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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)
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Gunilla Lundström (FP)
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ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Tjänstgörande ersättare
Carin Hansson (M)
Jerry Ahlström (M)
Lennart Månsson (M)

Rune Netterlid (S)

ersättare för Alf Michelsen (M)
ersättare för Remco Andersson (FP)
ersättare för Claes Hedlund (M) § 134
ersättare för Anders Berngarn (M) §§
137-138
ersättare för Lars Carlén (S)

Ej tjänstgörande ersättare
Lennart Månsson (M)
Mozhgan Zachrison (M)
Emma Köster (M)
Göran Tufvesson (M)
Per Lindell (SPI)
Barbro Söderberg (S)
Håkan Löfgren (S)

ersättare §§ 126-133, 135-136,
139-143
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
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KS § 126

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag.
Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande
nr 19/13
Beslut om förtroendemans deltagande i konferens, kurs etc.
Dnr KS/KF 2013:224.002
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 50-56/13 Tjänstepension
Dnr KS/KF 2013:19.002
nr 57/13
Särskild avtalspension
Dnr KS/KF 2013:19.002
nr 58/13
Ålderslivränta
Dnr KS/KF 2013:19.002
nr 59/13
Ålderspension
Dnr KS/KF 2013:19.002
nr 60/13
Efterlevandepension
Dnr KS/KF 2013:19.002
nr 61/13
Överläggning inför lönerevision 2013, förhandlingsprotokoll
nr 19/2013
Dnr KS/KF 2013:19.002
nr 62/13
Överläggning inför lönerevision 2013, förhandlingsprotokoll
nr 20/2013
Dnr KS/KF 2013:19.002
nr 63/13
Förhandling om visstidsanställning, förhandlingsprotokoll nr
22/2013
Dnr KS/KF 2013:19.002
nr 64/13
Förhandling rörande arbetsbrist och uppsägning, förhandlingsprotokoll nr 23/2013
Dnr KS/KF 2013:19.002
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 85-119/13 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
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Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
nr 12/13
Beslut om nedskrivning av kundfordringar, förvaltningen för
utbildning, kost, kultur och fritid
Dnr KS/KF 2013:8.045
nr 13/13
Beslut om nedskrivning av kundfordringar, socialförvaltningen
Dnr KS/KF 2013:8.045
nr 14/13
Beslut om nedskrivning av kundfordringar, tekniska förvaltningen
Dnr KS/KF 2013:8.045
Delegationsbeslut fattade av tekniska chefen
nr 9/13
Servitutsavtal, fastigheten N N
Dnr KS/KF 2013:324.255
nr 10/13
Servitutsavtal, vatten- och avloppsledningar, fastigheten N N
Dnr KS/KF 2013:326.255
nr 11/13
Servitutsavtal, vatten- och avloppsledningar, fastigheten N N
Dnr KS/KF 2013:327.255
nr 12/13
Servitutsavtal, vatten- och avloppsledningar, fastigheten N N
Dnr KS/KF 2013:340.255
nr 13/13
Avtal, arrende Pråmlyckan
Dnr KS/KF 2013:343.261
Delegationsbeslut fattade av räddningschefen
nr 8/13
Beslut angående lagen (2010:1011) och Förordningen
(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor § 16-27,
Lomma 22:11
Dnr KS/KF 2013:181.170
nr 9/13
Beslut angående lagen (2010:1011) och Förordningen
(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor § 16-27,
Lomma 33:25
Dnr KS/KF 2013:181.170
Protokoll från sammanträde 2013-06-12 och 2013-06-19 med kommunstyrelsens
arbetsutskott.
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Protokoll från sammanträde 2013-06-12 och 2013-08-14 med planledningsgruppen.
Protokoll från sammanträde 2013-06-13 med kommunfullmäktige.
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 68/13, angående ekonomisk
månadsrapport januari-maj 2013 för miljö- och byggnadsnämnden.
Protokoll från styrelsesammanträde 2013-06-03 i Lomma uthyrningsfastigheter.
Protokoll från extrastämma 2013-06-12 i Kävlingeåns vattenråd.
Minnesanteckningar från sammanträde 2013-01-22 med styrgrupp för barn- och
ungdomsdialog.
Minnesanteckningar från sammanträde 2013-03-12 med styrgrupp för barn- och
ungdomsdialog.
Minnesanteckningar från sammanträde 2013-05-15 med styrgrupp för barn- och
ungdomsdialog.
Minnesanteckningar från sammanträde 2013-06-19 med styrgrupp för barn- och
ungdomsdialog.
Skrivelse från länsstyrelsen Skåne, 2013-06-30, avseende förslag till beslut om
upphävande av naturreservatet Östra dammen i Lomma kommun.
Protokoll från sammanträde 2013-05-21 med kommunala handikapprådet.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Delegationsbesluten och meddelandena lägges till handlingarna.
____________________________________
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Dnr KS/KF 2013:283.406

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Ärendebeskrivning
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om
avgifter för kommunens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.
Kommunfullmäktige har ursprungligen fastställt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1999-04-29, § 68. Revideringar har därefter företagits av fullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden. Senast reviderades timavgiften av miljöoch byggnadsnämnden utifrån ändringar av konsumentprisindex, i enlighet med
bemyndigande i gällande taxa § 27. Timavgiften uppgår för närvarande till 955
kronor.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2013-06-11, § 69, beslutat föreslå kommunfullmäktige att revidera taxebilaga 1 till taxan inom miljöbalkens område. De reviderade avgifterna föreslås gälla från och med 2013-11-01.
Kanslichefen har lämnat följande kommentar:
Det kan konstateras att de nu föreslagna revideringarna inte ryms inom miljöoch byggnadsnämndens bemyndigande.
Avgifterna för ett flertal tjänster har i taxeförslaget ändrats från rörlig timtaxa
till en fast avgift, beräknad utifrån ett visst antal timmar och kopplad till gällande timavgift. Vissa tidigare fasta avgifter i absoluta krontal har ersatts med
fast avgift beräknad på detta sätt, medan andra ändrats till rörlig timtaxa. De
nya avgifterna är beräknade utifrån normal tidsåtgång för respektive åtgärd.
Andra tillägg och ändringar i nämndens förslag är föranledda av ändrad lagstiftning och ny rättspraxis.
Enligt miljöchefen motsvarar de reviderade respektive nya avgifterna självkostnad för åtgärden. Vid utarbetande av förslaget har jämförelser gjorts med
taxor i andra kommuner och rekommendationer från SKL har beaktats. Miljöchefen har vidare informerat om att de reviderade avgifterna inte innebär någon
avgiftshöjning för den enskilde. Som en följd av tillkommande avgiftsslag uppskattas endast en mindre intäktsökning för kommunen.
För det fall kommunfullmäktige fattar beslut om revidering av taxan 2013-0912 kan den reviderade taxan träda i kraft 2013-11-01.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 69/13
- Yttrande 2013-08-06 från kanslichefen
- Skrivelse 2013-08-06 från miljöchefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderad Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställes enligt bilaga.
------------------- Bilaga KSAU § 157/13
- Taxan träder i kraft 2013-11-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
____________________________________
KS § 127
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderad Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställes enligt bilaga.
------------------- Bilaga KS § 127/13
- Taxan träder i kraft 2013-11-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
____________________________________
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Dnr KS/KF 2010:431.060

Tecknande av reviderat avtal med Brottsofferjouren Mellersta
Skåne
Ärendebeskrivning
Brottsofferjouren Mellersta Skåne är en av 100 ideella föreningar under Brottsofferjourernas Riksförbund i Sverige. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst
obunden ideell förening som arbetar med kostnadsfri rådgivning, stöd och hjälp
till personer som utsatts för någon form av brottsligt angrepp och som önskar bistånd av föreningen.
Stödåtgärderna består av individuell hjälp med kontakter med myndigheter, försäkringsbolag och organisationer, stöd i samband med rättegångar och samtalsstöd
med rådgivning i den uppkomna livssituationen.
Jouren är verksam i sju kommuner; Eslövs, Hörby, Höörs, Kävlinge, Lomma,
Lunds och Staffanstorps kommuner.
Brottsofferjouren Mellersta Skåne har under ett flertal år erhållit bidrag för sin
verksamhet av Lomma kommun. Kommunen har för år 2013 utgett ersättning, i
enlighet med gällande avtal, om 66 894 kr, vilket motsvarar tre kronor per innevånare beräknat på invånarantalet den 1 januari innevarande år.
Förslaget
Föreningen har i skrivelse, inkommen 2013-04-24, anhållit om att kommunen ska
teckna reviderat samverkansavtal om stöd, råd och hjälp till brottsoffer. Avtalsförslag med motsvarande lydelse kommer att lämnas till samtliga sju berörda kommuner.
Det föreliggande reviderade avtalsförslaget från Brottsofferjouren Mellersta Skåne innebär förändringar i förhållande till gällande avtal i följande avseenden.
- Kommunens ställning stärks vad gäller möjligheten att avgöra vilken personal
som ska fullgöra uppdrag enligt avtalet.
- Tidpunkten för beräkning av bidragets storlek föreslås ändras från 1 januari bidragsåret till 1 november året före bidragsåret och förändringen av bidragets
storlek varje år relateras till förändringen av invånarantalet sedan den 1 november 2012.
- Ersättningen föreslås utbetalas, i förskott, med en fjärdedel varje kvartal, istället
för, som hittills, med hela beloppet vid ett tillfälle.
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- Antalet redovisningstillfällen till kommunen av statistik har utökats.
- Avtalets giltighetstid föreslås ändras från kalenderår till löpande år och avtalet
föreslås träda i kraft under gällande avtalsperiod med start från beslutsdatum.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Det kan konstateras att stöd och hjälp åt brottsoffer och närstående till brottsoffer tangerar socialförvaltningens verksamhetsområde. Frågan om bidragsgivning till föreningen har dock hanterats av kommunstyrelsen och det är kommunstyrelsen som sedan 2011 har avtal med föreningen.
Socialchefen har meddelat undertecknad att hon inte har något att erinra mot
fortsatt avtal om samverkan med Brottsofferjouren Mellersta Skåne. Förvaltningen hänvisar till Brottsofferjouren när det gäller stöd och hjälp till brottsoffer.
Undertecknad tillstyrker föreningens förslag till ändringar av gällande avtal avseende kommunens stärkta ställning vad gäller möjligheten att avgöra vilken
personal som ska fullgöra uppdrag enligt avtalet, utbetalningen av bidraget i
förskott med en fjärdedel varje kvartal och utökat antalet redovisningstillfällen
till kommunen av statistik.
Förslaget om ändrad avtalsperiod avstyrkes. Gällande avtal löper ut vid årsskiftet och bidrag har utbetalats till föreningen avseende helår 2013. Ingenting talar
för att en ny avtalsperiod ska träda i kraft under innevarande kalenderår/avtalsperiod. För det fall ändrad avtalsperiod ska accepteras bör giltighetstiden knytas till tidpunkten för månadsskiftet efter kommunstyrelsens lagakraftvunna beslut och inte, som i förslaget till datum för beslutet.
För det fall tidpunkten för beräkningsgrunden av bidragets storlek ska ändras
till 1 november året före avtalsåret, vilket skulle medge tidigare utbetalning av
bidrag till föreningen, måste förändringen av invånarantalet framgent ställas i
relation till invånarantalet 1 november året före avtalsåret, inte till invånarantalet den 1 november 2012.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-04-23 från Brottsofferjouren Mellersta Skåne
- Yttrande 2013-08-05 från kanslichefen
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Förslag från Brottsofferjouren Mellersta Skåne till reviderat samverkansavtal
med Brottsofferjouren Mellersta Skåne om stöd, råd och hjälp till brottsoffer godkännes, dock med undantag av §§ 3 och 5, vilka föreslås erhålla följande lydelser:
”5§ Avtalets giltighetstid
Detta avtal gäller från och med 1 januari 2014 till och med 31 december 2014.
Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med ett (1) kalenderår i sänder.
Uppsägningstiden är tre (3) månader före utgången av varje avtalsår.”
”3§ Ersättning
Kommunen ska utge ersättning till Brottsofferjouren för dess åtaganden enligt detta avtal med tre (3) kronor per invånare beräknat på invånarantalet den 1 november föregående kalenderår.
Ersättningen ska utbetalas, mot faktura, i förskott med en fjärdedel varje kvartal.”
____________________________________
KS § 128
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Förslag från Brottsofferjouren Mellersta Skåne till reviderat samverkansavtal
med Brottsofferjouren Mellersta Skåne om stöd, råd och hjälp till brottsoffer godkännes, dock med undantag av §§ 3 och 5, vilka föreslås erhålla följande lydelser:
”5§ Avtalets giltighetstid
Detta avtal gäller från och med 1 januari 2014 till och med 31 december 2014.
Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med ett (1) kalenderår i sänder.
Uppsägningstiden är tre (3) månader före utgången av varje avtalsår.”
”3§ Ersättning
Kommunen ska utge ersättning till Brottsofferjouren för dess åtaganden enligt detta avtal med tre (3) kronor per invånare beräknat på invånarantalet den 1 november föregående kalenderår.
Ersättningen ska utbetalas, mot faktura, i förskott med en fjärdedel varje kvartal.”
____________________________________
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Dnr KS/KF 2013:268.253

Godkännande av tilläggsavtal, köpeavtal och överenskommelse
mellan Lomma kommun och Borgeby 2 AB angående ny utformning av ”Borgeby Galleria” inom Borgeby verksamhetsområde
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har genom avtal (Avtalet), daterat 2011-05-02 överlåtit fastigheterna N N, N N, N N samt del av N N till Borgeby 1 AB vilka i sin tur överlåtits
till Borgeby 2 AB (Bolaget). I bilaga 2 i Avtalet beskrivs det projekt som Bolaget
avsett att genomföra. Av olika anledningar har detta projekt ej påbörjats. Parterna
har vid överläggningar kommit fram till att förändra projektet till att omfatta fastigheterna N N, N N och del av N N vilka genom särskild överenskommelse ska
regleras till fastigheten N N och att kommunen återköper fastigheten N N i enlighet med villkor i Avtalet. Detta innebär tilläggsavtal, köpeavtal och överenskommelse enligt följande:
1. Tilläggsavtal redovisar utformningen av det nya projektet, anger ny Tillträdesdag för markområdet samt beskriver ett vitesföreläggande om projektet inte påbörjas inom viss tid.
2. Köpeavtal reglerar kommunens återköp av fastigheten N N i enlighet med de
villkor som framgår av Avtalet från 2011-05-02. Köpeskillingen uppgår till
1 481 000 kr att betalas 30 dagar efter att båda parter undertecknat köpeavtalet.
3. Överenskommelse om fastighetsreglering förtydligar och möjliggör att fastigheterna N N, N N och del av N N som Bolaget är ägare till enligt Avtalet från
2011-05-02, kan regleras till en av Bolaget ägd fastighet nämligen N N. Ersättningen om 2 007 200 kr för dessa fastigheter är betald.
Ekonom Torvald Kullendorff har lämnat följande yttrande:
N N är en del i exploateringsprojekt 3310 Borgeby verksamhetsområde. Fastigheten såldes via det ursprungliga avtalet för 1.555 tkr och resultatredovisades 2011. Återköp av fastigheten sker till ett belopp av 1.481 tkr. Utgiften finansieras genom rörelsekapitalet och kommer att bokföras som
omsättningstillgång i balansräkningen under exploateringstillgångar.
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Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-06-11 från exploateringsingenjör Urban Linse
- Yttrande 2013-06-18 från ekonom Torvald Kullendorff
- Tilläggsavtal 1 till avtal daterat 2011-05-02 angående ny bilaga för projektets
omfattning och utformning, ny Tillträdesdag för marköverlåtelse samt vitesklausul vid ej påbörjat projekt
- Avtal mellan Borgeby 2 AB och Lomma kommun avseende N N
- Överenskommelse mellan Lomma kommun och Borgeby 2 AB avseende marköverföring
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Tilläggsavtal 1 till avtal daterat 2011-05-02 angående ny bilaga för projektets
omfattning och utformning, ny Tillträdesdag för marköverlåtelse samt vitesklausul vid ej påbörjat projekt godkännes.
- Avtal mellan Borgeby 2 AB och Lomma kommun avseende N N godkännes.
- Överenskommelse mellan Lomma kommun och Borgeby 2 AB avseende marköverföring godkännes.
- Finansiering av återköpet till ett belopp om 1.481 tkr av fastigheten N N finansieras genom rörelsekapitalet.
____________________________________
KS § 129
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Tilläggsavtal 1 till avtal daterat 2011-05-02 angående ny bilaga för projektets
omfattning och utformning, ny Tillträdesdag för marköverlåtelse samt vitesklausul vid ej påbörjat projekt godkännes.
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- Avtal mellan Borgeby 2 AB och Lomma kommun avseende N N godkännes.
- Överenskommelse mellan Lomma kommun och Borgeby 2 AB avseende marköverföring godkännes.
- Finansiering av återköpet till ett belopp om 1.481 tkr av fastigheten N N sker
genom rörelsekapitalet.
____________________________________
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Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension
(AKAP-KL) m.m.
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting har träffat överenskommelse med Svenska
Kommunalarbetareförbundet om ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal som träder i
kraft den 1 januari 2014.
Det nya pensionsavtalet ska gälla för arbetstagare som är födda 1986 och senare.
Det nuvarande pensionsavtalet KAP-KL gäller fr o m den 1 januari 2014 endast
för arbetstagare som är födda 1985 och senare.
Överenskommelsen omfattar:
- Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension, AKAP-KL
- Ändringar i KollektivAvtalad Pension, KAP-KL
- Redogörelse för AKAP-KL m.m.
Personalchefen föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen ska anta AKAP-KL som
lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5
i Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension som de centrala parterna har träffat.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-07-04 från personalchefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- AKAP-KL som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som
framgår av bilaga 5 i Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad
Pension som de centrala parterna har träffat, antas.
____________________________________
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lokalt kollektivavtal AKAP-KL antas som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension som de centrala parterna har träffat.
____________________________________
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Dnr KS/KF 2013:252.501

Cykelstrategi 2013-2017 – För att fler ska cykla mer, Lunds
kommun
Ärendebeskrivning
Lunds kommun har översänt en remissversion av ”Cykelstrategi 2013-2017 – För
att fler ska cykla mer”. För Lund är utvecklingen av cykeltrafiken en viktig del för
att de ska uppnå sina visioner och mål om ett hållbart transportsystem. Just nu ser
man dock en trend att cyklandet per invånare minskar något och man är därför angelägna att denna trend vänds. Cykelstrategin är en del i detta arbete och syftar till
att ta ett brett grepp om cykelfrågorna för att ge förutsättningar för ett ökat cyklande och integrera cykelplanering i övrig planering. I strategin lyfter man fram
ett antal fokusområden som det måste arbetas med för att cykeltrafiken ska bli än
mer attraktiv och återigen resultera i att fler cyklar mer.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2013-08-05
- Skrivelse från Tekniska förvaltningen i Lunds kommun, ”Cykelstrategi 20132017 – För att fler ska cykla mer, remissversion”, 2013-04-29
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Lomma kommun avger följande yttrande:
Lomma kommun anser att Lunds cykelstrategi är ett välarbetat dokument med
många goda visioner och mål för att utveckla cykeltrafiken. För att fortsätta utvecklas är det bra att Lunds kommun har det högt ställda målet att man vill vara i
framkant som cykelkommun i Sverige och Europa. Lomma kommun är positiva
till tanken att många framtida resor skulle kunna vara en kombination av kollektivtrafik och cykel då det skulle underlätta för, och även kunna locka fler, pendlare att använda cykeln istället för bilen vilket i allra högsta grad gäller de som
pendlar från Lomma kommun till Lund.
Lunds kommun nämner som mål att man vill öka cyklandet per invånare med 2 %
till 2017 och då är frågan om det finns några mål eller tankar även för inpendlare/utpendlare eftersom de flesta av dessa med största sannolikhet bidrar till bilkörandet i Lunds stad och Lunds kommun? Det nämns förvisso att den geografiska
avgränsningen för cykelstrategin är Lunds kommungräns men det skulle vara intressant med ett utvecklat samarbete över kommungränserna för att förbättra och
Utdragsbestyrkande
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utveckla pendlingscyklandet, något som båda kommunerna skulle kunna tjäna på.
Det skulle konkret kunna handla om förbättrad standard på cykelvägen längs väg
103 mellan Lomma och Lund med exempelvis bättre belysning för att skapa en
säkrare cykelväg något som är angeläget från Lommas sida. Att förbättra denna
sträcka skulle kräva ett samarbete med även Staffanstorps kommun. Vidare låter
samarbetet som funnits mellan LTH och SLU angående läplanteringar intressant
och Lomma kommun skulle ställa sig positiv till att ingå i eventuella framtida projekt längs våra gemensamma cykelvägar då vi har en nära koppling till SLU och
redan idag arbetar tillsammans med universitetet i andra projekt.
Det påpekas i cykelstrategin att en hög andel cykelresande bidrar till en attraktivare mänsklig miljö jämfört med om bilen är det dominerande färdmedlet. Många
bilister i Lund kommer säkerligen utifrån och för pendlare, exempelvis från
Lomma, dominerar definitivt bilen som färdmedel. Därför borde bra kopplingar
till och från kranskommunerna med bra cykelvägar till populära målpunkter vara
något att samarbeta för.
Indelningen i olika fokusområden skapar tydlighet åt dokumentet och områdena
innehåller många bra och konkreta åtgärder och goda delar som även besökare
och pendlare kommer att ha nytta av exempelvis bättre vägvisning, reseplanerare,
låsta cykelparkeringar och lånecyklar. Det är även kul med mer moderna idéer
som en app. Alla förbättringar för de som vill kombinera cykel med kollektivtrafik är intressanta och även det något som pendlare från Lomma kommun kan få
stor nytta av.
När det gäller långpendlarna står det i texten om samarbetet med Malmö, Burlöv
och Staffanstorp angående snabbcykelvägar. För Lunds del handlar det exempelvis om att göra det enkelt att nå stadens arbetsplatsintensivaste delar och vice versa. För Lommas del skulle det vara intressant att i samarbete med Lunds kommun
få till någon typ av snabbcykelväg på en populär pendlingssträcka som BjärredLund, även om det skulle vara i en mindre skala än den mellan Lund och Malmö.
Allt som allt är cykelstrategin en trevlig och inspirerande läsning och ett tätare
framtida samarbete för delar som sträcker sig utanför Lunds kommun och berör
båda kommunerna vore eftersträvansvärt.
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun avger följande yttrande:
Lomma kommun anser att Lunds cykelstrategi är ett välarbetat dokument med
många goda visioner och mål för att utveckla cykeltrafiken. För att fortsätta utvecklas är det bra att Lunds kommun har det högt ställda målet att man vill vara i
framkant som cykelkommun i Sverige och Europa. Lomma kommun är positiva
till tanken att många framtida resor skulle kunna vara en kombination av kollektivtrafik och cykel då det skulle underlätta för, och även kunna locka fler, pendlare att använda cykeln istället för bilen vilket i allra högsta grad gäller de som
pendlar från Lomma kommun till Lund.
Lunds kommun nämner som mål att man vill öka cyklandet per invånare med 2 %
till 2017 och då är frågan om det finns några mål eller tankar även för inpendlare/utpendlare eftersom de flesta av dessa med största sannolikhet bidrar till bilkörandet i Lunds stad och Lunds kommun? Det nämns förvisso att den geografiska
avgränsningen för cykelstrategin är Lunds kommungräns men det skulle vara intressant med ett utvecklat samarbete över kommungränserna för att förbättra och
utveckla pendlingscyklandet, något som båda kommunerna skulle kunna tjäna på.
Det skulle konkret kunna handla om förbättrad standard på cykelvägen längs väg
103 mellan Lomma och Lund och längs vägen mellan Bjärred och Lund med exempelvis bättre belysning för att skapa en säkrare cykelväg något som är angeläget från Lommas sida. Att förbättra sträckan Lomma-Lund skulle kräva ett samarbete med även Staffanstorps kommun. Vidare låter samarbetet som funnits mellan
LTH och SLU angående läplanteringar intressant och Lomma kommun skulle
ställa sig positiv till att ingå i eventuella framtida projekt längs våra gemensamma
cykelvägar då vi har en nära koppling till SLU och redan idag arbetar tillsammans
med universitetet i andra projekt.
Det påpekas i cykelstrategin att en hög andel cykelresande bidrar till en attraktivare mänsklig miljö jämfört med om bilen är det dominerande färdmedlet. Många
bilister i Lund kommer säkerligen utifrån och för pendlare, exempelvis från
Lomma, dominerar definitivt bilen som färdmedel. Därför borde bra kopplingar
till och från kranskommunerna med bra cykelvägar till populära målpunkter vara
något att samarbeta för.
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Indelningen i olika fokusområden skapar tydlighet åt dokumentet och områdena
innehåller många bra och konkreta åtgärder och goda delar som även besökare
och pendlare kommer att ha nytta av exempelvis bättre vägvisning, reseplanerare,
låsta cykelparkeringar och lånecyklar. Det är även kul med mer moderna idéer
som en app. Alla förbättringar för de som vill kombinera cykel med kollektivtrafik är intressanta och även det något som pendlare från Lomma kommun kan få
stor nytta av.
När det gäller långpendlarna står det i texten om samarbetet med Malmö, Burlöv
och Staffanstorp angående snabbcykelvägar. För Lunds del handlar det exempelvis om att göra det enkelt att nå stadens arbetsplatsintensivaste delar och vice versa. För Lommas del skulle det vara intressant att i samarbete med Lunds kommun
få till någon typ av snabbcykelväg på en populär pendlingssträcka som BjärredLund, även om det skulle vara i en mindre skala än den mellan Lund och Malmö.
Allt som allt är cykelstrategin en trevlig och inspirerande läsning och ett tätare
framtida samarbete för delar som sträcker sig utanför Lunds kommun och berör
båda kommunerna vore eftersträvansvärt.
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Dnr KS/KF 2013:302.214

Uppdrag om detaljplan för rondell i korsningen Södra Västkustvägen – väg 905 i Lomma tätort, fastigheten N N m.fl.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Tekniska nämnden har framställt önskemål om att en detaljplan tas fram i korsningen mellan Södra Västkustvägen och väg 905 i Lomma tätort. Syftet med detaljplanen ska vara att göra det möjligt att anlägga en rondell i korsningen i enlighet med planprogrammet för Lomma Hamn från 2002. Projektering av rondellen
har genomförts och visar på att en markreglering måste göras från den privatägda
fastigheten N N till den kommunägda fastigheten N N. Någon överenskommelse
om reglering av marken har inte hittills nåtts med den privata fastighetsägaren.
Planområdet och aktuella förutsättningar
Trafikmängderna i den aktuella korsningen har nu uppnått sådana nivåer att det är
nödvändigt att anlägga en rondell. Upprättat förslag till lösning förutsätter att en
överföring av mark sker från en privat fastighet till kommunen. Då någon frivillig
överenskommelse inte kunnat nås med den privata fastighetsägaren krävs detaljplan för att nödvändig markreglering ska kunna ske. Med tanke på rondellens angelägenhet bör detaljplanen prioriteras. Normalt planförfarande måste tillämpas.
Områdets avgränsning
Planområdet bör kunna begränsas till det ungefärliga område som krävs för att anlägga själva rondellen med kringytor, ungefär på så vis som anges i bilagan till
tekniska nämndens sammanträdesprotokoll, TN § 52/13.
Tidsplan
Planen är synnerligen angelägen, och bedöms som relativt okomplicerad, varför
det bör vara möjligt att färdigställa den inom ett år. Planarbetet kan påbörjas i
princip omedelbart.
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Finansiering
Planarbetet är tänkt att finansieras i investeringsbudgeten inom ramen för rondellprojektet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2013-08-06
- Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden, § 52/2013, inklusive bilagda
kartor, 2013-06-17
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Kommunstyrelsen ger planeringsenheten i uppdrag att upprätta detaljplan för en
rondell i korsningen Södra Västkustvägen – väg 905 i Lomma tätort med utgångspunkt i vad som ovan angetts.

KS § 132
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Uppdrages åt planeringsenheten att upprätta detaljplan för en rondell i korsningen Södra Västkustvägen – väg 905 i Lomma tätort med utgångspunkt i vad som
ovan angetts.
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Dnr KS/KF 2013:335.010

Information om bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1:a
halvåret 2013 m.m.
Ärendebeskrivning
Byggande
Under första halvåret 2013 färdigställdes totalt endast 5 (motsvarande period
2012: 39) bostäder för inflyttning i kommunen. De färdigställda bostäderna handlar om de sista tre så kallade Grändhusen som Skanska uppför i Lomma Hamn
samt 2 friliggande hus på stycketomter i Lilla Lomma. Även under andra halvåret
2013 kommer få nya bostäder att färdigställas för inflyttning. Förutom något enstaka småhus handlar det om en mindre del av de lägenheter som Skanska bygger
i anslutning till Hamnallén i Lomma Hamn.
Totalt pågår det dock ett mycket omfattande byggande av flerbostadshus i kommun i såväl Lomma Hamn som i Lomma centrum. Ungefär 250 bostäder är under
produktion vid halvårsskiftet 2013. Flertalet av dessa beräknas ha inflyttning under första kvartalet 2014.
Befolkning
Antalet invånare i kommunen vid halvårsskiftet var preliminärt 22 425 personer,
vilket innebär en ökning under det första halvåret 2013 med totalt 127 personer.
Att antalet invånare har ökat så mycket trots ett lågt färdigställande av bostäder,
beror på att de cirka 50 bostäder som var lediga i nyproduktionen från 2012 nu har
fyllts med boende.
Helårsprognosen för år 2013 förväntas att uppnås. Denna innebär en befolkningsökning av drygt 250 personer eller nästan 1,2 %, vilket är något lägre än genomsnittet för de senaste 10 åren på ungefär 300 personer.
Planeringschefen redogjorde på mötet för uppföljningen av bostadsbyggandet och
befolkningsutvecklingen i Lomma kommun 1:a halvåret 2013.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2013-08-12
- Bostadsbyggande och befolkningsutveckling – lägesrapport 30 juni 2013
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Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att informationen läggs till handlingarna.

KS § 13
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Dnr KS/KF 2013:86.106

Godkännande av nytt konsortialavtal och reviderad bolagsordning för Sydvatten AB
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt 2010-12-09 § 134 att, i likhet med övriga delägarkommuner, säga upp konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten, att gälla från och med 2015-12-31. Avsikten var att nytt avtal skulle ingås.
Sydvatten AB:s uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna och att förse delägarkommunerna med vatten från
dessa regionala vattenförsörjningsanläggningar. Delägarkommuner är Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma Lund, Malmö,
Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm.
Arbetet med att ta fram förslag till reviderat konsortialavtal och bolagsordning har
genomförts av den politiska ägargruppen, till vilken har kopplats en tjänstemannaberedning från kommunerna. Kanslichefen har varit Lomma kommuns representant i tjänstemannaberedningen.
Förslaget till nytt konsortialavtal innebär ändringar bland annat avseende borgen
och därtill kopplad borgensavgift, styrelsens storlek och sammansättning, tekniskt
respektive ekonomiskt samrådsorgan och utträde. Avtalsperioden föreslås bli 30
år med 5 års uppsägningstid och möjlighet till förlängningar i 15-årsperioder.
Förslaget innehåller också ändringar orsakade av ändrad lagstiftning och av redaktionell karaktär.
Förslaget till reviderad bolagsordning för Sydvatten AB innebär ändringar bland
annat avseende ändamålet med bolagets verksamhet, fullmäktiges rätt att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, styrelsens storlek och sammansättning, lekmannarevisorer och inspektionsrätt. Flera ändringar
är föranledda av ändrad lagstiftning.
Efter godkännande i respektive delägarkommun kommer konsortialavtal och bolagsordning att fastställas av bolagsstämman i Sydvatten AB.
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Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-04-30 från Sydvatten AB
- Förslag till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB
- Förslag till bolagsordning för Sydvatten aktiebolag
- Yttrande 2013-08-15 från kanslichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige i Lomma kommun beslutar att i sin helhet
a) biträda och underteckna förslaget till nytt konsortialavtal mellan aktieägarna i
Sydvatten AB.
-------------------.Bilaga A KSAU § 165/13 samt
b) biträda och på bolagsstämma i Sydvatten AB rösta för antagandet av förslaget
till ny bolagsordning för Sydvatten AB.
-------------------.Bilaga B KSAU § 165/13
____________________________________
KS § 134
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige i Lomma kommun beslutar att i sin helhet
a) biträda och underteckna förslaget till nytt konsortialavtal mellan aktieägarna i
Sydvatten AB.
-------------------.Bilaga A KS § 134/13 samt
b) biträda och på bolagsstämma i Sydvatten AB rösta för antagandet av förslaget
till ny bolagsordning för Sydvatten AB.
-------------------.Bilaga B KS § 134/13
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Jäv
Med anledning av jäv har Claes Hedlund inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________
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Dnr KS/KF 2013:257.206

Revidering av plan- och bygglovstaxa
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 8 § får byggnadsnämnden ta ut avgifter för beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov, tekniska samråd och slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, upprättande av
nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga handlingar, kungörelser och
andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Byggnadsnämnden får dessutom ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad
eller ändring av en byggnad, och den fastighet som bygglovet avser har nytta av
planen eller områdesbestämmelserna.
Lagen ger kommunen en rättighet men inte en skyldighet att ta ut avgifter för
prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Enligt förarbetena bör nämndens
rådgivningsverksamhet och allmänna övervakningsverksamhet vara skattefinansierad.
Kommunfullmäktige har 2011-04-28, § 53, fastställt Plan- och bygglovstaxa, att
gälla för ärenden anhängigjorda från och med 2011-05-02. Taxan inkluderade inte
kart- och mättaxa, då tekniska nämnden vid den tidpunkten hade ansvaret för
ärenden rörande mätning, beräkning och kartframställning. Tekniska förvaltningen utförde verksamheten.
Kommunfullmäktige fastställde 2012-06-14, § 51, kart- och mättaxa, avseende
denna, tekniska nämndens bygglovsrelaterade, verksamhet.
Ansvaret för mätning, beräkning och kartering har kommunfullmäktige därefter
2012-09-30, § 70, beslutat att flytta från tekniska nämnden till miljö- och byggnadsnämnden, på så sätt att denna numera ansvarar för handläggning av ärenden
rörande mätning, beräkning och kartframställning, upprättande av MBK-avtal
med nyttjare av kommunens kartmaterial och stomnät och dessutom upprättande
och revidering av kommunens kartor.
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Med anledning av det ändrade huvudmannaskapet för kart- och mätverksamheten
har miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-28, § 64, föreslagit kommunfullmäktige att anta förslag om komplettering av ”miljö- och byggnadsnämndens taxa” med
avgifter för kart- och mätkontorets arbetsuppgifter.
Förslaget innebär att plan- och bygglovstaxan kompletteras dels under punkt 1.2
och dels med nya tabeller nr 23-35.
Kanslichefen har lämnat yttrande i ärendet.
Beslutsunderlag
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 64/13
- Yttrande 2013-08-14 från kanslichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Miljö- och byggnadsnämndens förslag till revidering av Plan- och bygglovstaxa
fastställes, dock med den ändringen att tabell 35 revideras på så sätt att avgiftstypen ”Uthyrning av maskiner och instrument” utgår, dels på så sätt att angivelser i
taxeförslaget angående mervärdesskatt rättas i tabellerna 27-33.
----------------------- Bilaga KSAU § 166/13
- Revideringen träder i kraft 2013-11-01, varvid ”Kart- och mättaxa för Lomma
kommun” upphör att gälla.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 29 (48)

2013-08-28

KS § 135 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Miljö- och byggnadsnämndens förslag till revidering av Plan- och bygglovstaxa
fastställes, dock med den ändringen att tabell 35 revideras på så sätt att avgiftstypen ”Uthyrning av maskiner och instrument” utgår, dels på så sätt att angivelser i
taxeförslaget angående mervärdesskatt rättas i tabellerna 27-33.
----------------------- Bilaga KS § 135/13
- Revideringen träder i kraft 2013-11-01, varvid ”Kart- och mättaxa för Lomma
kommun” upphör att gälla.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 30 (48)

2013-08-28
2013-08-21

KS § 136
AU § 167

Dnr KS/KF 2013:227.100

Yttrande över betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34)
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har beretts tillfälle att lämna yttrande över betänkandet ”En effektivare plan- och bygglovsprocess” (SOU 2013:34).
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat synpunkter, daterade 2013-08-13.
Planeringschefen har 2013-08-19 lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess
- Beslut 2013-08-13 av miljö- och byggnadsnämndens ordförande med yttrande
från miljö- och byggnadsnämnden
- Yttrande 2013-08-19 från planeringschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun avger yttrande över betänkandet ”En effektivare plan- och
bygglovsprocess” (SOU 2013:34) i enlighet med planeringschefens och miljöoch byggnadsnämndens förslag, se bilaga.
--------------------------- Bilaga KSAU § 167/13
____________________________________
KS § 136
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun avger yttrande över betänkandet ”En effektivare plan- och
bygglovsprocess” (SOU 2013:34) i enlighet med planeringschefens och miljöoch byggnadsnämndens förslag, se bilaga.
--------------------------- Bilaga KS § 136/13
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 137
AU § 168

s. 31 (48)

2013-08-28
2013-08-21

Dnr KS/KF 2013:260.427

Yttrande över ansökan från Sysav om ändring av tillstånd enligt
miljöbalken till bolagets avfallsförbränningsanläggning inom fastigheten N N (mål nr 1786-13)
Ärendebeskrivning
Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt har gett Lomma kommun möjlighet att lämna yttrande över ansökan och miljökonsekvensutredning som rör ändring av tillstånd enligt miljöbalken för Sysavs avfallsförbränningsanläggning inom
fastigheten N N i Malmö. Miljödomstolen lämnade genom deldom den 24 maj
2005 (Mål nr 3282-03) bolaget tillstånd till att årligen förbränna 550 000 ton avfall. Bolaget yrkar nu tillstånd att öka förbränningen med ytterligare 30 000 ton
icke-farligt avfall fram till utgången av år 2014.
Mark- och miljödomstolen har också Lomma kommun möjlighet att yttra sig över
Sysavs ansökan som gäller utnyttjande av hela anläggningens kapacitet om
630 000 ton för förbränning av avfall inom, ta emot 100 000 ton matavfall, driva
biogasanläggning, leda bort kylvatten från Sege å. Detta yttrande behandlas i annat ärende (Mål nr 1251-13).
Miljöchefen har i skrivelse 2013-08-06 till miljö- och byggnadsnämnden lämnat
en redogörelse för ärendet samt beskrivit miljökontorets bedömning och lämnat
följande yttrande från miljökontoret:
Miljökontorets yttrande
Det saknas i miljökonsekvensbeskrivningen en förklaring till varför det skulle
vara miljömässigt motiverat att öka avfallsförbränningen.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare yttranden påpekat den känsliga och
värdefulla miljö som finns i Lommabukten och att det därför finns anledning
att lägga stora resurser på rening av vattenutsläpp. Miljö- och byggnadsnämnden står kvar vid de synpunkter som tidigare lämnats om att det bör finnas ytterligare utrymme för rening, så att bolaget når ner till de tidigare angivna målsättningsvärdena för vattenutsläpp.
Om avfallsimport ska ske, måste det vara under förutsättning att exporterande
länder har uppfyllt de ambitioner och målsättningar som finns inom EU. Under
dessa förutsättningar kan miljökontoret tillstyrka ansökan.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 32 (48)

2013-08-28
2013-08-21

KS § 137 (forts.)
AU § 168 (forts.)

Miljöchefen har föreslagit att miljö- och byggnadsnämnden antar miljökontorets
yttrande som sitt eget. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har under §
82/13 föreslagit nämnden att anta miljökontorets yttrande som sitt eget.
Beslutsunderlag
- Kungörelse 2013-06-05 från Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
- Yttrande 2013-08-06 från miljöchefen
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, § 82/13
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
-Lomma kommun avger följande yttrande över ansökan från Sysav om ändring av
tillstånd enligt miljöbalken till bolagets avfallsförbränningsanläggning inom fastigheten N N (mål nr 1786-13):
Det saknas i miljökonsekvensbeskrivningen en förklaring till varför det skulle
vara miljömässigt motiverat att öka avfallsförbränningen.
Lomma kommun har i tidigare yttranden påpekat den känsliga och värdefulla miljö som finns i Lommabukten och att det därför finns anledning att lägga stora resurser på rening av vattenutsläpp. Lomma kommun står kvar vid de synpunkter
som tidigare lämnats om att det bör finnas ytterligare utrymme för rening, så att
bolaget når ner till de tidigare angivna målsättningsvärdena för vattenutsläpp.
Om avfallsimport ska ske, måste det vara under förutsättning att exporterande
länder har uppfyllt de ambitioner och målsättningar som finns inom EU. Under
dessa förutsättningar kan Lomma kommun tillstyrka ansökan.
Jäv
Med anledning av jäv har Anders Berngarn inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 33 (48)

2013-08-28

KS § 137 (forts.)

Kommunstyrelsens handläggning
Miljö- och byggnadsnämnden har under § 87/13 beslutat anta miljökontorets yttrande som sitt eget.
Beslutsunderlag
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 87/13
Kommunstyrelsen beslutar följande:
-Lomma kommun avger följande yttrande över ansökan från Sysav om ändring av
tillstånd enligt miljöbalken till bolagets avfallsförbränningsanläggning inom fastigheten N N (mål nr 1786-13):
Det saknas i miljökonsekvensbeskrivningen en förklaring till varför det skulle
vara miljömässigt motiverat att öka avfallsförbränningen.
Lomma kommun har i tidigare yttranden påpekat den känsliga och värdefulla miljö som finns i Lommabukten och att det därför finns anledning att lägga stora resurser på rening av vattenutsläpp. Lomma kommun står kvar vid de synpunkter
som tidigare lämnats om att det bör finnas ytterligare utrymme för rening, så att
bolaget når ner till de tidigare angivna målsättningsvärdena för vattenutsläpp.
Om avfallsimport ska ske, måste det vara under förutsättning att exporterande
länder har uppfyllt de ambitioner och målsättningar som finns inom EU. Under
dessa förutsättningar kan Lomma kommun tillstyrka ansökan.
Jäv
Med anledning av jäv har Anders Berngarn inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 138
AU § 169

s. 34 (48)

2013-08-28
2013-08-21

Dnr KS/KF 2013:21.427

Yttrande över ansökan från Sysav om tillstånd enligt miljöbalken
till verksamhet vid avfallsförbränningsanläggning samt uppförande av ny biogasanläggning vid Sjölunda (mål nr 1251-13)
Ärendebeskrivning
Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt har gett Lomma kommun möjlighet att lämna yttrande om ansökan och miljökonsekvensutredning som rör:
1. Tillstånd att på fastigheten N N, Malmö kommun, årligen förbränna 630 000
ton avfall, varav 50 000 ton farligt avfall,
2. Tillstånd att på fastigheterna N N och N N, årligen ta emot 100 000 ton matavfall och andra organiska material för behandling i förbehandlingsanläggningen
och för produktion av biogas och biogödsel,
3. Tillstånd att uppföra och driva en biogasanläggning för rötning av det matavfall och de andra organiska material som tas emot,
4. Tillstånd att på fastigheten N N leda bort kylvatten från Sege å intill en årlig
mängd av 0,5 miljoner m3 som kylvatten. Av denna mängd får vid nödkylning
bortledas högst 3000 m3 per dygn, varav högst 3000 m3 per timme,
5. Lagligförklaring av befintliga anläggningar i Sege å för att leda bort ytvattnet
Miljöchefen har i skrivelse 2013-08-07 till miljö- och byggnadsnämnden lämnat
en redogörelse för ärendet samt beskrivit miljökontorets bedömning och lämnat
följande yttrande från miljökontoret:
Miljökontorets yttrande
Sysav har visat att lokaliseringen vid Sjölunda är lämpligast och att tillräckliga
skyddsåtgärder för miljön kan vidtas för luftutsläppen. Miljökontoret hänvisar
till vad som sägs om vattenutsläpp i Mål nr 1786-13.
Om avfallsimport ska ske, måste det vara under förutsättning att exporterande
länder har uppfyllt de ambitioner och målsättningar som finns inom EU. Under
dessa förutsättningar kan miljökontoret tillstyrka ansökan.
Miljöchefen har föreslagit att miljö- och byggnadsnämnden antar miljökontorets
yttrande som sitt eget. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har under §
83/13 föreslagit nämnden att anta miljökontorets yttrande som sitt eget.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 35 (48)

2013-08-28
2013-08-21

KS § 138 (forts.)
AU § 169 (forts.)

Miljöstrateg Helena Björn har i yttrande meddelat att planeringsenheten inte har
några ytterligare synpunkter utöver miljökontorets, utan föreslår att kommunen
yttrar sig i enlighet med miljökontorets förslag.
Beslutsunderlag
- Kungörelse 2013-07-30 från Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
- Yttrande 2013-08-07 från miljöchefen
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, § 83/13
- Yttrande 2013-08-14 från miljöstrateg Helena Björn
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
-Lomma kommun avger följande yttrande över ansökan från Sysav om tillstånd
enligt miljöbalken till verksamhet vid avfallsförbränningsanläggning samt uppförande av ny biogasanläggning vid Sjölunda (mål nr 1251-13):
Sysav har visat att lokaliseringen vid Sjölunda är lämpligast och att tillräckliga
skyddsåtgärder för miljön kan vidtas för luftutsläppen.
Lomma kommun har i tidigare yttranden påpekat den känsliga och värdefulla miljö som finns i Lommabukten och att det därför finns anledning att lägga stora resurser på rening av vattenutsläpp. Lomma kommun står kvar vid de synpunkter
som tidigare lämnats om att det bör finnas ytterligare utrymme för rening, så att
bolaget når ner till de tidigare angivna målsättningsvärdena för vattenutsläpp.
Om avfallsimport ska ske, måste det vara under förutsättning att exporterande
länder har uppfyllt de ambitioner och målsättningar som finns inom EU. Under
dessa förutsättningar kan Lomma kommun tillstyrka ansökan.
Jäv
Med anledning av jäv har Anders Berngarn inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 36 (48)

2013-08-28

KS § 138 (forts.)

Kommunstyrelsens handläggning
Miljö- och byggnadsnämnden har under § 88/13 beslutat anta miljökontorets yttrande som sitt eget.
Beslutsunderlag
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 88/13
Kommunstyrelsen beslutar följande:
-Lomma kommun avger följande yttrande över ansökan från Sysav om tillstånd
enligt miljöbalken till verksamhet vid avfallsförbränningsanläggning samt uppförande av ny biogasanläggning vid Sjölunda (mål nr 1251-13):
Sysav har visat att lokaliseringen vid Sjölunda är lämpligast och att tillräckliga
skyddsåtgärder för miljön kan vidtas för luftutsläppen.
Lomma kommun har i tidigare yttranden påpekat den känsliga och värdefulla miljö som finns i Lommabukten och att det därför finns anledning att lägga stora resurser på rening av vattenutsläpp. Lomma kommun står kvar vid de synpunkter
som tidigare lämnats om att det bör finnas ytterligare utrymme för rening, så att
bolaget når ner till de tidigare angivna målsättningsvärdena för vattenutsläpp.
Om avfallsimport ska ske, måste det vara under förutsättning att exporterande
länder har uppfyllt de ambitioner och målsättningar som finns inom EU. Under
dessa förutsättningar kan Lomma kommun tillstyrka ansökan.
Jäv
Med anledning av jäv har Anders Berngarn inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 139
AU § 170

s. 37 (48)

2013-08-28
2013-08-21

Dnr KS/KF 2013:10.214

Återkallande av planuppdrag avseende detaljplan för del av N N i
Bjärred
Ärendebeskrivning
Inför en kommande försäljning av Långa längan begärde tekniska nämnden att en
detaljplan skulle tas fram för del av N N i Bjärred. Kommunstyrelsen gav 201104-27, § 107, i uppdrag åt miljö och byggnadsnämnden att ta fram en detaljplan
och att ta fram en förstudie, som skulle återrapporteras till kommunstyrelsen, beträffande förutsättningarna att stycka av mark utan negativ påverkan på allmänhetens tillträde till området.
En förstudie togs fram, som presenterade två alternativ, att ingen detaljplan tas
fram respektive att en detaljplan tas fram över ett större område än det som pekats
ut i uppdraget från tekniska nämnden. Förstudien återrapporterades till kommunstyrelsen som 2012-06-20 uppdrog åt miljö- och byggnadsnämnden att arbeta vidare enligt alternativ två i förstudien.
Plan- och byggkontoret/planeringsenheten har därefter arbetat fram ett förslag till
detaljplan där hänsyn framförallt tagits till områdets kulturvärden, naturmiljön och
allmänhetens tillgänglighet. Planförslaget har varit ute på samråd 2013-01-09-2013-02-06.
Då en försäljning av Långa längan inte längre är aktuell föreslår planeringsenheten att kommunstyrelsen återtar beslut från 2011-04-27.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-08-14 från planeringsenheten
Överläggning
Christian Idström yrkar bifall till planeringsenhetens förslag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsens uppdrag i § 107/11 om att pröva möjligheten att upprätta förslag till detaljplan för byggnaden Långa Längan återkallas.
____________________________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 38 (48)

2013-08-28

KS § 139 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsens uppdrag i § 107/11 om att pröva möjligheten att upprätta förslag till detaljplan för byggnaden Långa Längan återkallas.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 140
AU § 171

s. 39 (48)

2013-08-28
2013-08-21

Dnr KS/KF 2013:301.041

Slutredovisning från tekniska nämnden av avslutade KF-projekt
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har 2013-06-17, § 48, lämnat en slutredovisning av ett antal
avslutade större investeringsprojekt.
Ekonomienheten har granskat slutredovisningen och har vad det gäller några projekt gjort en annorlunda bedömning.
KF-projekt
Avvikelse Avvik./
Förslag
enl. TN
förslag,
EK
Fladängskolan
-3.000
Se kommentar
Strandcafé
253
253
Kvarstående medel återlämnas
Inv. inom DP Trollskogen
267
267
Kvarstående medel återlämnas
Åtgärder p.g.a avloppslukt i
-78
-78
Avvikelsen godkommunhuset
känns
Bjärehovskolan pavil-20
Ingen avvikelse
jong/påbyggnad
att hantera
Vårdboende Vega 2
41.000
41.000
Kvarstående me(uppförs av LSAB)
del återlämnas
Bjärehovskolan, nybyggnad
-10
-10
Avvikelsen godinkl. matsal (gamla proj)
känns
Anpassning av Löddesnässko0
Se kommentar
lan inkl. tre förskolor
Ers. handikapptoaletter
-329
-490
Avvikelsen godkänns (-161 tkr
slutfakt)
Summa avvikelse:
38.083
40.942
S:a minskad
budget

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 40 (48)

2013-08-28
2013-08-21

KS § 140 (forts.)
AU § 171 (forts.)

Budgetekonomen har lämnat följande kommentarer och förslag till beslut:
Fladängskolan – redovisningen baseras på prognosuppgifter, utgifter kvarstår
och slutredovisning bör istället göras inför årsbokslutet med uppdaterade
kommentarer.
Anpassning av Löddesnässkolan inkl. tre förskolor – för tidigt att slutredovisa
då väsentliga utgifter kvarstår enligt prognos.
Ekonomienheten föreslår att tekniska nämnden återkommer med ny slutredovisning inför bokslutet vad gäller projekt Fladängskolan och Anpassning av
Löddesnässkolan inkl. tre förskolor.
Ekonomienheten föreslår att slutredovisningen godkännes för övriga projekt
och att negativa avvikelser om 578 tkr godkännes och att kvarstående medel
om 41.520 tkr återlämnas.
Förslaget innebär att investeringsbudgeten minskar med 40.942 tkr.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 48/13
- Yttrande 2013-08-13 från budgetekonomen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Uppdrages åt tekniska nämnden att återkomma med ny slutredovisning inför
bokslutet vad gäller projekt Fladängskolan och Anpassning av Löddesnässkolan
inkl. tre förskolor.
- Slutredovisningen godkännes för övriga projekt. Negativa avvikelser om 578 tkr
godkännes och kvarstående medel om 41.520 tkr återlämnas. Detta innebär att investeringsbudgeten minskar med 40.942 tkr.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 41 (48)

2013-08-28

KS § 140 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Uppdrages åt tekniska nämnden att återkomma med ny slutredovisning inför
bokslutet vad gäller projekt Fladängskolan och Anpassning av Löddesnässkolan
inkl. tre förskolor.
- Slutredovisningen godkännes för övriga projekt. Negativa avvikelser om 578 tkr
godkännes och kvarstående medel om 41.520 tkr återlämnas. Detta innebär att investeringsbudgeten minskar med 40.942 tkr.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 141
AU § 173

s. 42 (48)

2013-08-28
2013-08-21

Dnr KS/KF 2013:318.048

Ansökan från Ung Företagsamhet om ekonomiskt bidrag för läsåret 2013/14
Ärendebeskrivning
Ung Företagsamhet i Skåne ansöker om ekonomiskt bidrag för aktiviteter under
läsåret 2013-2014. För läsåret 2012-2013 erhöll Ung Företagsamhet ett bidrag
från Lomma kommun på 5.000 kronor.
Näringslivsutvecklaren har lämnat följande yttrande:
Ur ett näringslivsperspektiv är den verksamhet Ung Företagsamhet bedriver av
stor vikt och något som vi bör uppmuntra. Med tanke på det antal elever från
Lomma som hade UF-företag under läsåret 2012/2013, 48 elever, och beakta
att Lomma redan betalar skolpeng till Lund respektive Malmö för eleverna gör
att jag anser att 5.000 kronor är en tillräcklig summa.
Beslutsunderlag
- Ansökan, daterad 2013-07-31, från Ung Företagsamhet
- Yttrande 2013-08-09 från näringslivsutvecklaren
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Ung Företagsamhet i Skåne beviljas ett bidrag om 5.000 kronor för läsåret 20132014. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur
kontot för näringslivsåtgärder inom kommunstyrelsens budget.
____________________________________
KS § 141
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Ung Företagsamhet i Skåne beviljas ett bidrag om 5.000 kronor för läsåret 20132014. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur
kontot för näringslivsåtgärder inom kommunstyrelsens budget.
____________________________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 142
AU § 174

s. 43 (48)

2013-08-28
2013-08-21

Dnr KS/KF 2013:51.041

Förslag till budget för kommunstyrelsen 2014-2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-22 om nämndernas slutliga ramar för 2014
och planeringsramar för 2015-2016. Beslutet innebär att kommunstyrelsen tilldelas en extern budgetram på 73 823 tkr för 2014 samt 74 275 tkr för 2015 och
2016.
Kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson redovisar i skrivelse 2013-0812 förändringar i förhållande till 2013, förvaltningens budgetförslag 2014, kommentarer till budgetförslag 2014 samt övrigt att beakta och ta ställning till. De föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa budget i enlighet med förslaget samt
i enlighet med bilaga 1 och 2.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-08-12 från kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson
Överläggning
Ordföranden konstaterar att budgetförslaget ligger inom fastställda ramar och yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås upprätta budget enligt det förslag som finns i
skrivelsen från kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson.
Lisa Bäck yrkar att budgetförslaget ska ändras enligt följande:
- Budgeten minskas åren 2014-2016 med 1.562 tkr för att verksamheten Vakande
ögon ska avvecklas.
- Budgeten minskas åren 2014-2016 med 200 tkr avseende personalenheten.
- Budgeten minskas åren 2014-2016 med 100 tkr avseende arbetet med utveckling
av centrumstråket i Lomma.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på
bifall respektive avslag till sitt eget yrkande om upprättande av budget enligt det
förslag som finns i skrivelsen från kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 44 (48)

2013-08-28
2013-08-21

KS § 142 (forts.)
AU § 174 (forts.)

Sedan ställer ordföranden proposition bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att budgeten ska minskas med 1.562 tkr för att verksamheten Vakande ögon
ska avvecklas, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att budgeten ska minskas med 200 tkr avseende personalenheten, varefter
arbetsutskottet avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att budgeten ska minskas med 100 tkr avseende utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Förslag till budget för kommunstyrelsen 2014-2016 upprättas i enlighet med förslaget i skrivelsen, daterat 2013-08-12, från kommundirektör Jan Sohlmér och
ekonom Marie Bertilsson.
Reservation
Lisa Bäck reserverar sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden.
____________________________________
KS § 142
Kommunstyrelsens handläggning
Kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson har lämnat en reviderad skrivelse, daterad 2013-08-22.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-08-22 från kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 45 (48)

2013-08-28

KS § 142 (forts.)

Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Rune Netterlid, att budgetförslaget ska
ändras enligt följande:
- Budgeten minskas åren 2014-2016 med 1.562 tkr för att verksamheten Vakande
ögon ska avvecklas.
- Budgeten minskas åren 2014-2016 med 200 tkr avseende personalenheten.
- Budgeten minskas åren 2014-2016 med 100 tkr avseende arbetet med utveckling
av centrumstråket i Lomma.
Jan Rydén yrkar att budgetförslaget ska ändras enligt följande:
- Budgeten minskas åren 2014-2016 med 200 tkr avseende personalenheten.
- Budgeten minskas åren 2014-2016 med 100 tkr avseende arbetet med utveckling
av centrumstråket i Lomma.
Jan Ryden yrkar dessutom bifall till arbetsutskottets förslag avseende Vakande
ögon.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på
bifall respektive avslag till sitt eget yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag,
varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag til Lisa Bäcks
och Rune Netterlids yrkande att budgeten ska minskas med 1.562 tkr för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks,
Rune Netterlids och Jan Rydéns yrkande att budgeten ska minskas med 200 tkr
avseende personalenheten, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks,
Rune Netterlids och Jan Rydéns yrkande att budgeten ska minskas med 100 tkr
avseende utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter arbetsutskottet avslår
detsamma.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 46 (48)

2013-08-28

KS § 142 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Förslag till budget för kommunstyrelsen 2014-2016 upprättas i enlighet med förslaget i skrivelsen, daterat 2013-08-22, från kommundirektör Jan Sohlmér och
ekonom Marie Bertilsson.
Reservationer
Lisa Bäck och Rune Netterlid reserverar sig mot beslutet till förmån för Lisa
Bäcks yrkanden.
Jan Rydén reserverar sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 47 (48)

2013-08-28
2013-08-28

KS § 143
AU § 177

Dnr KS/KF 2013:303.231

Yttrande över Boverkets rapport Förslag på regeländring för fler
bostäder åt unga och studenter
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Boverkets rapport Förslag
på regeländring för fler bostäder åt unga och studenter.
Miljö- och byggnadsnämnden har genom beslut av ordföranden lämnat synpunkter i ärendet.
Planeringschefen har lämnat följande synpunkter:
Planeringsenheten har tagit del av remissen samt miljö- och byggnadsnämndens yttrande. Planeringsenheten har inga specifika synpunkter vare sig på remissen eller miljö- och byggnadsnämndens yttrande annat än att det är viktigt
att samhället på många olika sätt stimulerar byggandet av bostäder för unga
och studenter.
Beslutsunderlag
- Remiss 2013-07-0 3 från Regeringskansliet
- Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter
- Yttrande 2013-08-13 från miljö- och byggnadsnämnden
- Yttrande 2013-08-27 från planeringschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun anser att det är viktigt att samhället på många olika sätt stimulerar byggandet av bostäder för unga och studenter och lämnar i övrigt yttrande i
enlighet med miljö- och byggnadsnämnden, se bilaga.
----------------------- Bilaga KSAU § 177/13
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 48 (48)

2013-08-28

KS § 143 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun anser att det är viktigt att samhället på många olika sätt stimulerar byggandet av bostäder för unga och studenter och lämnar i övrigt yttrande i
enlighet med miljö- och byggnadsnämnden, se bilaga.
----------------------- Bilaga KS § 143/13
____________________________________

Utdragsbestyrkande

