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2013-10-30

KS § 167

Dnr KS/KF 2013:18.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 80-84/13 Tjänstepension
Dnr KS/KF 2013:19.002
nr 85/13
Lokalt kollektivavtal gällande arbetstidsmodell för medarbetare
i kommunhuset (Vårdförbundet), förhandlingsprotokoll nr
28/2013
Dnr KS/KF 2013:19.002
nr 86/13
Lokal tvisteförhandling, förhandlingsprotokoll nr 27/2013
Dnr KS/KF 2013:19.002
nr 87/13
Lönerevision 2013 Kommunal, förhandlingsprotokoll nr
26/2013
Dnr KS/KF 2013:19.002
nr 88/13
Förhandling angående förslag till förändrad organisation inom
kontorsservice, förhandlingsprotokoll nr 25/2013
Dnr KS/KF 2013:19.002
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 143-157/13 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
nr 22/13
Beslut om nedskrivning av kundfordringar, socialförvaltningen
Dnr KS/KF 2013:8.045
Delegationsbeslut fattat av tekniska chefen
nr 20/13
Servitutsavtal, vatten- och avloppsledningar, fastigheten N N
Protokoll från sammanträde 2013-10-01--02, 2013-10-09 och 2013-10-16 med
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Protokoll från sammanträde 2013-10-09 med planledningsgruppen.
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Delegationsbesluten och meddelandena lägges till handlingarna.
____________________________________
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Dnr KS/KF 2013.415.042

Kompensation för löneökningar 2013 samt ramjustering för 20142016
Ärendebeskrivning
Personalavdelningen har lämnat följande förslag beträffande kompensation för löneökningar 2013 samt ramjustering för 2014-2016:
Löneöversynen 2013 för samtliga fackliga organisationer gav en genomsnittlig
löneökning på 2,98%. De nya lönerna gäller fr.o.m. 2013-04-01. Totalt uppgår
löneökningarna till 11.089 tkr inkl. PO. Löneökning på semesterlöneskulden
inkl. PO uppgår till totalt 1.302 tkr.
Inkomstbasbeloppet höjdes med 2 tkr år 2013 vilket innebär att nämnderna föreslås kompenseras för kostnadsökning vad gäller fasta arvoden/sammanträdesersättningar med sammantaget 272 tkr.
Totalt har 14.850 tkr avsatts till löneökningar i budget 2013 och efter kompensation enligt nedanstående förslag kvarstår således 2.187 tkr.
Förslag till beslut:
- Att nämndernas budget för 2013 tillförs totalt 12.663 tkr enligt bilaga och finansiering sker genom omdisponering från kommunstyrelsens förfogande avseende löneökningar.
- Nämndernas budget för 2014 och ELP för 2015-2016 utökas med sammantaget 15.058 tkr per år enligt bilaga. Finansiering sker genom minskning av kommunstyrelsens förfogande, löneökningar med motsvarande belopp.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-10-17 från personalchefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Nämndernas budget för 2013 tillförs totalt 12.663 tkr enligt bilaga. Finansiering
sker genom omdisponering från anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende löneökningar.
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- Nämndernas budget för 2014 och ELP för 2015-2016 utökas med sammantaget
15.058 tkr per år enligt bilaga. Finansiering sker genom minskning av kommunstyrelsens förfogande, löneökningar med motsvarande belopp.
---------------------------- Bilaga KSAU § 221/13
____________________________________
KS § 168
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Nämndernas budget för 2013 tillförs totalt 12.663 tkr enligt bilaga. Finansiering
sker genom omdisponering från anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende löneökningar.
- Nämndernas budget för 2014 och ELP för 2015-2016 utökas med sammantaget
15.058 tkr per år enligt bilaga. Finansiering sker genom minskning av kommunstyrelsens förfogande, löneökningar med motsvarande belopp.
---------------------------- Bilaga KS § 168/13
____________________________________
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2013-10-30
2013-10-23
2013-10-09

Dnr KS/KF 2013:51.041

Fastställelse av budget innefattande budget för år 2014 samt plan
för ekonomin för åren 2015-2016
Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande
av projekt, dels om upptagande av lån och omsättande av lån
Fastställelse av skattesats för år 2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2012-11-29, § 92, fastställt budget för år 2013 och plan
för ekonomin för åren 2014-2015. Kommunstyrelsen har 2013-05-22, § 96, fastställt slutliga ramar för år 2014 och planeringsramar för åren 2015-2016. I dessa
ramar har korrigering gjorts efter beslut om justering av redan fördelad tillväxtpost
år 2013 och tillväxtpost avseende år 2014 samt beträffande poster hänförbara till
internhyressystemet.
Efter kommunstyrelsens beslut om de slutliga ramar 2014 och planeringsramar
2015-2016 har poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya förutsättningar. Hänsyn har tagits till skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting
(cirkulär 13:49).
Nämnderna och kommunstyrelsen har upprättat förslag till budget för år 2014 samt
plan för ekonomin åren 2015-2016.
Kommunstyrelsen har 2012-12-12, § 250, fastställt investeringsramar för åren
2014-2016. Därefter har nämnderna inkommit med förslag till investeringsbudget.
Investeringsplaneringsgruppen har sedan prioriterat och justerat investeringsförslagen. Kommunstyrelsen har sedan, 2013-04-24, § 71, upprättat förslag till investeringsbudget 2014-16.
Tekniska nämnden har därefter lämnat förslag till ändringar i investeringsbudget.
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till exploateringsbudget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har företagit en genomgång av nämndernas budgetförslag och äskanden vid sammanträde 2013-10-01--02.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 96/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 71/13
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 91/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 10/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 87/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 119/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 120/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 121/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 161/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 162/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 172/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 185/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 186/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 142/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 151/13
- Skrivelse 2013-08-12 från kommundirektören
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 196/13
- Beslut 2013-08-13 av överförmyndaren med förslag till budget
- Beslut 2013-06-04 av valnämndens ordförande med förslag till budget
- Protokoll från revisionen, § 8/13
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 3/13
- Protokoll från socialnämnden, § 45/13
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 83/13
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 84/13
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 51/13
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 52/13
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 53/13
- Protokoll från tekniska nämnden, § 57/13
- Protokoll från tekniska nämnden, § 58/13
- Protokoll från tekniska nämnden, § 64/13
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 86/13
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 103/13
- Överenskommelse mellan kommunstyrelsen och socialnämnden
- Överenskommelse mellan tekniska nämnden och socialnämnden
Utdragsbestyrkande
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- Överenskommelse mellan socialförvaltningen och UKF-förvaltningen
- Överenskommelse mellan kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden
Arbetsutskottets handläggning
Överläggning
Driftbudgeten
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till driftbudget enligt fastställda ramar, korrigerade efter ny skatteprognos i cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting, och med poster under finansförvaltningen uppdaterade utifrån gällande förutsättningar, med följande ändringar:
Korrigering ska ske mellan nämnderna samt från kommunstyrelsens förfogandemedel till nämnder i enlighet med förteckning, daterad 2013-10-09 (bilaga A).
Barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 2.600 tkr åren 2014-2016
med anledning av lägre statsbidrag kopplat till maxtaxa, tekniska nämndens budget
ska utökas åren 2014-2016 med 893 tkr för en justering av resultatnivån inom VAverksamheten och socialnämndens budget ska minskas med 822 år 2014, 2.379 tkr
år 2015 och 3.096 år 2016 med anledning av nämndens förväntade hyresintäkter i
enlighet med förteckning, daterad 2013-10-09 (bilaga A). Slutligen ska kommunstyrelsens förfogandemedel justeras för att uppnå föreslaget resultatmål.
-------------------- Bilaga A KSAU § 200/13
Kommunstyrelsens budget utökas år 2014 med 210 tkr avseende medel till Höje å
vattendrag för den s.k. dagvattengruppens arbete med flödesdämpande åtgärder i
Höje å.
Socialnämndens budget minskas med 1.096 tkr år 2014, 1.444 tkr år 2015 och
1.277 tkr år 2016 med anledning av ytterligare förväntade hyresintäkter inom socialnämndens verksamhet.
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2014-2016 med 7.000 tkr för
kvalitetshöjande åtgärder.
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Kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar utökas år 2014 med
1.100 tkr och åren 2015-2016 med 1.500 tkr för att möjliggöra ytterligare löneökningar för lärarna.
Lars Carlén yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag
till driftbudget i enlighet med ordförandens yrkande med följande ändringar och
tillägg:
Kommunstyrelsen
- Budgeten minskas med 1.862 tkr åren 2014-2016 för att verksamheten Vakande
ögon ska avvecklas.
- Budgeten minskas med 200 tkr åren 2014-2016 avseende personalenheten.
- Budgeten minskas med 100 tkr avseende arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.
Socialnämnden
- Budgeten utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för fortsatt drift av Lillevången
som korttidsboende (beloppet sänkt med 1.500 tkr med hänsyn till möjliga externa
intäkter).
- Budgeten utökas med 150 tkr åren 2014-2016 för återgång till förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel.
- Budgeten utökas med 100 tkr åren 2014-2016 för att sänka avgiften för familjerådgivning.
Barn- och utbildningsnämnden
- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för ökat inköp av ekologisk mat.
- Budgeten utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för att utöka personalen inom föroch grundskolan.
- Budgeten minskas med 300 tkr under åren 2014-2016 avseende vårdnadsbidraget.
Kultur- och fritidsnämnden
- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för utökning av fältgruppens verksamhet.
- Budgeten utökas med 210 tkr år 2014 och 314 tkr åren 2015-2016 för att förhindra
höjning av kulturskolans avgifter.
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Tekniska nämnden
- Budgeten utökas med 300 tkr åren 2014-2016 för utökad rondering.
- Budgeten utökas med 2.000 tkr 2014 för att öka möjligheten att klara eftersatt gatuunderhåll enligt plan .
Miljö- och byggnadsnämnden
- Budgeten utökas med 550 tkr åren 2014-2016 för tillsättande av ytterligare en miljöinspektör.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 09.30-10.00.
Investeringsbudgeten
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag under § 71/13
med följande ändringar:
Tekniska nämnden
Två nya projekt ”Kylanläggning Lomma biblioteket” och ”Kylanläggning Vega”
och fastställs till 1.500 tkr vardera med planerad utbetalningar åren 2014 och driftstart år 2014.
Årsanslaget för mindre investeringar minskas år 2014 med 3.000 tkr.
Exploateringsbudgeten
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till exploateringsbudget enligt kommunstyrelsens förslag under § 151/13.
Skattesatsen
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.
Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser
ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende driftbudgeten.
Sedan avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
tilläggs- och ändringsyrkanden avseende driftbudgeten.
Denna propositionsordning godkännes.
Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande
avseende driftbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 1.862 tkr åren 20142016 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas, varefter arbetsutskottet
avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 200 tkr åren 2014-2016
avseende personalenheten, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr avseende arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016
för fortsatt drift av Lillevången som korttidsboende (beloppet sänkt med 1.500 tkr
med hänsyn till möjliga externa intäkter), varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
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Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 150 tkr åren 2014-2016 för
återgång till förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 100 tkr åren 2014-2016 för
att sänka avgiften för familjerådgivning, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 500 tkr åren
2014-2016 för ökat inköp av ekologisk mat, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 1.500 tkr
åren 2014-2016 för att utöka personalen inom för- och grundskolan, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska minskas med 300 tkr
under åren 2014-2016 avseende vårdnadsbidraget, varefter arbetsutskottet avslår
detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas med 500 tkr åren
2014-2016 för utökning av fältgruppens verksamhet, varefter arbetsutskottet avslår
detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas med 210 tkr år 2014
och 314 tkr åren 2015-2016 för att förhindra höjning av kulturskolans avgifter, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
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Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att tekniska nämndens driftbudget ska utökas med 300 tkr åren 2014-2016 för
utökad rondering, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att tekniska nämndens driftbudget ska utökas med 2.000 tkr 2014 för att öka
möjligheten att klara eftersatt gatuunderhåll enligt plan, varefter arbetsutskottet avslår
detsamma.
Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att miljö- och byggnadsnämndens driftbudget ska utökas med 550 tkr åren
2014-2016 för tillsättande av ytterligare en miljöinspektör, varefter arbetsutskottet
avslår detsamma.
Investeringsbudgeten
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende investeringsbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.
Exploateringsbudgeten
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende exploateringsbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.
Skattesatsen
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende skattesatsen, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.
Arbetsutskottet beslutar följande:
- Budgetmål och budgettexter för verksamheterna ska inarbetas i förslaget till
kommunstyrelsens budgetförslag i enlighet med av utskottet givna direktiv.
- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upprätta resultat- och balansbudget avseende VA-verksamheten, att inarbetas i budgetförslaget till kommunfullmäktige.
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- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upprätta resultat- och balansbudget avseende fastighetsverksamheten, att inarbetas i budgetförslaget till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen upprättar budgetförslag innefattande budget för år 2014 samt
plan för ekonomin för åren 2015-2016 enligt bilaga.
-------------------- Bilaga B KSAU § 200/13
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2014 och plan för ekonomi för åren 2015-2016, fastställes.
- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under år
2014 till totalt 560 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att omsätta lån,
d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 miljoner kronor.
- Skattesatsen för år 2014 fastställes till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.
- Följande finansiella mål för åren 2014-2016 fastställes:
”Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika
med 99,5 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2014 och 99 % av skatteintäkter
och statsbidrag åren 2015-2016.
Från år 2016 och framåt får investeringsnivån för respektive år inte överstiga nivån
på avskrivningarna.”
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Reservation
Lars Carlén (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
-------------------- Bilaga C KSAU § 200/13
____________________________________
AU § 222
Arbetsutskottets handläggning
Enligt ny skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting 2013-10-10 (cirkulär 13:53) får Lomma kommun ytterligare skatteintäkter om 2,8 mnkr år 2014,
3,9 mnkr år 2015 och 7,1 mnkr år 2016.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-10-16 från budgetekonomen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- De ökade skatteintäkterna används till att utöka anslaget till kommunstyrelsens
förfogande, övrigt oförutsett, till 3.557 tkr år 2014, 11.498 tkr år 2015 och 7.069 tkr
år 2016.
- Investeringsbudgetens projekt vad gäller Kylanläggning Lomma bibliotek och
Kylanläggning Vega stås samman till ett KF-projekt.
____________________________________
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Kommunstyrelsens handläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar ekonomichefen en redogörelse.
Budgetförslaget har behandlats vid sammanträde med kommuncentrala samverkansgruppen 2013-10-29.
Beslutsunderlag
- Protokoll från sammanträde med kommuncentrala samverkansgruppen 2013-10-29
Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag i ärendet.
Remco Andersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag i ärendet med tillägget
att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 1.000 tkr åren 2014-2016
för att stärka skolledarfunktionen och att anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsätt minskas med motsvarande belopp.
Ordföranden yrkar bifall till Remco Anderssons tilläggsyrkande.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén, bifall till arbetsutskottets
förslag och Remco Anderssons yrkande, med följande ändringar och tillägg:
Kommunstyrelsen
- Budgeten minskas med 1.862 tkr åren 2014-2016 för att verksamheten Vakande
ögon ska avvecklas.
- Budgeten minskas med 200 tkr åren 2014-2016 avseende personalenheten.
- Budgeten minskas med 100 tkr avseende arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.
Socialnämnden
- Budgeten utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för fortsatt drift av Lillevången
som korttidsboende (beloppet sänkt med 1.500 tkr med hänsyn till möjliga externa
intäkter).
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- Budgeten utökas med 150 tkr åren 2014-2016 för återgång till förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel.
- Budgeten utökas med 100 tkr åren 2014-2016 för att sänka avgiften för familjerådgivning.
Barn- och utbildningsnämnden
- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för ökat inköp av ekologisk mat.
- Budgeten utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för att utöka personalen inom föroch grundskolan.
- Budgeten minskas med 300 tkr under åren 2014-2016 avseende vårdnadsbidraget.
Kultur- och fritidsnämnden
- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för utökning av fältgruppens verksamhet.
- Budgeten utökas med 210 tkr år 2014 och 314 tkr åren 2015-2016 för att sänka
kulturskolans avgifter.
Tekniska nämnden
- Budgeten utökas med 300 tkr åren 2014-2016 för utökad rondering.
- Budgeten utökas med 2.000 tkr 2014 för att öka möjligheten att klara eftersatt gatuunderhåll enligt plan .
Miljö- och byggnadsnämnden
- Budgeten utökas med 550 tkr åren 2014-2016 för tillsättande av ytterligare en miljöinspektör.
Jan Rydén yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och Remco Anderssons yrkande, med följande ändringar och tillägg:
Kommunstyrelsen
- Budgeten minskas med 200 tkr åren 2014-2016 avseende personalenheten.
- Budgeten minskas med 100 tkr avseende arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.
Socialnämnden
- Budgeten utökas med 100 tkr åren 2014-2016 för att sänka avgiften för familjerådgivning.
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Barn- och utbildningsnämnden
- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för ökat inköp av ekologisk mat.
- Budgeten minskas med 300 tkr under åren 2014-2016 avseende vårdnadsbidraget.
Lars Carlén yrkar på följande tillägg och ändringar avseende mål inom barn- och
utbildningsnämndens område:
- Målet ”Kommunen ska placera sig bland de 10 % högst rankade kommunerna när
det gäller mätning enligt meritvärdet” ska ändras till ”…bland de 15 högst rankade…”.
- Följande mål ska läggas till: ”Resursfördelning ska ske så att förskolegrupper har
högst 13 barn i småbarnsgrupper och 18 barn i syskongrupper.”
- Följande mål ska läggas till: ”F-3 ska högst ha 22 elever i klasserna.”
- Målet ” Inköp av ekologisk mat ska öka med nationella målet som riktpunkt” ska
ändras till ”Andelen ekologisk mat ska nå det nationella målet under 2014”.
Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser
ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag
Därefter avser ha ställa proposition på bifall respektive avslag till resta tilläggs- och
ändringsyrkanden avseende driftbudgeten.
Därefter avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till vart och ett av
Lars Carléns tilläggs- och ändringsyrkanden avseende mål inom barn- och utbildningsnämndens område.
Denna propositionsordning godkännes.
Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag till sitt eget m.fl. yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag, varefter kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 1.862
tkr åren 2014-2016 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas, varefter
kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks,
Lars Carléns och Jan Rydéns yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 200 tkr åren 2014-2016 avseende personalenheten, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks,
Lars Carléns och Jan Rydéns yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr avseende arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 1.500 tkr
åren 2014-2016 för fortsatt drift av Lillevången som korttidsboende (beloppet sänkt
med 1.500 tkr med hänsyn till möjliga externa intäkter), varefter kommunstyrelsen
avslår detsamma.
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks och
Lars Carléns yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 150 tkr åren
2014-2016 för återgång till förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska
hjälpmedel, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks,
Lars Carléns och Jan Rydéns yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas
med 100 tkr åren 2014-2016 för att sänka avgiften för familjerådgivning, varefter
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks,
Lars Carléns och Jan Rydéns yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för ökat inköp av ekologisk mat, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks och
Lars Carléns yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas
med 1.500 tkr åren 2014-2016 för att utöka personalen inom för- och grundskolan,
varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks,
Lars Carléns och Jan Rydéns yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska minskas med 300 tkr under åren 2014-2016 avseende vårdnadsbidraget,
varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas
med 500 tkr åren 2014-2016 för utökning av fältgruppens verksamhet, varefter
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks och
Lars Carléns yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas med
210 tkr år 2014 och 314 tkr åren 2015-2016 för att sänka kulturskolans avgifter,
varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks och
Lars Carléns yrkande att tekniska nämndens driftbudget ska utökas med 300 tkr åren
2014-2016 för utökad rondering, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks och
Lars Carléns yrkande att tekniska nämndens driftbudget ska utökas med 2.000 tkr
2014 för att öka möjligheten att klara eftersatt gatuunderhåll enligt plan, varefter
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks och
Lars Carléns yrkande att miljö- och byggnadsnämndens driftbudget ska utökas med
550 tkr åren 2014-2016 för tillsättande av ytterligare en miljöinspektör, varefter
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer han proposition på bifall respektive avslag till Remco Anderssons
m.fl. tilläggsyrkande att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med
1.000 tkr åren 2014-2016 avseende förstärkning till skolledarfunktionen, varefter
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att målet ”Kommunen ska placera sig bland de 10 % högst rankade kommunerna när det gäller mätning enligt meritvärdet” ska ändras till ”…bland de 15
högst rankade…”, varefter kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande om tillägg av målet ”Resursfördelning ska ske så att förskolegrupper har
högst 13 barn i småbarnsgrupper och 18 barn i syskongrupper”, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande om tillägg av målet ”F-3 ska högst ha 22 elever i klasserna”, varefter
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att målet ” Inköp av ekologisk mat ska öka med nationella målet som riktpunkt” ska ändras till ”Andelen ekologisk mat ska nå det nationella målet under
2014”, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen upprättar budgetförslag innefattande budget för år 2014 samt
plan för ekonomin för åren 2015-2016 i enlighet med bilaga.
-------------------- Bilaga A KS § 169/13
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2014 och plan för ekonomi för åren 2015-2016, fastställes.
- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under år
2014 till totalt 560 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att omsätta lån,
d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 miljoner kronor.
- Skattesatsen för år 2014 fastställes till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.
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- Följande finansiella mål för åren 2014-2016 fastställes:
”Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika
med 99,5 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2014 och 99 % av skatteintäkter
och statsbidrag åren 2015-2016.
Från år 2016 och framåt får investeringsnivån för respektive år inte överstiga nivån
på avskrivningarna.”
Reservationer
Lisa Bäck (S) och Lars Carlén (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
---------------------- Bilaga B KS § 169/13
Jan Rydén reserverar sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden.
____________________________________
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Dnr KS/KF 2013:51.041

Förslag till mål för god ekonomisk hushållning 2014 att fastställas i
budgeten
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till mål för god ekonomisk hushållning 2014 att ingå i budgetdokumentet.
Beslutsunderlag
- Förslag till mål för god ekonomisk hushållning 2014
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Mål för god ekonomisk hushållning 2014, enligt bilaga, ska ingå i kommunstyrelsens förslag till budget.
--------------- KSAU § 202/13
____________________________________
KS § 170
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Mål för god ekonomisk hushållning 2014, enligt bilaga, ska ingå i kommunstyrelsens förslag till budget.
--------------- KS § 170/13
____________________________________
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Dnr KS/KF 2013:267.012

Yttrande över barn- och utbildningsnämndens nämndsplan för
2014
Ärendebeskrivning
Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun, fastställt av fullmäktige, följer
bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplan.
Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är
viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen
och hur uppföljningen ska ske.
Nämndplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang
är att tillse att nämndplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget
i övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar
och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.
Barn- och utbildningsnämnden har under § 61/13 fastställt nämndsplan för år 2014
under förutsättning av att kommunstyrelsen efter hörande inte har något att erinra.
Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 61/13
- Nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014
- Yttrande 2013-09-25 från utvecklingschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden år 2014:
Allmän inledning nämndsplan
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån
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nämndsplanen upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur
målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanerna:
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett par områden som bör utvecklas i
samband med framtagande av nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:
- Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras för att
man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I årets planer görs detta i varierande grad.
- I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och riktlinjerna
som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.
- Barn- och utbildningsnämnden uppmanas överväga att skärpa målet ”Kommunen
ska placera sig bland de 10 % högst rankade kommunerna när det gäller mätning
enligt meritvärdet”.
____________________________________
KS § 171
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden år 2014:
Allmän inledning nämndsplan
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån
nämndsplanen upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur
målen i nämndsplanen ska uppnås.
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Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanerna:
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett par områden som bör utvecklas i
samband med framtagande av nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:
- Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras för att
man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I årets planer görs detta i varierande grad.
- I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och riktlinjerna
som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.
- Barn- och utbildningsnämnden uppmanas överväga att skärpa målet ”Kommunen
ska placera sig bland de 10 % högst rankade kommunerna när det gäller mätning
enligt meritvärdet”.
____________________________________
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Yttrande över kultur- och fritidsnämndens nämndsplan för 2014
Ärendebeskrivning
Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun, fastställt av fullmäktige, följer
bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplan.
Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är
viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen
och hur uppföljningen ska ske.
Nämndplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang
är att tillse att nämndplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget
i övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar
och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.
Kultur- och fritidsnämnden har under § 33/13 beslutat godkänna föreliggande
nämndsplan.
Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 33/13
- Nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden 2014
- Yttrande 2013-09-25 från utvecklingschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden år 2014:
Allmän inledning nämndsplan
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 29 (59)

2013-10-30
2013-10-09

KS § 172 (forts.)
AU § 204 (forts.)

nämndsplanen upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur
målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanerna:
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett par områden som bör utvecklas i
samband med framtagande av nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:
- Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras för att
man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I årets planer görs detta i varierande grad.
- I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och riktlinjerna
som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.
____________________________________
KS § 172
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden år 2014:
Allmän inledning nämndsplan
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån
nämndsplanen upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur
målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 30 (59)

2013-10-30

KS § 172 (forts.)

Synpunkter på nämndsplanerna:
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett par områden som bör utvecklas i
samband med framtagande av nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:
- Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras för att
man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I årets planer görs detta i varierande grad.
- I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och riktlinjerna
som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 173
AU § 205

s. 31 (59)

2013-10-30
2013-10-09

Dnr KS/KF 2013:276.012

Yttrande över socialnämndens nämndsplan för 2014
Ärendebeskrivning
Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun, fastställt av fullmäktige, följer
bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplan.
Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är
viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen
och hur uppföljningen ska ske.
Nämndplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang
är att tillse att nämndplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget
i övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar
och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.
Socialnämnden har under § 37/13 fastställt nämndsplan för år 2014 under förutsättning
av att kommunstyrelsen inte har något att erinra.
Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Protokoll från socialnämnden, § 37/13
- Nämndsplan för socialnämnden 2014
- Yttrande 2013-09-25 från utvecklingschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för socialnämnden år 2014:
Allmän inledning nämndsplan
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 32 (59)

2013-10-30
2013-10-09

KS § 173 (forts.)
AU § 205 (forts.)

nämndsplanen upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur
målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanerna:
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett par områden som bör utvecklas i
samband med framtagande av nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:
- Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras för att
man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I årets planer görs detta i varierande grad.
- I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och riktlinjerna
som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.
____________________________________
KS § 173
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för socialnämnden år 2014:
Allmän inledning nämndsplan
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån
nämndsplanen upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur
målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 33 (59)

2013-10-30

KS § 173 (forts.)

Synpunkter på nämndsplanerna:
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett par områden som bör utvecklas i
samband med framtagande av nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:
- Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras för att
man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I årets planer görs detta i varierande grad.
- I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och riktlinjerna
som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 174
AU § 206

s. 34 (59)

2013-10-30
2013-10-09

Dnr KS/KF 2013:362.012

Yttrande över tekniska nämndens nämndsplan för 2014
Ärendebeskrivning
Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun, fastställt av fullmäktige, följer
bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplan.
Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är
viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen
och hur uppföljningen ska ske.
Nämndplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang
är att tillse att nämndplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget
i övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar
och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.
Tekniska nämnden har under § 59/13 beslutat godkänna Nämndsplan 2014.
Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 59/13
- Nämndsplan för tekniska nämnden 2014
- Yttrande 2013-09-25 från utvecklingschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för tekniska nämnden år 2014:
Allmän inledning nämndsplan
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 35 (59)

2013-10-30
2013-10-09

KS § 174 (forts.)
AU § 206 (forts.)

nämndsplanen upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur
målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanerna:
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett par områden som bör utvecklas i
samband med framtagande av nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:
- Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras för att
man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I årets planer görs detta i varierande grad.
- I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och riktlinjerna
som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.
____________________________________
KS § 174
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för tekniska nämnden år 2014:
Allmän inledning nämndsplan
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån
nämndsplanen upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur
målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 36 (59)

2013-10-30

KS § 174 (forts.)

Synpunkter på nämndsplanerna:
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett par områden som bör utvecklas i
samband med framtagande av nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:
- Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras för att
man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I årets planer görs detta i varierande grad.
- I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och riktlinjerna
som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 175
AU § 207

s. 37 (59)

2013-10-30
2013-10-09

Dnr KS/KF 2013:256.012

Yttrande över miljö- och byggnadsnämndens nämndsplan för 2014
Ärendebeskrivning
Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun, fastställt av fullmäktige, följer
bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplaner.
Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är
viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen
och hur uppföljningen ska ske.
Nämndplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang
är att tillse att nämndplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget
i övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar
och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.
Miljö- och byggnadsnämnden har under § 63/13 beslutat överlämna föreliggande förslag till nämndsplan till kommunstyrelsen för hörande.
Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 63/13
- Nämndsplan för miljö- och byggnadsnämnden 2014
- Yttrande 2013-09-25 från utvecklingschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för miljö- och byggnadsnämnden år 2014:
Allmän inledning nämndsplan
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 38 (59)

2013-10-30
2013-10-09

KS § 175 (forts.)
AU § 207 (forts.)

nämndsplanen upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur
målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanerna:
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett par områden som bör utvecklas i
samband med framtagande av nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:
- Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras för att
man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I årets planer görs detta i varierande grad.
- I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och riktlinjerna
som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.
____________________________________
KS § 175
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för miljö- och byggnadsnämnden år 2014:
Allmän inledning nämndsplan
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån
nämndsplanen upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur
målen i nämndsplanen ska uppnås.
Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 39 (59)

2013-10-30

KS § 175 (forts.)

Synpunkter på nämndsplanerna:
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett par områden som bör utvecklas i
samband med framtagande av nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:
- Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras för att
man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I årets planer görs detta i varierande grad.
- I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och riktlinjerna
som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 176
AU § 208

s. 40 (59)

2013-10-30
2013-10-09

Dnr KS/KF 2013:39.101

Redovisning av ej slutbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska kommunstyrelsen årligen
till kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner
som inte har beretts färdigt.
Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kanslienheten att, förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde,
ytterligare tre gånger under året till kommunstyrelsen redovisa de motioner, vilkas
beredning ännu inte slutförts.
Det finns för närvarande inga motioner vars beredning ännu inte slutförts.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-09-30 från kommunsekreteraren
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
____________________________________
KS § 176
Kommunstyrelsens handläggning
Motion har inkommit 2013-10-24 från Lars Carlén (S) angående framtida kafé- och
restaurangverksamheten i Långa Längan. Motionen är remitterad till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
____________________________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 177
AU § 216

s. 41 (59)

2013-10-30
2013-10-16

Dnr KS/KF 2013:236.105

Beträffande utseende av pristagare till 2013 års pris för berömvärda insatser
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har under § 138/07 (revidering under § 83/09) instiftat ”Pris
för berömvärda insatser” i syfte att uppmärksamma och uppmuntra till insatser utöver det vanliga för att bistå medmänniskor, värna miljön eller medverka till att
Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden. Insatserna ska vara i samklang med devisen i kommunens varumärke ” Tanke. Omtanke. Mertanke!” Detta
innebär att insatser som belönas ska präglas av både tanke och eftertanke, liksom av
en stark välvilja och omtanke och framförallt generera ett mervärde för våra medborgare, föreningar och organisationer. Sektorerna byggnadskultur och kultur är
undantagna.
Priset utgörs av ett diplom och ett penningbelopp om totalt 15.000 kronor. Det delas ut årligen och kan vid varje tillfälle tilldelas en eller flera pristagare. Utdelning
sker i samband med kommunfullmäktigs sammanträde i december månad.
Priset kan delas ut till enskilda personer samt till föreningar, organisationer och
inom kommunen verksamma företag, vilka i positiv och aktiv anda gjort berömvärda insatser för medmänniskor, värnat miljön eller medverkat till att Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden.
Såväl enskilda personer som organisationer, föreningar, företag, kommunala förvaltningar, nämnder och andra äger rätt att nominera kandidater. Förslag om nominering av pristagare ska ske senast den 30 september. Pristagare utses av kommunstyrelsen.
Information om årets pris har skett genom annonser i Sydsvenska Dagbladet,
Skånska Dagbladet och Lommabladet samt på kommunens hemsida och genom anslag på div. platser i kommunen.
Följande kandidater har nominerats till årets pris:
- Brita Kinning
- Anna Fridén Hansson
- Restaurang Oliveras
- Pilängskolans lag i skol-SM i basket
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 42 (59)

2013-10-30
2013-10-16

KS § 177 (forts.)
AU § 216 (forts.)

-

Klass 8d, Pilängskolan
Ulla Rasmussen
Gunvor och Karl-Erik Nyberg
Emma Källström

Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-10-04 från Ingrid Grönkvist
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen avstår från att dela ut pris för berömvärda insatser år 2013.
____________________________________
KS § 177
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen avstår från att dela ut pris för berömvärda insatser år 2013.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 178
AU § 220

s. 43 (59)

2013-10-30
2013-10-23

Dnr KS/KF 2013:381.042

Ansökan från SLU Alnarp/Alnarp Innovation om bidrag
Ärendebeskrivning
Alnarp Innovation ansöker i skrivelse 2013-09-20 hos kommunstyrelsen om ett bidrag om 200.000 kronor för år 2013.
Alnarp Innovations verksamhet ska skapa en arena för att stödja utvecklingen av
forsknings- och affärsidéer knutna till SLU och därmed ge dem bättre möjlighet att
utvecklas till framgångsrika innovationer och konkurrenskraftiga företag.
Alnarp Innovation har som uppdrag att svara för innovationsarbetet vid LTJfakulteten.
Alnarp innovation har, enligt ansökan, tre verksamhetsgrenar:
- Innovationssupport för forskare och andra anställda vid SLU.
- Hjälp till SLU studenter med att starta företag och hjälp till dessa entreprenörer
att generera idéer
- Företagsstöd till nystartade företag i den gröna näringen
Verksamheten syftar, enligt ansökan till att öka antalet nystartade företag och att ge
företagen möjlighet att stanna kvar i Lomma kommun. Alnarp Innovation vill vara
en injektion till ett positivt företagsklimat i kommunen och samverkar med kommunen, Lomma Företagsgrupp och Lomma FairTradegrupp.
Kommunstyrelsen har beviljat Alnarp Innovation ett bidrag om 200 tkr vart och ett
av åren 2010, 2011 och 2012 i syfte att allmänt stödja näringslivet.
Näringslivssekreteraren har lämnat följande yttrande:
SLU Alnarp Innovation har med hjälp av bland annat Lomma kommuns bidrag
utvecklat tre grenar i sitt arbete:
- Innovationssupport
- Entreprenöriellt idégenerering och företagsstart
- Företagsstöd till nystartade företag inom grön näring
samt planerar att skapa en fysisk miljö för Lommas näringsliv, offentliga aktörer, forskare och studenter, en Kreativ Yta.
Näringsutvecklaren förordar med referens till vad som presterats sedan starten
2009 samt de planer för SLU Innovations fortsatta utveckling som presenterats,
för finansiellt stöd för 2013. Pengar finns reserverade i befintlig budget för näringslivsåtgärder.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 44 (59)

2013-10-30
2013-10-23

KS § 178 (forts.)
AU § 220 (forts.)

Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Kommuners befogenheter att driva verksamheter eller bidra till sådana regleras i
kommunallagens 2 kap. Av bestämmelsen i KL 2 kap. 1 § framgår att kommunens allmänna kompetens begränsas av att den själv får ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar och som inte, enligt lag, enbart ska hanteras av någon
annan.
Det kan konstateras att ett bidrag av här aktuellt slag, till stöd för näringslivet
och därmed tillväxtbefrämjande för kommunen, får antas vara till nytta för såväl
det lokala näringslivet som kommunmedlemmarna, varför ett bidrag, ur denna
aspekt, får anses utgöra en angelägenhet av allmänt intresse för kommunen.
Det är, som huvudregel, dock inte kompetensenligt för kommuner att bevilja bidrag till enskilda företag.
Genom bestämmelse i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 2 kap 2
§ är det möjligt för kommuner att lämna bidrag till utbildning och forskning som
bedrivs vid statliga universitet och högskolor, förutsatt att lokaliseringsprincipen
är uppfylld. Ändamålet med medelstillskottet måste dock vara högskoleutbildning, forskning, inkluderade stödfunktioner och infrastruktur. Det kan konstateras att ett eventuellt medelstillskott från kommunen i det aktuella fallet bland
annat är avsett att användas för utveckling och kommersialisering av forskningsresultat.
Sammanfattningsvis kan således konstateras att det får bedömas vara tveksamt
ur kompetenssynpunkt för kommunen att lämna ett bidrag utifrån andra aspekter
än för att allmänt stödja näringslivet i kommunen.
För det fall kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag bör detta göras i syfte
att allmänt stödja näringslivet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-09-20 från SLU, LTJ-fakulteten
- Yttrande 2013-10-14 från näringslivsutvecklaren
- Skrivelse 2013-10-15 från kanslichefen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 45 (59)

2013-10-30
2013-10-23

KS § 178 (forts.)
AU § 220 (forts.)

Överläggning
Lisa Bäck yrkar bifall till förslaget att bevilja SLU verksamheten Alnarp Innovation
bidrag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- SLU verksamheten Alnarp Innovation beviljas ett bidrag för år 2013 om 200 tkr i
syfte att allmänt stödja näringslivet. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av
motsvarande belopp ur kommunstyrelsens budget avseende näringslivsverksamhet.
____________________________________
KS § 178
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- SLU verksamheten Alnarp Innovation beviljas ett bidrag för år 2013 om 200 tkr i
syfte att allmänt stödja näringslivet i kommunen. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens budget avseende näringslivsverksamhet.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 46 (59)

2013-10-30
2013-10-23

KS § 179
AU § 224

Dnr KS/KF 2013:393.113

Fyllnadsval i anledning av avsägelse av uppdrag som ledamot i politisk styrgrupp för utarbetande av energiplan för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Tudor Barnard har avsagt sig bl.a. uppdraget som ledamot i politisk styrgrupp för
utarbetande av energiplan för Lomma kommun.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-10-01 från Tudor Barnard
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Till ny ledamot i politisk styrgrupp för utarbetande av energiplan för Lomma
kommun efter Tudor Barnard (FP) väljes Rolf Lundh (FP).
____________________________________
KS § 179
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Till ny ledamot i politisk styrgrupp för utarbetande av energiplan för Lomma
kommun efter Tudor Barnard (FP) väljes Rolf Lundh (FP).
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN
KS § 180
PLG § 38

s. 47 (59)

2013-10-30
2013-10-09

Dnr KS/KF 2013.71.455

Detaljplan för del av N N m.fl., återtagande av planuppdrag
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har under § 31/2010 beslutat föreslå kommunstyrelsen att ge
miljö- och byggnadsnämnden ett planuppdrag avseende förslag till detaljplan för
återvinningscentral norr om Lomma, i anslutning till Fäladsmarkens verksamhetsområde. Från det att beslutet fattades i kommunstyrelsen tills dess att miljö- och
byggnadsnämnden gav planuppdrag, 2012-12-11, har kommunen utan framgång
försökt skriva avtal och komma till en överenskommelse med fastighetsägaren där
det nya skyddsområdet skulle uppföras. I det inledande planarbetet togs kontakter
med SYSAV för att försäkra sig om att planområdets yta var tillräcklig. SYSAV har
2013-06-03 meddelat att man finner markytan alltför liten för att kunna bygga en
återvinningscentral. De önskar därför att kommunen finner ny lämplig mark i tillräcklig omfattning för att möta behovet av återvinningscentral i denna del av regionen. Hittillsvarande kostnader för planarbetet uppgår till 9 000 kr. Dessa kostnader
är så kallade förgäveskostnader. Enligt planuppdraget ska plankostnaden belasta avfallsverksamheten. Sökandet efter en annan plats för återvinningscentral i den norra
kommundelen ingår i arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Bjärred och
Borgeby. I planen har en placering på det nya tänkta verksamhetsområdet mellan
Borgeby och motorvägen föreslagits. Det är inte självklart att en placering i denna
del av kommunen är optimal, varför det kan vara lämplig att pröva lokalisering på
andra platser i kommunen.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2013-10-01
- Skrivelse från SYSAV, 2013-06-03
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att återta uppdraget om att ta fram en detaljplan för återvinningscentral i anslutning till området Fäladsmarken.
- att avfallsverksamheten belastas med ovan nämnda kostnader för nedlagt planarbete.
- ge planeringsavdelningen i uppdrag att söka efter lämplig placering av återvinningscentral inom hela kommunen.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 48 (59)

2013-10-30

KS § 180 (forts.)
Kommunstyrelsens handläggning
Ekonomichefen föreslår i yttrande 2013-10-30 att kostnaderna för planarbetet tas av
planeringsavdelningen inom kommunledningskontoret som icke debiterbart planuppdrag.
Beslutsunderlag
- Yttrande 2013-10-30 från ekonomichefen
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Uppdraget om att ta fram en detaljplan för återvinningscentral i anslutning till området Fäladsmarken (miljö- och byggnadsnämnden § 172/12) återtas. Kostnaderna
för planarbetet tas av planeringsavdelningen inom kommunledningskontoret som
icke debiterbara planuppdrag.
- Uppdrages åt planeringsavdelningen att söka efter lämplig placering av återvinningscentral inom hela kommunen.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

KS § 181
PLG § 40

s. 49 (59)

2013-10-30
2013-10-09

Dnr KS/KF 2013:57. 214, 2012:9.214,
2013:80.214, 2013:105.214

Detaljplan Lomma centrum, beslut om förändrat, nytt respektive
återkallande av planuppdrag
Ärendebeskrivning
Planuppdrag för område kring Sandstensgatan gavs 2006-08-30 av kommunstyrelsen. Under arbetets gång har samråd och utställning genomförts och i samband med
dessa skeden har förändringar av planområdet skett. En utbrytning av område vid
Havsblick har skett, och denna del vann laga kraft 2012-03-01. Genom Kommunstyrelsens beslut 2013-04-03 skedde ytterligare en utbrytning av ett område omfattande två fastigheter ägda av Öresundslokaler (Hemköp & Coop) och kommunal
mark. Berörd fastighetsägare önskar byggrätt för N N (nuvarande Coop butik) i enlighet med samrådsförslaget som var utsänt på samråd 2007-06-20--2007-07-21.
Nuvarande hyresgäst kommer att lämna lokalerna i augusti 2014. Det vore önskvärt
att färdigställa detaljplan för dessa fastigheter snarast möjligt. För ungefärligt planområde se bilaga 1 område markerat "A". Ur planläggningssynpunkt och även ur
demokratisynpunkt vore det önskvärt med en omstart av detaljplanearbetet för övriga delar i Lomma centrum som ej omfattas av ny detaljplan. Dessa områden är i bilaga 1 markerade med "B". Dessutom önskar arbetsgruppen för Lommastråket att
stråket görs bredare än vad gällande plan medger i avsnittet mellan vårdcentralen
och "kyrktomten", se bilaga 1, västra gränsen av område markerat "C".
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2013-09-30
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att ge planeringsavdelningen i uppdrag att färdigställa del av detaljplan för N N
m.fl. enbart för det område som omfattar fastigheten N N samt kommunalägd mark
(del av N N) mellan rubricerad fastighet och Strandvägen. Bilaga 4, område markerat A.
- att övriga givna detaljplaneuppdrag kring Lomma centrum återkallas:
dnr KS/KF 2012:9
dnr KS/KF 2013:80
dnr KS/KF 2013:105

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

s. 50 (59)

2013-10-30
2013-10-09

KS § 181 (forts.)
PLG § 40 (forts.)

- att ge planeringsavdelningen i uppdrag att genom detaljplan pröva möjligheten att använda marken inom område i bilaga 1 markerat B (och C) i enlighet med planprogrammets intentioner, samt även pröva användning enligt
kommunstyrelsens beslut 2011-10-26, § 221 (Parkering på HSB tomten).

KS § 181
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Uppdrages åt planeringsavdelningen att färdigställa del av detaljplan för N N m.fl.
enbart för det område som omfattar fastigheten N N samt kommunalägd mark (del
av N N) mellan rubricerad fastighet och Strandvägen. (Se bilaga, område markerat
A.)
- Övriga givna detaljplaneuppdrag kring Lomma centrum återkallas:
- Miljö- och byggnadsnämnden § 89/12, dnr KS/KF 2012:9
- Kommunstyrelsen § 221/11, dnr KS/KF 2013:80
- Kommunstyrelsen § 46/13, dnr KS/KF 2013:105
- Uppdrages åt planeringsavdelningen i uppdrag att genom detaljplan pröva möjligheten att använda marken inom område i bilaga markerat B och C i enlighet med
planprogrammets intentioner, samt även pröva användning enligt kommunstyrelsens beslut 2011-10-26, § 221 (Parkering på HSB tomten).
--------------------------- Bilaga KS § 181/13

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

KS § 182
PLG § 41

s. 51 (59)

2013-10-30
2013-10-09

Dnr KS/KF 2013:308.106

Strukturbild MalmöLund – En konkretisering av MalmöLundvisionen för 2030
Ärendebeskrivning
En strukturbild visar de övergripande strukturbildande elementen för ett områdes
utveckling. Arbetet med strukturbild MalmöLund är utfört för att försöka stärka
samsynen kring hela storstadsområdets utveckling. Denna rapport pekar ut fyra
övergripande strategier och förespråkar en utveckling av en flerkärnig ryggrad, det
av tre möjliga utvecklingsscenarion som bäst anses stärka storstadsområdets attraktivitet. Storstadsområdet MalmöLund omfattar grannkommunerna Burlöv, Staffanstorp och Lomma och därför har en mellankommunal dialog varit en del av arbetet
med rapporten. Strukturbild MalmöLund ska inspirera och vara ett underlag för den
övergripande fysiska planeringen i kommunerna i MalmöLund samt i det gemensamma arbetet i Malmö-Lundregionen. Med detta arbete stärks förutsättningarna
för att utveckla en attraktiv och hållbar storstadsregion.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2013-10-01
- Strukturbild MalmöLund. En konkretisering av MalmöLund-visionen för 2030.
Samrådsunderlag maj 2013.
Samhällsplaneraren har lämnat förslag till yttrande.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
Lomma kommun tycker det är positivt att Malmö och Lund tillsammans har arbetat
fram en rapport som kan få alla kringliggande kommuner att arbeta mot gemensamma planeringsmål som i förlängningen kan hjälpa till att utveckla och stärka
hela regionen.
Lomma kommun ställer sig bakom valet av utvecklingsscenario 2 som det bästa alternativet och det scenario som kan anses stärka MalmöLund bäst då det precis som
det beskrivs i rapporten skulle ge MalmöLund nya utvecklingsnoder i regionalt tillgängliga lägen, stärka en nära och tät struktur och erbjuda en variation av boendeoch livsmiljöer. Under rubriken ”Konsekvenser av den flerkärniga ryggraden” beskrivs att det krävs en större mellankommunal samverkan kring
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

s. 52 (59)

2013-10-30
2013-10-09

KS § 182 (forts.)
PLG § 41 (forts.)

etableringar samt en gemensam översiktsplanering i gränszonerna. Lomma kommun tycker att gemensam planering för att utveckla regionen är av stor vikt och
förutsätter att det är något alla berörda kommuner även kommer att arbeta för i
praktiken.
Lomma kommun håller med om, som det står i rapporten, att det krävs investeringar i spårbunden kollektivtrafik, att det är huvudalternativet vid framtida planering
när det gäller transporter och pendling och att det är avgörande för att utveckla
MalmöLund och stärka en hållbar utveckling i hela regionen.
Lomma kommun tycker det är positivt att yttre godsspår nämns i stycket om utvecklingsstrategier som en del av hållbar utveckling eftersom det är något även
Lomma kommun förespråkar för att minska framtida godstransporter genom kommunens tätorter och i förlängningen skapa bättre möjligheter för framtida spårbunden kollektivtrafik.
Fjärde punkten uppifrån på sidan 5 i rapporten där det står ”För Lomma är det viktigt att Alnarp kan stärkas…”ser Lomma kommun gärna kompletteras med att det
är viktigt att SLU Alnarp kan stärkas… Lomma kommun föreslår att samma komplettering genomförs i motsvarande text på sidan 38.
Lomma kommun anser att rapporten i sin helhet är bra och genomarbetad och eftersom Lomma kommun till viss del deltagit i arbetet att ta fram rapporten och fått
chansen att framföra synpunkter under arbetets gång har vi inga ytterligare synpunkter på innehållet.

KS § 182
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
Lomma kommun tycker det är positivt att Malmö och Lund tillsammans har arbetat
fram en rapport som kan få alla kringliggande kommuner att arbeta mot gemensamma planeringsmål som i förlängningen kan hjälpa till att utveckla och stärka
hela regionen.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 53 (59)

2013-10-30

KS § 182 (forts.)

Lomma kommun ställer sig bakom valet av utvecklingsscenario 2 som det bästa alternativet och det scenario som kan anses stärka MalmöLund bäst då det precis som
det beskrivs i rapporten skulle ge MalmöLund nya utvecklingsnoder i regionalt tillgängliga lägen, stärka en nära och tät struktur och erbjuda en variation av boendeoch livsmiljöer. Under rubriken ”Konsekvenser av den flerkärniga ryggraden” beskrivs att det krävs en större mellankommunal samverkan kring etableringar samt
en gemensam översiktsplanering i gränszonerna. Lomma kommun tycker att
gemensam planering för att utveckla regionen är av stor vikt och förutsätter att det
är något alla berörda kommuner även kommer att arbeta för i praktiken.
Lomma kommun håller med om, som det står i rapporten, att det krävs investeringar i spårbunden kollektivtrafik, att det är huvudalternativet vid framtida planering
när det gäller transporter och pendling och att det är avgörande för att utveckla
MalmöLund och stärka en hållbar utveckling i hela regionen.
Lomma kommun tycker det är positivt att yttre godsspår nämns i stycket om utvecklingsstrategier som en del av hållbar utveckling eftersom det är något även
Lomma kommun förespråkar för att minska framtida godstransporter genom kommunens tätorter och i förlängningen skapa bättre möjligheter för framtida spårbunden kollektivtrafik.
Fjärde punkten uppifrån på sidan 5 i rapporten där det står ”För Lomma är det viktigt att Alnarp kan stärkas…”ser Lomma kommun gärna kompletteras med att det
är viktigt att SLU Alnarp kan stärkas… Lomma kommun föreslår att samma komplettering genomförs i motsvarande text på sidan 38.
Lomma kommun anser att rapporten i sin helhet är bra och genomarbetad och eftersom Lomma kommun till viss del deltagit i arbetet att ta fram rapporten och fått
chansen att framföra synpunkter under arbetets gång har vi inga ytterligare synpunkter på innehållet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

KS § 183
PLG § 42

s. 54 (59)

2013-10-30
2013-10-09

Dnr KS/KF 2013:33.002

Slutrapport för Strandstråket samt fortsatt arbete
Ärendebeskrivning
Strandstråksprojektet har pågått i nästan 14 år. Många av de mål som formulerats
under årens lopp har genomförts även om vissa fortfarande återstår. Projektet håller
nu på att allt mer gå över i en genomförandefas och bedömningen är att det inte
längre finns samma motiv för arbetet att ledas av en politiskt sammansatt styrgrupp.
Lomma kommun kommer även fortsättningsvis att behöva arbeta med kustzonen i
olika sammanhang både ur fritids- och rekreationssynpunkt som med frågor som
rör erosion, klimat och miljö. Det kan därför finnas skäl att överväga ett fortsatt organiserat samarbete över förvaltningsgränserna i dessa frågor.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2013-09-30
- Strandstråket slutrapport. September 2013.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att den politiska styrgruppen för strandstråksprojektet upphör från och med 1 november 2013.
- att ge plangruppen i uppdrag att under sig formera en tjänstemannagrupp som får i
uppdrag att samordna det fortsatta arbetet kring kustzonen i kommunen.

KS § 183
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Den politiska styrgruppen för strandstråksprojektet ska upphöra från och med
1 november 2013.
- Uppdrages åt plangruppen att under sig formera en tjänstemannagrupp som får i
uppdrag att samordna det fortsatta arbetet kring kustzonen i kommunen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

KS § 184
PLG § 43

s. 55 (59)

2013-10-30
2013-10-09

Dnr KS/KF 2013:367.410

Ytterligare möjliga naturreservat i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens nämndsplan för 2014 är ambitionen att ytan naturreservat
i kommunen ska fördubblas mellan december 2012 och slutet av 2018. I arbetet
med att identifiera områden har främst kommunens naturmiljöprogram använts som
underlag. Alla större sammanhängande naturområden samt ett grönområde har ansetts lämpliga att ta med i arbetet. Marina reservat hanterats separat. Om en fördubbling av även dessa områden ska göras föreslås i så fall att utvidgningar av nuvarande reservat görs i den omfattning som i dag ligger som ”Hänsynsområde höga
naturvärden” i kommunens översiktsplan.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2013-09-12
- Åtgärdsplan för naturreservatsbildning
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- att godkänna förslaget till åtgärdsplan för fortsatt utredning av områden för naturreservatsbildning.

KS § 184
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Förslaget till åtgärdsplan för fortsatt utredning av områden för naturreservatsbildning godkännes.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

KS § 185
PLG § 44

s. 56 (59)

2013-10-30
2013-10-09

Dnr KS/KF 2013:342.210

Yttrande över Strukturplan för Skåne Nordväst
Ärendebeskrivning
De elva kommuner som ingår i Skåne Nordvästsamarbetet; Perstorp, Svalöv, Båstad, Höganäs, Bjuv, Klippan, Örkelljunga, Helsingbord, Åstorp, Landskrona och
Ängelholm har under de senaste åren arbetat med att ta fram en strukturplan där
man gemensamt tar ställning till ett antal bärande strategier för översiktlig planering. Planen har tagits fram genom successiv förankring vid fem rådslag där representanter för alla kommuner har deltagit. Tanken med arbetet är att strukturplanen
ska underlätta för respektive kommuns översiktsplanearbete och mellankommunal
planering men också för genomförandet av större regionalt viktiga projekt. I planen
benämns ett antal strategier som framtidssatsningar. Man prioriterar samarbete
kring boendekvaliteter och bostadsförsörjning, grönstruktur, infrastruktur samt arbete och verksamheter.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2013-09-30
- Strukturplan för Skåne Nordväst. Remiss augusti 2013.
Samhällsplaneraren har lämnat förslag till yttrande.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
Lomma kommun tror att förslaget till Strukturplan för Skåne Nordväst, genom att
det tar upp både kvaliteter och satsningar, kan fungera som en bra vägledning för de
elva kommunerna i samarbetet Skåne Nordväst. Diskussioner förs även i planen om
Skåne Nordväst i Öresundsregionen och visar på kopplingar både till övriga Skåne
och Sverige samt Danmark. Vissa av de utvecklingsfrågor som tas upp i strukturplanen har även bäring på MalmöLund-regionen som Lomma kommun deltar i och
ett samarbete kring viktiga frågor är välkommet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 57 (59)

2013-10-30

KS § 185 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
Lomma kommun tror att förslaget till Strukturplan för Skåne Nordväst, genom att
det tar upp både kvaliteter och satsningar, kan fungera som en bra vägledning för de
elva kommunerna i samarbetet Skåne Nordväst. Diskussioner förs även i planen om
Skåne Nordväst i Öresundsregionen och visar på kopplingar både till övriga Skåne
och Sverige samt Danmark. Vissa av de utvecklingsfrågor som tas upp i strukturplanen har även bäring på MalmöLund-regionen som Lomma kommun deltar i och
ett samarbete kring viktiga frågor är välkommet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

KS § 186
PLG § 45

s. 58 (59)

2013-10-30
2013-10-09

Dnr KS/KF 2013:304.500

Västra Hjärups framtida transportbehov - åtgärdsvalsstudie
Ärendebeskrivning
Staffanstorps kommun planerar för en utbyggnad av Hjärup, från dagens 4 000 invånare till på sikt cirka 11 000 invånare. Den största delen av expansionen är tänkt
att ske på den västra sidan av Södra stambanan. En så omfattande utbyggnad skulle
påverka trafiken både inom och utanför Hjärup och för att hantera det ökade resandet som utbyggnaden kommer att föra med sig har Staffanstorps kommun tagit fram
en åtgärdsvalsstudie enligt fyrstegsprincipen. Avsikten är att undersöka kopplingen
för västra Hjärup mot det omkringliggande vägnätet. Fyrstegsprincipen är en arbetsstrategi för utvecklingen av infrastruktur och syftar till att hushålla med mark
och pengar. Det första steget innebär att man ska börja med att överväga åtgärder
som kan påverka behovet av transporter, resor och transportsätt. Steg två innebär
genomförandet av åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av befintlig
infrastruktur. Vid behov genomförs sedan det tredje steget som innebär begränsade
ombyggnationer och räcker inte det kan man gå vidare till steg fyra som innebär
större om- eller nybyggnationer. Studien kommer fram till att Staffanstorps kommun i steg ett ska arbeta med åtgärder inom den kommunala trafikstrategin, i steg
två verka för fler tågavgångar från Hjärups station, i steg tre tillsammans med Trafikverket arbeta för en utbyggnad av gång- och cykelväg mot Lund och i steg fyra
verka för utbyggnad av en bilväg, tillsammans med Trafikverket, mellan Vragerupsvägen och väg 108.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsenheten, 2013-09-30
- Skrivelse från Staffanstops kommun, 2013-07-02.
- Åtgärdsvalsstudie. Västra Hjärups framtida transportbehov. Staffanstorps kommun. Slutrapport 2013-05-03.
Samhällsplaneraren har lämnat förslag till yttrande.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

s. 59 (59)

2013-10-30
2013-10-09

KS § 186 (forts.)
PLG § 45 (forts.)

Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
Det förslag till ny vägdragning som åtgärdsvalsstudien kommer fram till är i huvudsak en avlastning för trafiken in mot Lund. De övriga alternativen som diskuteras i
studien under Steg fyra går också de öster ut mot Lund. Lomma kommun vill därför
framhålla att man bör vara uppmärksam även på den trafik som kommer att uppstå
då boende i Hjärup vill ta sig mot Malmö. De vägar man då främst väljer är antingen Lommavägen/väg 896 för att sedan köra på E6:an vid trafikplats Lomma alternativt Malmövägen-Södra Västkustvägen mot Malmö eller väg 897 mot väg 103 och
sedan E6:an. Sträckan inne i Lomma kommun och framförallt Malmövägen norr
och söder ut, är redan idag belastad av trafik och blir än mer utnyttjad i och med ett
framtida utbyggt Hjärup. Under steg tre finns förslag till åtgärder på väg 892, 896
och 897 inne i Lomma kommun. Ifall detta ska genomföras önskar Lomma kommun en dialog med både Staffanstorps kommun och Trafikverket.

KS § 186
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
Det förslag till ny vägdragning som åtgärdsvalsstudien kommer fram till är i huvudsak en avlastning för trafiken in mot Lund. De övriga alternativen som diskuteras i
studien under Steg fyra går också de öster ut mot Lund. Lomma kommun vill därför
framhålla att man bör vara uppmärksam även på den trafik som kommer att uppstå
då boende i Hjärup vill ta sig mot Malmö. De vägar man då främst väljer är antingen Lommavägen/väg 896 för att sedan köra på E6:an vid trafikplats Lomma alternativt Malmövägen-Södra Västkustvägen mot Malmö eller väg 897 mot väg 103 och
sedan E6:an. Sträckan inne i Lomma kommun och framförallt Malmövägen norr
och söder ut, är redan idag belastad av trafik och blir än mer utnyttjad i och med ett
framtida utbyggt Hjärup. Under steg tre finns förslag till åtgärder på väg 892, 896
och 897 inne i Lomma kommun. Ifall detta ska genomföras önskar Lomma kommun en dialog med både Staffanstorps kommun och Trafikverket.

Utdragsbestyrkande

