförändringens effekter i
form av oftare återkommande skyfall, något som knappt nämns i planen. Det kommer att vara nödvändigt att avsätta mark för att hantera detta. Relationen till vattendirektivet och den påverkan tillkommande dagvatten har på Lommabukten behöver
också belysas ytterligare, då Lommabuktens ekologiska status idag är måttlig och åtgärder måste genomföras för att minska de påfrestningar som redan finns idag, om
vattendirektivets mål ska uppnås.
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Att man ser persontrafik på Lommabanan som en av de viktiga regionala frågorna
som kommer att påverka Burlövs framtid och argumenterar för det och att man ser en
framtida pågatågsstation i Arlöv och kopplingen mellan den och Burlöv C som en
viktig del i sin bebyggelseutveckling ser Lomma kommun som mycket positivt. Burlöv kommuns inställning till persontrafik på Lommabanan är något som Lomma
kommun delar och något man bör kunna arbeta tillsammans med för att uppnå.
____________________________________
KS § 242
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun avger följande yttrande över Översiktsplan ÖP 12, Framtidsplan
för Burlövs kommun:
Det generella intrycket av planen är att den är väl genomarbetad med en tydlig målbild och tydliga strategier för Burlövs framtida utveckling. Ambitionerna att förtäta i
befintlig bebyggelse generellt och i kollektivtrafiklägen i synnerhet är helt i linje med
regionala mål att tillkommande bebyggelse för bostäder, arbetsplatser och service i
Skåne bör ske i goda kollektivtrafiklägen.
Lomma kommun konstaterar att Burlöv planerar för en relativt stor utbyggnad på
Kronetorpsområdet mellan Arlöv och Åkarp vilket är i konflikt med riksintresset för
kulturmiljö. Kronetorp tillhör också samma geografiska område för riksintresse som
Alnarpsområdet. Dessutom är en sådan utbyggnad även tvärtemot tanken om öppna
stråk mellan orterna i sydvästra Skåne. Frågan är om man vill att de båda orterna
även i framtiden ska upplevas som enskilda samhällen i ett öppet jordbrukslandskap.
En sammanväxning kan leda till att dagens samhällen i framtiden bara kommer att
upplevas som stationsuppehåll på järnvägen mellan Malmö och Lund.
I de fall man föreslår att ta jordbruksmark i anspråk för utbyggnad är det dock positivt att man är konsekvent i tankarna kring en större täthet och en högre exploatering.
Även att man centralt tänker sig en blandad bebyggelse, med bostäder och lämpliga
centrumverksamheter, för att åstadkomma varierande, trygga stadsmiljöer med liv
och rörelse låter som god planering.
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Lomma kommun ser positivt på att man i beskrivningen av sina utbyggnadsområden
även nämner att studentbostäder för Alnarpsstudenter är en av flera möjligheter i
framtida servicebyggnader där kommunal verksamhet ska kunna samordnas med annan verksamhet.
Lomma kommun ställer sig positiva till målet att utveckla Spillepeng till ett framtida
större rekreationsområde sammankopplat till grönstruktur i Malmö och Lomma. Anslutningen av grönstråken stämmer väl överens med Lomma kommuns översiktsplan
för 2010. En viss ytterligare blåstruktur skulle vara önskvärd. Dagvattenproblematiken, som alla kommuner i sydvästskåne idag drabbas av, är inte fullt ut beskriven.
Man begränsar sig till att åtgärderna för alla de stora utbyggnadsområdena ska vara
en tillkommande dagvattenpolicy. Istället borde redan i detta skede åtgärder för de
redan befintliga problemen och de tillkommande stora volymer vatten p.g.a. exploatering hanteras på lämpligt sätt i översiktsplanen.
Utöver de ovan nämnda ökade volymerna tillkommer klimatförändringens effekter i
form av oftare återkommande skyfall, något som knappt nämns i planen. Det kommer att vara nödvändigt att avsätta mark för att hantera detta. Relationen till vattendirektivet och den påverkan tillkommande dagvatten har på Lommabukten behöver
också belysas ytterligare, då Lommabuktens ekologiska status idag är måttlig och åtgärder måste genomföras för att minska de påfrestningar som redan finns idag, om
vattendirektivets mål ska uppnås.
Att man ser persontrafik på Lommabanan som en av de viktiga regionala frågorna
som kommer att påverka Burlövs framtid och argumenterar för det och att man ser en
framtida pågatågsstation i Arlöv och kopplingen mellan den och Burlöv C som en
viktig del i sin bebyggelseutveckling ser Lomma kommun som mycket positivt. Burlöv kommuns inställning till persontrafik på Lommabanan är något som Lomma
kommun delar och något man bör kunna arbeta tillsammans med för att uppnå.
____________________________________
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Godkännande av överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2007-04-26 § 71 beslutat att uttala sin avsikt att Lomma
kommun ska träffa överenskommelse med Integrationsverket om flyktingmottagande
i enlighet med följande huvudprinciper:
- Kommunens arbete ska präglas av att vi ska bli ett bra exempel på ett gott mottagande och en bra integration;
- Avtalet ska avse cirka 20 personer år 2007 med inriktning på familjer med barn i
förskole- och grundskoleålder;
- Bostäderna ska vara fördelade på olika bostadsområden i kommunen;
- Kommunen ska ta tillvara möjligheterna till samverkan med enskilda, ideella organisationer och grannkommuner för att säkerställa en god och effektiv integration;
- Kommunens kostnader i anledning av kommunens åtaganden enligt avtalet ska
bedömas täckas av den ersättning kommunen erhåller enligt avtalet.
Kommunstyrelsen bemyndigades att teckna avtal för år 2007 med de villkor kommunstyrelsen fann lämpliga i syfte att säkerställa att ovan nämnda mål kan uppnås.
Därutöver bemyndigades kommunstyrelsen att framöver, inför varje enskilt kalenderår, träffa överenskommelse med Migrationsverket/länsstyrelsen om mottagande
av flyktingar, utifrån av kommunfullmäktige ovan fastställda mål för flyktingmottagande.
Kommunstyrelsen har, i överensstämmelse med kommunfullmäktiges beslut under §
71/07, 2007-06-13 § 202 godkänt en överenskommelse mellan Integrationsverket
och Lomma kommun om flyktingmottagning.
Avtalet, p.4, stadgar att överenskommelsen gäller kalenderåren 2007, 2008 och 2009
samt att förhandling ska äga rum inför såväl år 2008 som år 2009 beträffande antalet
flyktingar, utifrån den då aktuella bostadssituationen, vilket kan innebära utökat mottagande, utöver det antal om 20 flyktingar som vid varje tidpunkt ska rymmas inom
kommunens flyktingmottagning. Parterna äger vidare rätt att uppta förhandlingar om
förutsättningarna för flyktingmottagandet ändras väsentligt.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 15 (36)

2012-12-12
2012-11-28

KS § 243 (forts.)
AU § 255 (forts.)

Kommunstyrelsen har därefter godkänt tillägg till överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av flyktingar, avseende år 2008 respektive år 2009, 2010
och 2011. För år 2012 tecknades ny överenskommelse innebärande att kommunen
under året skulle ta emot 22 flyktingar. Vid utgången av år 2012 skulle därmed cirka
50 personer rymmas inom flyktingverksamheten.
Kanslichefen har lämnat följande beskrivning av förslaget:
Då gällande avtal om flyktingmottagning löper ut vid årsskiftet 2012/2013 har
kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn och undertecknad förhandlat med
länsstyrelsen beträffande villkor för överenskommelse om kommunens mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande avseende år 2013.
Utgångspunkten för förhandlingarna har varit kommunfullmäktiges enhälliga beslut 2007-04-26 § 71, med principiellt ställningstagande till flyktingmottagningsverksamheten. Kommunstyrelsens mandat att teckna nytt avtal är begränsat till
detta principiella ställningstagande.
Vid förhandling med Länsstyrelsen i Skåne län 2012-11-16 har kommunen föreslagit en ny ettårig överenskommelse, innebärande att kommunen åtar sig att ta
emot 20 utlänningar år 2013, innefattande såväl flyktingar som beräknas bosätta
sig på egen hand som flyktingar som anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg.
Under år 2012 har kommunen mottagit sex flyktingar utifrån gällande överenskommelse och antalet personer i flyktingverksamheten uppgår för närvarande till
tio stycken. Förslaget till ny överenskommelse innebär således att flyktingverksamheten vid utgången av år 2013 totalt kommer att rymma cirka 30 personer.
Den föreslagna överenskommelsen uppfyller de av kommunfullmäktige fastställda direktiven.
Till gruppen som bosätter sig på egen hand räknas såväl nyanländ som efter uppehållstillstånd ordnar boende på egen hand eller väljer att bo kvar i kommunen efter asyltiden, som den som, som en följd av anknytning till flykting, bosätter sig
hos denne och dessutom ensamkommande barn som anvisats plats i kommunen
redan under asyltiden.
Förhandlingar föreslås äga rum, under år 2013, beträffande ny överenskommelse
om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande avseende år 2014.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 16 (36)

2012-12-12
2012-11-28

KS § 243 (forts.)
AU § 255 (forts.)

Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-11-21 från kanslichefen
- Förslag till överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
Överläggning
Ordföranden, Mozhgan Zachrison, Lars Arheden, Remco Andersson och Lisa Bäck
yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås besluta godkänna föreliggande överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun godkänner ”Överenskommelse om mottagande av flyktingar och
andra skyddsbehövande” avseende år 2013, mellan Staten genom Länsstyrelsen i
Skåne län och Lomma kommun.
____________________________________
KS § 243
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun godkänner ”Överenskommelse om mottagande av flyktingar och
andra skyddsbehövande” avseende år 2013, mellan Staten genom Länsstyrelsen i
Skåne län och Lomma kommun.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 17 (36)

2012-12-12
2012-11-28

KS § 244
AU § 256

Dnr KS/KF 2012:428.000

Godkännande av begränsat öppethållande av förvaltningarna i
kommunhuset samt miljö- och byggförvaltningen 2013
Ärendebeskrivning
Förvaltningslagen 5 § reglerar kraven vad gäller myndigheternas tillgänglighet för
allmänheten. Där stadgas bland annat att en myndighet ska ha öppet under minst två
timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna
handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av allmänna
handlingar som förvaras hos myndigheten. Detta gäller dock inte om en sådan dag
samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
Kanslichefen har lämnat följande förslag:
År 2013 infaller s.k. klämdagar den 10 maj, 7 juni och den 23 december. Öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset samt miljö- och byggförvaltningen
föreslås dessa dagar begränsas till kl. 9-11.
Vidare föreslås att öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset samt miljöoch byggförvaltningen begränsas till kl. 8-12, dag före röd dag 2013, d.v.s. den 28
mars, 30 april, 8 maj, 5 juni och 1 november 2013.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-11-21 från kanslichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset samt miljö- och byggförvaltningen begränsas den 10 maj, 7 juni och den 23 december 2013 till kl. 9-11 och den
28 mars, 30 april, 8 maj, 5 juni och 1 november 2013 till kl. 8-12.
Midsommarafton, julafton och nyårsafton år 2013 är förvaltningarna i kommunhuset
samt miljö- och byggförvaltningen stängda.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 18 (36)

2012-12-12

KS § 244 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset samt miljö- och byggförvaltningen begränsas den 10 maj, 7 juni och den 23 december 2013 till kl. 9-11 och den
28 mars, 30 april, 8 maj, 5 juni och 1 november 2013 till kl. 8-12.
Midsommarafton, julafton och nyårsafton år 2013 är förvaltningarna i kommunhuset
samt miljö- och byggförvaltningen stängda.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 245
AU § 258

s. 19 (36)

2012-12-12
2012-12-05

Dnr KS/KF 2012:58.141

Fastställande av Näringslivsprogram för Lomma kommun 20132014
Ärendebeskrivning
Ett förslag till nytt näringslivsprogram för Lomma kommun har tagits fram av näringslivsutvecklaren. Nuvarande plan antogs i september 2009. Det nya programmet
innehåller förutom näringslivsutveckling även centrumutveckling och besöksnäring.
Näringslivssekreteraren har lämnat följande skrivelse:
Programmet har skickats på remiss till tekniska förvaltningen, miljö- och byggförvaltningen, socialförvaltningen samt förvaltningen för utbildning, kost, kultur
och fritid.
Tekniska förvaltningen tillstyrker förslaget med tillägg. Yttrandet har tagits in förslaget.
Socialnämnden har lämnat yttrande enligt nedan:
”Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till näringslivsprogram, men föreslår tillägg till programmet att kommunen, i näringslivsarbetet, aktivt ska verka
för CSR (Corporate Social Responsibility) såsom t.ex. att företag och verksamheter i kommunen arbetar för att personer som står långt från arbetsmarknaden ges
möjlighet till praktik och anställning i små och medelstora företag i kommunen.”
Förslaget föreslås inte tas in i näringslivsprogrammet då denna fråga härrörs till
sysselsättnings/arbetsmarknadsområdet inom kommunen. Förslaget har vidarebefordrats till tjänsteman med ansvar för arbetsmarknadsfrågor.
Miljö- och byggförvaltningen har lämnat yttrande:
”Det är bra om Lomma kommun FRAMHÅLLER den gröna profil som Lomma
kan visa upp när det gäller Green Tech-verksamheter. Lomma kommun borde
dessutom vara attraktiv för att utveckla gröna bostäder med tanke på de goda erfarenheterna av projektet Lomma hamn”.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 20 (36)

2012-12-12
2012-12-05

KS § 245 (forts.)
AU § 258 (forts.)

Förslaget att framhålla en grön profil kommer att beaktas i samarbetet med SLU
Alnarp samt vid etablieringar av nya verksamheter inom kommunen.
Förslaget vad gäller att utveckla gröna bostäder ligger inom inte ramen för näringslivsarbete.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har ingenting att erinra mot
förslaget till Näringslivsprogram för Lomma kommun.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-11-26 från näringslivsutvecklaren
- Förslag till Näringslivsprogram för Lomma kommun 2013-2014
- Yttrande 2012-02-15 från tekniska förvaltningen
- Protokoll från socialnämnden, § 36/12
- Yttrande 2012-05-08 från miljö- och byggförvaltningen
- Yttrande 2012-11-22 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Näringslivsprogram för Lomma kommun 2013-2014 fastställes enligt näringslivsutvecklarens förslag.
----------------------- Bilaga KSAU § 258/12
____________________________________
KS § 245
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Näringslivsprogram för Lomma kommun 2013-2014 fastställes enligt näringslivsutvecklarens förslag.
----------------------- Bilaga KS § 245/12
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 246
AU § 259

s. 21 (36)

2012-12-12
2012-12-05

Dnr KS/KF 2012:156.214

Yttrande i granskningsskedet över förslag till detaljplan för del av
N N m.fl. (Alfredshällskolan), Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden upprättar förslag till detaljplan för del av N N m.fl.
(Alfredshällskolan). Planförslaget har skickats till bl.a. kommunstyrelsen för synpunkter i granskningsskedet.
Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna för tillbyggnad av skola och förskola inom Alfredshällskolans område.
Planeringschefen har lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Underrättelse om samråd – förslag till detaljplan för del av N N m.fl. (Alfredshällskolan)
- Plan- och genomförandebeskrivning
- Plankarta med planbestämmelser
- Samrådsredogörelse
- Yttrande 2012-11-28 från planeringsenheten
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över förslag till detaljplan för del av
N N m.fl. (Alfredshällskolan):
Detaljplaneförslaget har i huvudsak justerats med anledning av kommunstyrelsens
synpunkter i samrådsskedet. Inom miljöområdet har kommunstyrelsen dock några ytterligare synpunkter.
Överlag hanteras balanseringsprincipen och kompensering av de ekosystemtjänster
som försvinner i samband med att parkmark tas i anspråk väl i planen. Några synpunkter finns fortfarande (sidhänvisningen avser plan- och genomförandebeskrivningen).

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
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2012-12-12
2012-12-05

KS § 246 (forts.)
AU § 259 (forts.)

På sidan 8 anges att planområdet ingår i Höje å avrinningsområde. Det korrekta är
Bredbäckens avrinningsområde.
Sista meningen i första stycket på sidan 10 (De värden som försvinner inom parkområden ska kompenseras s.k. balanseras) avser en del av ett viktigt principiellt resonemang och behöver kompletteras för att bli begriplig.
På sidan 11 stämmer inte skrivningarna om klassningen enligt naturmiljöprogrammet.
På sidan 17 bör avsnitt utvecklingsmöjligheter antingen tas bort eller skrivas om. Ursprungligen kommer analysen från naturmiljöprogrammet, men denna har skett med
förutsättning att hela parken skulle finnas kvar. I och med att delar av parken tas i anspråk bör kraven på växtval skärpas och förslagsvis tas all text om växtval bort i detta skede och en hänvisning görs istället till den utredning som ska göras i samband
med övrig kompensation.
Kommunstyrelsen har i övriga inga synpunkter på planförslaget.
____________________________________
KS § 246
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över förslag till detaljplan för del av
N N m.fl. (Alfredshällskolan):
Detaljplaneförslaget har i huvudsak justerats med anledning av kommunstyrelsens
synpunkter i samrådsskedet. Inom miljöområdet har kommunstyrelsen dock några ytterligare synpunkter.
Överlag hanteras balanseringsprincipen och kompensering av de ekosystemtjänster
som försvinner i samband med att parkmark tas i anspråk väl i planen. Några synpunkter finns fortfarande (sidhänvisningen avser plan- och genomförandebeskrivningen).

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 23 (36)

2012-12-12

KS § 246 (forts.)

På sidan 8 anges att planområdet ingår i Höje å avrinningsområde. Det korrekta är
Bredbäckens avrinningsområde.
Sista meningen i första stycket på sidan 10 (De värden som försvinner inom parkområden ska kompenseras s.k. balanseras) avser en del av ett viktigt principiellt resonemang och behöver kompletteras för att bli begriplig.
På sidan 11 stämmer inte skrivningarna om klassningen enligt naturmiljöprogrammet.
På sidan 17 bör avsnitt utvecklingsmöjligheter antingen tas bort eller skrivas om. Ursprungligen kommer analysen från naturmiljöprogrammet, men denna har skett med
förutsättning att hela parken skulle finnas kvar. I och med att delar av parken tas i anspråk bör kraven på växtval skärpas och förslagsvis tas all text om växtval bort i detta skede och en hänvisning görs istället till den utredning som ska göras i samband
med övrig kompensation.
Kommunstyrelsen har i övriga inga synpunkter på planförslaget.
Jäv
Med anledning av jäv har Lars Carlén inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 247
AU § 260

s. 24 (36)

2012-12-12
2012-12-05

Dnr KS/KF 2012:201.214

Yttrande i granskningsskedet över förslag till detaljplan för N N
m.fl. (Hans Hanssons gård), Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden upprättar förslag till detaljplan för N N m.fl. (Hans
Hanssons gård). Planförslaget har skickats till bl.a. kommunstyrelsen för synpunkter
i granskningsskedet.
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten att ändra markanvändningen från allmän platsmark till kvartersmark för bostadsändamål inom del av fastigheten N N och
N N.
Planeringschefen har lämnat följande yttrande
Projektet Hans Hanssons gård ingår i kommunens bostads- och markförsörjningsprogram 2012-2025 med byggstart 2013. Antalet bostäder anges i programmet till
14 st. Detaljplanen bör nämna innehållet i detta program.
Planeringsenheten har i övrigt inget att erinra mot föreliggande förslag till detaljplan.
Beslutsunderlag
- Underrättelse om granskning – förslag till detaljplan för N N m.fl. (Hans Hanssons
gård)
- Plan- och genomförandebeskrivning
- Plankarta med planbestämmelser
- Samrådsredogörelse
- Yttrande 2012-11-28 från planeringschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över förslag till detaljplan för N N m.fl.
(Hans Hanssons gård):
Projektet Hans Hanssons gård ingår i kommunens bostads- och markförsörjningsprogram 2012-2025 med byggstart 2013. Antalet bostäder anges i programmet till 14 st.
Detaljplanen bör nämna innehållet i detta program.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 25 (36)

2012-12-12
2012-12-05

KS § 247 (forts.)
AU § 260 (forts.)

Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot föreliggande förslag till detaljplan.
____________________________________
KS § 247
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över förslag till detaljplan för N N m.fl.
(Hans Hanssons gård):
Projektet Hans Hanssons gård ingår i kommunens bostads- och markförsörjningsprogram 2012-2025 med byggstart 2013. Antalet bostäder anges i programmet till 14 st.
Detaljplanen bör nämna innehållet i detta program.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot föreliggande förslag till detaljplan.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 248
AU § 261

s. 26 (36)

2012-12-12
2012-12-05

Dnr KS/KF 2012:409.214

Yttrande i samrådsskedet över förslag till detaljplan för N N m.fl. i
Fjelie
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden upprättar förslag till detaljplan för N N m.fl. i Fjelie.
Planförslaget har skickats till bl.a. kommunstyrelsen för synpunkter i samrådsskedet.
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av att låta uppföra bostäder och allmän
platsmark inom N N m.fl.
Planeringschefen har lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Underrättelse om samråd – förslag till detaljplan för N N m.fl. i Fjelie
- Plan- och genomförandebeskrivning
- Plankarta med planbestämmelser
- Yttrande 2012-11-28 från planeringschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över förslag till detaljplan för N N m.fl.
i Fjelie:
Allmänt
Detaljplaneförslaget synes inte strida med kommunens strategiska mål och inriktning
såsom det till exempel kommer till uttryck i ”Övergripande mål och riktlinjer 20112014” samt i kommunens översiktsplan.
Projektet finns med i kommunens bostads- och markförsörjningsprogram 2012-2025
med byggstart 2014. Detaljplanen bör kompletteras med uppgifter om vad sägs i detta program.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 27 (36)

2012-12-12
2012-12-05

KS § 248 (forts.)
AU § 261 (forts.)

Miljöfrågor
Angivna sidor hänvisar till plan- och genomförandebeskrivningen.
På sidan 4 ges ett förslag på utformning av parken där det också anges hur vegetationen i bäcken ska hanteras. Det är viktigt att detta dokument kompletteras med en
skrivning om vikten av att inte genomföra åtgärder som ökar flödet i bäcken. Förslagsvis borde även brinken fasas av i samband med exploateringen för att minska
översvämningsrisken inne i byn.
Sidan 5 under rubriken om dagvatten: Skrivningarna om dagvattenhanteringen är för
svaga. Dagvattnet måste infiltreras på tomt innan det når Fjeliebäcken.
Sidan 6 under rubriken vatten: Delavrinningsområde är Önnerupsbäcken och huvudavrinnningsområde är Höje å, vilket ska framgå även här.
Sidan 7 under miljökompensation: Ytan kanske inte kan kompenseras, men genom
att göra ett mer genomarbetat förslag till parkutformning kan stora delar av de ytförluster som görs ändå kompenseras i parken, bland annat genom de trädval som görs.
Det är mycket viktigt i detta område att ytavrinningen av vatten inte ökar. Skrivningarna bör därför skärpas.
Sidan 9 under vatten: Delavrinningsområdet som Fjeliebäcken ingår i är Önnerupsbäcken, huvudavrinningsområde är Höje å. Önnerupsbäcken har otillfredsställande
ekologisk status, men Höje å har dålig ekologisk status. Det är också viktigt att ange
att recipient för dessa båda vattendrag är Lommabukten som också har status som
måttlig ekologisk status. Avrinningen från planområdet till dikningsföretaget får inte
öka jämfört med dagens avrinning och detta måste framgå.
Sidan 10 under "översvämning" bör kompletteras med en text om kommande risker i
samband med klimatförändringen.
Texten på sidan 10 under "natur" är förvisso korrekt, men tillämpas ju inte så som
planen ser ut nu. Istället bör detta resonemang tillämpas i planen, något som är helt
rimligt att göra i samband med utformningen av både parken, strandbrinken och vattenfrågornas hantering.
Kommunstyrelsen har i övrigt inga synpunkter på planförslaget för N N med flera
fastigheter i Fjelie.
____________________________________
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Kommunstyrelsens handläggning
Lars Carlén yrkar att kommunstyrelsen i sitt yttrande över detaljplanen ska lägga till
att möjligheten att inom planområdet inom planområdet bilda fler fastigheter än två
bör prövas.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över förslag till detaljplan för N N m.fl.
i Fjelie:
Allmänt
Detaljplaneförslaget synes inte strida med kommunens strategiska mål och inriktning
såsom det till exempel kommer till uttryck i ”Övergripande mål och riktlinjer 20112014” samt i kommunens översiktsplan.
Projektet finns med i kommunens bostads- och markförsörjningsprogram 2012-2025
med byggstart 2014. Detaljplanen bör kompletteras med uppgifter om vad sägs i detta program.
Kommunstyrelsen menar att möjligheten att inom planområdet bilda fler fastigheter
än två bör prövas.
Miljöfrågor
Angivna sidor hänvisar till plan- och genomförandebeskrivningen.
På sidan 4 ges ett förslag på utformning av parken där det också anges hur vegetationen i bäcken ska hanteras. Det är viktigt att detta dokument kompletteras med en
skrivning om vikten av att inte genomföra åtgärder som ökar flödet i bäcken. Förslagsvis borde även brinken fasas av i samband med exploateringen för att minska
översvämningsrisken inne i byn.
Sidan 5 under rubriken om dagvatten: Skrivningarna om dagvattenhanteringen är för
svaga. Dagvattnet måste infiltreras på tomt innan det når Fjeliebäcken.
Sidan 6 under rubriken vatten: Delavrinningsområde är Önnerupsbäcken och huvudavrinnningsområde är Höje å, vilket ska framgå även här.
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Sidan 7 under miljökompensation: Ytan kanske inte kan kompenseras, men genom
att göra ett mer genomarbetat förslag till parkutformning kan stora delar av de ytförluster som görs ändå kompenseras i parken, bland annat genom de trädval som görs.
Det är mycket viktigt i detta område att ytavrinningen av vatten inte ökar. Skrivningarna bör därför skärpas.
Sidan 9 under vatten: Delavrinningsområdet som Fjeliebäcken ingår i är Önnerupsbäcken, huvudavrinningsområde är Höje å. Önnerupsbäcken har otillfredsställande
ekologisk status, men Höje å har dålig ekologisk status. Det är också viktigt att ange
att recipient för dessa båda vattendrag är Lommabukten som också har status som
måttlig ekologisk status. Avrinningen från planområdet till dikningsföretaget får inte
öka jämfört med dagens avrinning och detta måste framgå.
Sidan 10 under "översvämning" bör kompletteras med en text om kommande risker i
samband med klimatförändringen.
Texten på sidan 10 under "natur" är förvisso korrekt, men tillämpas ju inte så som
planen ser ut nu. Istället bör detta resonemang tillämpas i planen, något som är helt
rimligt att göra i samband med utformningen av både parken, strandbrinken och vattenfrågornas hantering.
Kommunstyrelsen har i övrigt inga synpunkter på planförslaget för N N med flera
fastigheter i Fjelie.
____________________________________
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Beträffande gemensam skrivelse angående storstadspaket för infrastruktur i Skåne
Ärendebeskrivning
Förslag på skrivelse till Region Skåne om storstadspaket för infrastrukturen i Skåne
har distribuerats genom samarbetsorganisationen MalmöLundregionen. Skrivelsen
har tagits fram med anledning av att beslut under 2013 ska fattas om ny nationell
transportinfrastrukturplan gällande från år 2014.
Planeringschefen har lämnat följande yttrande:
I skrivelsen lyfts de olika angelägna skånska infrastrukturprojekt fram. Lommabanan har placerats i samma grupp som andra befintliga och likvärdiga järnvägar, såsom Trelleborgsbanan och Ystadbanan, som behöver rustas upp. Jämfört
med tidigare liknande skrivelser har Lommabanan således lyfts fram och placerats
i ett rimligt sammanhang. Med anledning av detta och vikten av gemensamt agerande från kommunerna föreslår undertecknad att kommunstyrelsen beslutar att
ställa sig bakom den presenterade skrivelsen.
Beslutsunderlag
- Förslag till gemensam skrivelse från Malmö, Lund och Helsingborg angående storstadspaket för infrastruktur i Skåne, arbetsmaterial 2012-11-22
- Yttrande 2012-12-04 från planeringschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun ställer sig bakom den gemensamma skrivelsen angående storstadspaket för infrastruktur i Skåne.
____________________________________
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun ställer sig bakom den gemensamma skrivelsen angående storstadspaket för infrastruktur i Skåne.
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 32 (36)

2012-12-12
2012-12-05

KS § 250
AU § 263

Dnr KS/KF 2012:429.042

Fastställande av investeringsramar och tidplan för investeringsprocessen 2014-2016
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2010-11-25 fastställt regler för budgetering, redovisning
och uppföljning av investeringar. Regelverket har senast reviderats 2012-03-22.
Kommunfullmäktige har 2012-11-29 fastställt budget för 2013 och ELP för 2014-2015.
Ekonomichefen har lämnat skrivelse i ärendet, vilken innehåller förutsättningar för
investeringsramarna, finansiering av investeringar, utveckling av avskrivningar och
finansnetto, inlämning av budgetmaterial och tidplan.
Förutsättningar för investeringsramarna
Investeringsprocessen ska präglas av långsiktighet. Demografiska faktorer såväl som
behov av om- och tillbyggnader m.m. måste beaktas i planeringen. År 1 och 2 (i detta
fall år 2014-2015) i flerårsplanen är utgångspunkt för de investeringsramar som fastställs inför kommande år. Dock måste omprioriteringar inom befintlig ram göras om
de demografiska förutsättningarna eller andra förutsättningar ändrats väsentligt. Beredningen av investeringsbehoven ska alltså främst inriktas på år 3 i flerårsplanen (år
2016). Dessutom ska en översiktlig beredning ske av investeringsbehoven efter planperioden 2017-2020.
Investeringarna i den antagna investeringsbudgeten för perioden 2013-2015 uppgår
till sammantaget 440,4 mnkr fördelat på följande:
(mnkr)

2013

2014

Skattefinansierad verksamhet

177,2

136,0

85,3

398,5

Avgiftsfinansierad verksamhet

15,9

13,0

13,0

41,9

193,1

149,0

98,3

440,4

Totalt

2015

Totalt

I investeringsbudgeten finns beslutat om projekt med utgifter 2016 och senare:
- Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen 2016: 10,0 mnkr
- Beläggningsprogram 2016-2018
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Finansiering av investeringar
Utvecklingen av kommunens låneskuld är tydligt kopplad till nivån på investeringarna. Det kassaflöde som kommunen själv genererar uppgår enligt Budget 2013/ELP
2014-2015 för perioden 2013-2015 till 271 mnkr eller cirka 90 mnkr per år och motsvarar summan av avskrivningar och resultat. Detta innebär att självfinansieringsgraden för investeringarna 2013-2015 uppgår till 62 %. Låneskulden bedöms öka från
450 mnkr 2012-12-31 till 590 mnkr 2015-12-31. Beräkningen av låneskulden bygger
på förutsättningen att cirka 85 % av investeringsbudgeten 2013 förbrukas. Resterande del antas förbrukas under nästkommande år.
Utveckling av avskrivningar och finansnetto
En hög investeringsnivå under en lång tidsperiod innebär en omfattande nivå på avskrivningar och räntekostnader och därmed ett mindre utrymme för nämndernas
verksamheter. Sammantaget ökar finansnettot och avskrivningarna med 30 mnkr från
67 mnkr 2012 till 97 mnkr 2015.
Ekonomienheten föreslår att investeringsnivån 2016 och framåt motsvarar nivån på
avskrivningarna och därmed självfinansieras investeringarna till 100 %. Positiva resultat bör användas till amortering av låneskulden. Detta innebär en investeringsnivå
på maximalt 75 mnkr per år från och med 2016.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-11-30 från ekonomichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Av kommunfullmäktige fastställd investeringsbudget avseende 2014 och 2015 utgör investeringsramar för åren 2014 och 2015.
- Investeringsramarna åren 2016-2020 uppgår till maximalt 75 mnkr per år, vilket i
stort motsvarar nivån på avskrivningarna.
- Ramarna och tidplanen för arbetet med investeringsbudgeten fastställs enligt ekonomichefens förslag.
____________________________________
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Av kommunfullmäktige fastställd investeringsbudget avseende 2014 och 2015 utgör investeringsramar för åren 2014 och 2015.
- Investeringsramarna åren 2016-2020 uppgår till maximalt 75 mnkr per år, vilket i
stort motsvarar nivån på avskrivningarna.
- Ramarna och tidplanen för arbetet med investeringsbudgeten fastställs enligt ekonomichefens förslag.
____________________________________
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Ansökan från Skånes Arkivförbund om stöd till verksamheten år
2013
Ärendebeskrivning
Skånes Arkivförbund har inkommit med ansökan om ett bidrag på 10.000 kr för år
2013 för stöd till:
- Verksamhet för tillgängliggörande av enskilt arkivmaterial från och om enskilda
verksamheter i kommunen
- Tillhandahållande av resurser och kompetens på det enskilda arkivområdet för
verksamheter, och särskilt föreningslivet i kommunen.
Skånes Arkivförbund arbetar för att Skånes lokalhistoria, särskilt dess rika föreningsliv, bevaras och görs tillgängligt för amatör och professionell forskning.
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:
Kommunen har under ett antal år bidragit till verksamheten. Bidraget har uppgått
till 2.000 kr/år, vilket också motsvarar kommunledningskontorets budgeterade
nivå för 2013.
Ekonomienheten anser därför att bidraget till Skånes Arkivförbund 2013 högst bör
uppgå till 2.000 kr.
Beslutsunderlag
- Ansökan 2011-08-20 från Skånes Arkivförbund
- Yttrande 2012-12-04 från budgetekonomen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Skånes Arkivförbund beviljas ett bidrag om 2.000 kronor till verksamheten år 2013.
Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens budget.
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Skånes Arkivförbund beviljas ett bidrag om 2.000 kronor till verksamheten år 2013.
Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens budget.
____________________________________
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