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Dnr KS/KF 2013:18.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
nr 22/13
Beslut avseende yttrande över förslag till detaljplan för del av
Sjölunda 9 i Hamnen i Malmö
Dnr KS/KF 2013:429.214
nr 23/13
Yttrande över promemorian ”En enklare detaljplaneprocess”
Dnr KS/KF 2013:402:219
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 89-91/13 Tjänstepension
Dnr KS/KF 2013:19.002
nr 92/13
Ålderslivränta
Dnr KS/KF 2013:19.002
nr 93/13
Beslut avseende ändring av titlar, förhandlingsprotokoll nr
34/2013
Dnr KS/KF 2013:19.002
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 172-184/13 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattat av tekniska chefen
nr 23/13
Beslut avseende reviderad vidaredelegationsordning
Dnr KS/KF 2013:477.002
Protokoll från sammanträde 2013-11-13, 2013-11-20 och 2013-11-27 med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 110/13, angående ekonomisk uppföljning.
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 112/13, angående nämndsplan - yttrande från KSAU.
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Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 114/13, angående demokratidagen
2013.
Ägarrapport, januari-oktober 2013, från Kraftringen.
Protokoll från sammanträde 2013-10-03 med styrelsen i Lomma Servicebostäder.
Protokoll frånsammanträde 2013-10-15 med Kommunala Handikapprådet.
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 79/13, angående uthyrning av kommunala lokaler till externa hyresgäster.
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 126/13, angående fastställelse av
nämndsplan för miljö- och byggnadsnämnden för år 2014.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Delegationsbesluten och meddelandena lägges till handlingarna.
____________________________________
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Dnr KS/KF 2013:438.060

Samtycke till aktieöverlåtelseavtal inom Stena-koncernen rörande
fastigheten Lomma 26:96
Ärendebeskrivning
I februari – mars 2008 tecknade Lomma kommun ett Aktieöverlåtelseavtal med
Stena Fastigheter vilket innebar att Lomma kommun överlät Lomma Fastighetsaktiebolag till Stena. Detta avtal innehåller ett antal förpliktelser för framtiden varav
kan nämnas att Stena ska fortsatt utveckla hyresrätter i Lomma kommun ”då möjlighet uppkommer och marknadsmässiga förutsättningar föreligger.”
Stena förband sig vidare att ”minst femtio (50) procent av alla bostadsytor som
uppförs av Stena Fastigheter-koncernen inom Lomma kommun, kommer att upplåtas till allmänheten för bostadsändamål med hyresrätt under en period av minst
femton (15) år från tillträdesdagen.”
Diskussion parterna emellan resulterade i att en Avsiktsförklaring tecknades i januari 2010 i vilken parterna kom överens om att verka för att starta två nya hyresbostadsprojekt i Lomma, ett i Lomma hamn och ett öster om Alnarpsvägen och norr
om Björnbärsgatan.
I november samma år (2010) hade dessa planer nått så långt att parterna skrev ett
Ramavtal rörande hur utvecklingen av området vid Alnarpsvägen / Björnbärsgatan
skulle utvecklas. Samtidigt undertecknades ett exploateringsavtal rörande hur fastigheten Lomma 25:96 (sydöstra kvarteret i korsningen Norra och Södra Hamnallén
/ Sjögatan och Disponentgatan) skulle exploateras.
Exploateringsavtalets punkt 10 säger att ”Part äger inte rätt att utan den andra Partens skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Exploateringsavtalet.”
2013-10-23 inkom Stena med en begäran om att få överlåta sina rättigheter och
skyldigheter från Stena Fastigheter Lomma AB till ett annat bolag inom Stenakoncernen vid namn Fastighets Kalvringen AB. Ett komplett av Stena undertecknat
avtalsförslag kallat ”Aktieöverlåtelseavtal mellan Stena Fastigheter Malmö Holding
AB och Fastighets AB Kalvringen” överlämnades.
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Exploateringskoordinatorn har lämnat följande yttrande:
En genomgång av det av Stena framtagna avtalsförslaget ger vid handen att
samtliga de villkor som finns beskrivna i bakgrundsbeskrivningen ovan (se Aktieöverlåtelseavtalet från 2008, punkterna 10.2, 14 och 15 och Exploateringsavtalet från 2010, punkt 7) är tillgodosedda, inklusive de sanktionsmöjligheter som
Lomma kommun har vid ett eventuellt avtalsbrott från Stenas sida (se Stenas
förslag till Aktieöverlåtelseavtalet punkterna 13.2 och 13.3).
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen att godkänna bifogat ”Aktieöverlåtelseavtal mellan Stena Fastigheter Malmö Holding AB och Fastighets AB Kalvringen”.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2013-11-20, § 243.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-11-05 från exploateringskoordinatorn
- Aktieöverlåtelseavtal mellan Stena Fastigheter Malmö Holding AB och Fastighets
AB Kalvringen
- Protokoll från arbetsutskottet, § 243/13
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun godkänner att AB Grundstenen145024 uät Stena Fastigheter
Lomma 25:96 AB inträder i Stena Fastigheter Lomma ABs ställe i Exploateringsavtalet och därmed övertar Stena Fastigheter Lomma ABs samtliga rättigheter och
skyldigheter i enlighet med Exploateringsavtalet.
-Föreliggande Aktieöverlåtelseavtal mellan Stena Fastigheter Malmö Holding AB
och Fastighets AB Kalvringen avseende aktierna i AB Grundstenen 145024 uät
Stena Fastigheter Lomma 25:96 AB godkänns.
____________________________________
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun godkänner att AB Grundstenen145024 uät Stena Fastigheter
Lomma 25:96 AB inträder i Stena Fastigheter Lomma ABs ställe i Exploateringsavtalet och därmed övertar Stena Fastigheter Lomma ABs samtliga rättigheter och
skyldigheter i enlighet med Exploateringsavtalet.
-Föreliggande Aktieöverlåtelseavtal mellan Stena Fastigheter Malmö Holding AB
och Fastighets AB Kalvringen avseende aktierna i AB Grundstenen 145024 uät
Stena Fastigheter Lomma 25:96 AB godkänns.
____________________________________
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Dnr KS/KF 2013:145.109

Ungdomsdemokratidagen – kommunstyrelsens frågeställning
Ärendebeskrivning
För tredje året arrangerade Lomma kommun den 18 september, på initiativ av den
politiska styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog, en demokratidag
för samtliga ungdomar i årskurs 9. Platsen för årets demokratidag var Borgeby slott,
där eleverna fick gå runt till olika stationer och diskutera olika frågeställningar från
de olika nämnderna.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-22, § 85, att styrelsens frågeställningar vid
ungdomsdemokratidagen ska vara angående naturmiljön och trygga/otrygga platser
i kommunen.
Kommunledningskontorets ungdomsombud har lämnat redovisning från demokratidagen och avslutar med följande sammanhållen diskussion och förslag till beslut:
Generellt bör påpekas att ungdomar i Lomma kommun verkar uppleva sin omgivning som trygg. Många pekar ut hemmet och skolan som trygga platser, något som antyder att det finns en grundtrygghet hos kommunens ungdomar. När
ungdomarna pekar på otrygga miljöer så är det bristfällig belysning och folk av
olika slag som problematiseras. När belysning upplevs som otryggt är det ofta
inte ljuset i sig de egentligen är oroliga för utan det är ofta deras egen sårbarhet
på platsen ifråga som förstärks i mörkret. Människor på en plats kan som studien
tydligt visar, upplevas både som ett problem och som något positivt. Det beror
troligen på kontexten i vilken man möter människor och vilka människor man
möter.
I både fallet med belysning och ”människor” är problemen kopplade till den fysiska miljön i vilken ungdomarna rör sig på kvällstid. Platsen utformning är central för hur den upplevs. Det finns dock inget generellt recept för en trygg miljö
utan analysen av hur en plats ska utformas får göras från fall till fall.
Med anledning av resultaten från vår studie och för att förstärka känslan av trygghet inom Lomma kommun, föreslås kommunstyrelsen att besluta följande:
- Tjänstemän som arbetar med utformning av kommunens miljöer bör genomgå
utbildning i sociala aspekter i stadsplanering, varav trygghet så klart ingår.
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- Förteckning över utpekade osäkra platser i trafiken överlämnas till tekniska
förvaltningen för vidare utredning och eventuellt införlivande i kommunens
trafiksäkerhetsplan.
- Förteckning över utpekade platser där belysning anses brista överlämnas till
tekniska förvaltningen för vidare utredning.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-11-18 från ekonom Marie Bertilsson och miljöstrateg Tim
Schnoor
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Tjänstemän som arbetar med utformning av kommunens miljöer bör genomgå utbildning i sociala aspekter i stadsplanering, varav trygghet så klart ingår.
- Förteckning över utpekade osäkra platser i trafiken överlämnas till tekniska förvaltningen för vidare utredning och eventuellt införlivande i kommunens trafiksäkerhetsplan.
- Förteckning över utpekade platser där belysning anses brista överlämnas till tekniska förvaltningen för vidare utredning.
____________________________________
KS § 212
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Tjänstemän som arbetar med utformning av kommunens miljöer bör genomgå utbildning i sociala aspekter i stadsplanering, varav trygghet så klart ingår.
- Förteckning över utpekade osäkra platser i trafiken överlämnas till tekniska förvaltningen för vidare utredning och eventuellt införlivande i kommunens trafiksäkerhetsplan.
- Förteckning över utpekade platser där belysning anses brista överlämnas till tekniska förvaltningen för vidare utredning.
____________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 213
AU § 247

s. 10 (49)

2013-12-11
2013-11-27

Dnr KS/KF 2013:451.003

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för innevarande år tagit upp
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning för genomgång.
Kanslichefen har lämnat följande skrivelse:
Kommunstyrelsens reglemente
En genomgripande genomgång och förändring av gällande reglemente för kommunstyrelsen gjordes 2012 i samband med beslut om förändrade ansvarsområden för flera nämnder och kommunstyrelsen.
En avstämning av gällande reglemente har givit vid handen att några ändringar
nu inte torde vara aktuella.
Kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats löpande och senast 201304-24, §78. Efter genomgång av delegationsordningen föreslås tillägg dels avseende tecknande av leasingavtal inom it-området och dels avseende organisationsförändringar.
Det kan konstateras att kommunstyrelsen i beslutet om förändring av förvaltningsorganisationen och dess ledning, år 2011, med inrättandet av en kommundirektörsbefattning, avsåg att uppnå en effektiv ledning och samordning av
kommunens verksamheter samt utveckling av strategiska kommunövergripande
och gemensamma uppgifter. Kommunstyrelsen har i arbetsinstruktion för kommundirektören fastställt att denne har ett övergripande ansvar för att driva, utveckla och effektivisera kommunens organisation och verksamheter och för att
ta initiativ med anledning av detta. Delegationsordningen för kommunstyrelsen
saknar dock reglering av kommundirektörens beslutanderätt vad gäller övergripande förändringar av förvaltningsorganisationen.
Av gällande delegationsordning framgår att respektive förvaltningschef har delegationsbeslutanderätt avseende förändringar inom den egna verksamhetsorganisationen.
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Undertecknad föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera delegationsordning
för kommunstyrelsen enligt följande:
Tillägg göres med en ny punkt A 10, Ekonomisk förvaltning, enligt följande.
Ärende/Ärendegrupp
Delegat
A 10. Tecknande av leasingavtal avseende
It- och servicechef
it-utrustning
Punkterna A 10-15 omnumreras till A 11-16.
Tillägg göres med en ny punkt C 2, Verksamhetsorganisationen, enligt följande.
Ärende/Ärendegrupp
Delegat
C 2. Övergripande förändringar av
Kommundirektören
förvaltningsorganisationen
Ändringsförslagen är utarbetade i samråd med kommundirektören/förvaltningschefen för kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-11-19 från kanslichefen
Arbetsutskottet beslutar följande:
- Utskottet konstaterar att några förändringar av kommunstyrelsens reglemente inte
är aktuella.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Delegationsordning för kommunstyrelsen revideras enligt följande.
Tillägg göres med en ny punkt A 10, Ekonomisk förvaltning, enligt följande:
Ärende/Ärendegrupp
Delegat
A 10. Tecknande av leasingavtal avseende
It- och servicechef
it-utrustning
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Punkterna A 10-15 omnumreras till A 11-16.
Tillägg göres med en ny punkt C 2, Verksamhetsorganisationen, enligt följande.
Ärende/Ärendegrupp
Delegat
C 2. Övergripande förändringar av förvaltnings Kommundirektören
organisationen
____________________________________
KS § 213
Kommunstyrelsens handläggning
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med den ändringen att tillägg
inte görs med ny punkt A 10 och att punkterna A 10-15 därmed inte omnumreras.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Delegationsordning för kommunstyrelsen revideras enligt följande.
Tillägg göres med en ny punkt C 2, Verksamhetsorganisationen, enligt följande.
Ärende/Ärendegrupp
Delegat
C 2. Övergripande förändringar av förvaltnings- Kommundirektören
organisationen
____________________________________
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Dnr KS/KF 2013:238.133

Godkännande av överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2007-04-26 § 71, beslutat att uttala sin avsikt att Lomma
kommun skall träffa överenskommelse med Integrationsverket om flyktingmottagande i enlighet med följande huvudprinciper:
- Kommunens arbete skall präglas av att vi skall bli ett bra exempel på ett gott
mottagande och en bra integration;
- Avtalet skall avse cirka 20 personer år 2007 med inriktning på familjer med
barn i förskole- och grundskoleålder;
- Bostäderna skall vara fördelade på olika bostadsområden i kommunen;
- Kommunen skall ta tillvara möjligheterna till samverkan med enskilda, ideella
organisationer och grannkommuner för att säkerställa en god och effektiv integration;
- Kommunens kostnader i anledning av kommunens åtaganden enligt avtalet
skall bedömas täckas av den ersättning kommunen erhåller enligt avtalet.
Kommunstyrelsen bemyndigades att teckna avtal för år 2007 med de villkor kommunstyrelsen fann lämpliga i syfte att säkerställa att ovan nämnda mål kan uppnås.
Därutöver bemyndigades kommunstyrelsen att framöver, inför varje enskilt kalenderår, träffa överenskommelse med Migrationsverket/länsstyrelsen om mottagande
av flyktingar, utifrån av kommunfullmäktige ovan fastställda mål för flyktingmottagande.
Kommunstyrelsen har, i överensstämmelse med kommunfullmäktiges beslut under
§ 71/07, 2007-06-13 § 202 godkänt en överenskommelse mellan Integrationsverket
och Lomma kommun om flyktingmottagning.
Avtalet, p.4, stadgar att överenskommelsen gäller kalenderåren 2007, 2008 och
2009 samt att förhandling ska äga rum inför såväl år 2008 som år 2009 beträffande
antalet flyktingar, utifrån den då aktuella bostadssituationen, vilket kan innebära utökat mottagande, utöver det antal om 20 flyktingar som vid varje tidpunkt skall
rymmas inom kommunens flyktingmottagning. Parterna äger vidare rätt att uppta
förhandlingar om förutsättningarna för flyktingmottagandet ändras väsentligt.
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Kommunstyrelsen har därefter godkänt tillägg till överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av flyktingar, avseende år 2008 respektive år 2009,
2010 och 2011. För år 2012 tecknades ny överenskommelse innebärande att kommunen under året skulle ta emot 22 flyktingar. Vid utgången av år 2012 skulle därmed ca 50 personer rymmas inom flyktingverksamheten. För år 2013 åtog sig
kommunen att ta emot 20 flyktingar, för att vid årsskiftet rymma cirka 30 mottagna
personer inom flyktingverksamheten.
Kanslichefen har lämnat följande beskrivning av förslaget:
Då gällande avtal om flyktingmottagning löper ut vid årsskiftet 2013/2014 har
kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn och undertecknad förhandlat
med länsstyrelsen beträffande villkor för överenskommelse om kommunens
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande avseende år 2014.
Utgångspunkten för förhandlingarna har varit kommunfullmäktiges enhälliga
beslut 2007-04-26 § 71, med principiellt ställningstagande till flyktingmottagningsverksamheten. Kommunstyrelsens mandat att teckna nytt avtal är begränsat
till detta principiella ställningstagande.
Vid förhandling med Länsstyrelsen i Skåne län 2013-10-11 har kommunen föreslagit en ny ettårig överenskommelse, innebärande att kommunen åtar sig att ta
emot 10 nyanlända för bosättning i kommunen år 2014, innefattande såväl flyktingar som beräknas bosätta sig på egen hand som flyktingar som anvisas plats
genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. Detta skulle innebära att kommunen vid utgången av år 2014 skulle ha ca 40 mottagna personer
inom flyktingverksamheten.
Under år 2013 har kommunen mottagit 19 flyktingar utifrån gällande överenskommelse och antalet personer i flyktingverksamheten uppgår för närvarande till
32 stycken.
Den föreslagna överenskommelsen uppfyller de av kommunfullmäktige fastställda direktiven.
Till gruppen som bosätter sig på egen hand räknas såväl nyanländ som efter uppehållstillstånd ordnar boende på egen hand eller väljer att bo kvar i kommunen
efter asyltiden, som den som, som en följd av anknytning till flykting, bosätter
sig hos denne och dessutom ensamkommande barn som anvisats plats i kommunen redan under asyltiden.

Utdragsbestyrkande
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KS § 214 (forts.)
AU § 248 (forts.)

Förhandlingar föreslås äga rum, under år 2014, beträffande ny överenskommelse
om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande avseende år 2015.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-11-20 från kanslichefen
- Förslag till överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun godkänner ”Överenskommelse om mottagande och bosättning
av nyanlända invandrare” avseende år 2014, mellan Staten genom Länsstyrelsen i
Skåne Län och Lomma kommun.
---------------------- Bilaga KSAU § 248/13
____________________________________
KS § 214
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun godkänner ”Överenskommelse om mottagande och bosättning
av nyanlända invandrare” avseende år 2014, mellan Staten genom Länsstyrelsen i
Skåne Län och Lomma kommun.
---------------------- Bilaga KS § 214/13
____________________________________

Utdragsbestyrkande
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s. 16 (49)

2013-12-11
2013-12-04

Dnr KS/KF 2013:47.210

Sammanställning över aktuellt planläge
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2013 ansvaret för upprättande av detaljplaner. Som ett arbetsredskap för att kunna prioritera, bedöma resursbehov och informera om pågående planarbetsläge finns på planeringsenheten en planlägeslista som
kontinuerligt uppdateras. Planlägeslistan innehåller uppgifter om pågående planarbeten med uppgifter framför allt om tidsplaner med angivande av tidpunkt för start
av planarbetet, samråds- och granskningstider samt antagandetidpunkt. Planlägeslistan upprättas med utgångspunkt i de uppdrag som kommunstyrelsen ger planeringsenheten.
Vid utskottets sammanträde deltar planeringschef Anders Nyquist och planassistent
Per Larsson.
Beslutsunderlag
- Planlägeslista daterad 2013-11-25
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Redovisningen av planläget 2013-11-25 godkänns och läggs till handlingarna.
Planlägeslistan översänds till miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden
för kännedom.
____________________________________
KS § 215
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Redovisningen av planläget 2013-11-25 godkänns och läggs till handlingarna.
Planlägeslistan översänds till miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden
för kännedom.
____________________________________

Utdragsbestyrkande
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2013-12-11
2013-12-04

Dnr KS/KF 2013:332.048

Ansökan från Skånes Arkivförbund om stöd till verksamheten
2014
Ärendebeskrivning
Skånes Arkivförbund har inkommit med ansökan om ett bidrag på 10.000 kr för år
2014 för stöd till:
- Tillhandahållande av resurser och kompetens på det enskilda arkivområdet i
kommunen.
- Verksamhet för tillgängliggörande av enskilt arkivmaterial från och om enskilda
verksamheter i kommunen
Skånes Arkivförbund är en ideell förening och ett enskilt arkiv som arbetar för att
Skånes lokalhistoria, särskilt dess rika föreningsliv, bevaras och görs tillgängligt för
amatör och professionell forskning. Arkivförbundet är också en administrativ resurs
när det gäller arkiv- och informationshantering för organisationer och mindre företag inom enskild sektor i Skåne samt en stödfunktion för landskapets kommuner
vad gäller enskilda arkivfrågor. Verksamheten finansieras främst genom statliga,
regionala och kommunala bidrag samt genom medlems- och hyllavgifter.
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:
Kommunen har under ett antal år bidragit till verksamheten. Bidraget har uppgått till 2.000 kr/år, vilket också motsvarar kommunledningskontorets budgeterade nivå för 2014.
Ekonomienheten anser därför att bidraget till Skånes Arkivförbund 2014 högst
bör uppgå till 2.000 kr.
Beslutsunderlag
- Ansökan 2013-08-13 från Skånes Arkivförbund
- Yttrande 2013-11-27 från budgetekonomen
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KS § 216 (forts.)
AU § 255 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Skånes Arkivförbund beviljas ett bidrag om 2.000 kronor till verksamheten år
2014. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur
kommunstyrelsens budget.
____________________________________
KS § 216
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Skånes Arkivförbund beviljas ett bidrag om 2.000 kronor till verksamheten år
2014. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur
kommunstyrelsens budget.
____________________________________

Utdragsbestyrkande
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2013-12-11
2013-12-04

Dnr KS/KF 2013:459.003,

Revidering av Säkerhetsanvisningar i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har under § 46/08 fastställt Anvisningar för säkerhetsarbete i
Lomma kommun. Anvisningarna har därefter reviderats under § 226/09 187/10 och
212/12. Kommunfullmäktige har under § 146/07 fastställt Säkerhetspolicy för
Lomma kommun.
Säkerhetschefen meddelar följande i skrivelse:
När det gäller Säkerhetspolicy för Lomma kommun, föreslås att inga ändringar
görs.
När det gäller Säkerhetsanvisningarna så är det endast två mindre ändringar. I
den inledande texten på sidan 3 står det:
Säkerhetschefen finns som en intern resurs för förvaltningarna att konsultera vid
frågor rörande säkerhet. Vid ny- och ombyggnationer i kommunens fastigheter
skall Säkerhetschefen alltid konsulteras.
Jag föreslår att texten ändras till att istället vara:
Säkerhetschefen finns som en intern resurs för förvaltningarna att konsultera vid
frågor rörande säkerhet. I samband med projektering av ny- och ombyggnationer inom kommunens fastigheter ska samråd ske med säkerhetschefen avseende
säkerhetsfrågor i utemiljön.
Det andra förslaget till ändring är att lägga till nedanstående text i kapitel
”Brandskydd” på sidan 9.
Vid ny- och ombyggnationer skall Styrdokumentet för installation av brandlarm
efterlevas.
Refererande till ovanstående, föreslås att Säkerhetsanvisningar i Lomma kommun fastställes med ovannämnda tillägg och ändringar.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-11-25 från säkerhetschefen
- Förslag till Säkerhetsanvisningar för Lomma kommun, 2013-11-25

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets beslut:
- Utskottet konstaterar att någon revidering av Säkerhetspolicy för Lomma kommun
för närvarande inte är aktuell.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Reviderade Säkerhetsanvisningar för Lomma kommun fastställs i enlighet med
säkerhetschefens förslag.
____________________________________
KS § 217
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Reviderade Säkerhetsanvisningar för Lomma kommun fastställs i enlighet med
säkerhetschefens förslag.
____________________________________

Utdragsbestyrkande
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KS § 218
AU § 258

s. 21 (49)

2013-12-11
2013-12-04

Dnr KS/KF 2013:462.012

Uppföljning och revidering av ”Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen godkände 2012-09-09, § 164, Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan, inklusive bilagor.
Kommunikationsplanen ska beskriva vilka syften, mål, målgrupper, strategier och
aktiviteter som Lomma kommun ska arbeta efter för att beskriva vad medborgaren
kan förvänta sig av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens.
Syftet är att skapa förtroende för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna
genom att på olika sätt beskriva och kommunicera våra olika tjänster och att åtgärda de brister som uppstår i verksamheten.
Genom att upprätta en gemensam kommunikationsplan uppnår Lomma kommun
följande:
 Ökad fokusering på medborgarna/brukarna i organisationen
 Minskat förväntningsgap
 Tydliggörande av tjänsternas innehåll för både personal och medborgare/brukare
 Engagemang hos personalen i förbättringar av verksamheten
 Styrka åt den enskilde att våga lämna synpunkter på verksamheten
Samtliga nämnder/förvaltningar involverades under år 2012 i arbetet med att ta
fram den gemensamma kommunikationsplanen som sedan fastställts av kommunstyrelsen. Kommunikationsplanen ska följs upp årligen av kommunstyrelsen.
Enligt gällande anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens informationsverksamhet och direkt ansvar för kommunövergripande information. Varje nämnd
har vidare ansvaret för information inom sitt verksamhetsområde.
”Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan” består av
ett huvuddokument med kommunstyrelsens och respektive nämnders aktivitetsplaner som bilagor.

Utdragsbestyrkande
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KS § 218 (forts.)
AU § 258 (forts.)

Dokumentet anger mål, strategier och ansvarsfördelning för kommunens informationsverksamhet och marknadsföring. Den beskriver målgrupperna för kommunens
informationsinsatser samt vilka kanaler och aktiviteter som nyttjas.
Av aktivitetsplanerna framgår vilka informationsinsatser nämnden vidtar för att förtydliga kommunens tjänsteutbud och dess kvalitetsnivåer.
Nämndernas aktivitetsplaner revideras löpande, efterhand som informationsinsatser
tillkommer eller förändras.
Kanslichefen har lämnat följande redovisning:
Informationsinsatser inom kommunstyrelsens ansvarsområde 2013
Under innevarande år har kansliavdelningen, arbetat med fasta produktioner såsom kommuntidningen Lomma Aktuellt, personaltidningen Ankaret, hemsidan/
www.lomma.se, intranätet/Kompassen, den kommungemensamma facebooksidan, Twitter, Flickr, Lomma-Appen, annonser/kungörelser, pressreleaser och
webbsändningar.
Ett omfattande stöd till och samarbete med förvaltningarna i deras informationsverksamhet har genomförts under året.
Härutöver har avdelningen också arbetat med specifika informationsinsatser av
följande slag.
 En kommungemensam facebooksida har tagits i drift under året. Riktlinjer
har fastställts för kommunens användning av sociala medier.
 Informationsbroschyr om LommaHamnområdet har producerats. Broschyren har också översatts till engelska.
 Hemsidan har utvecklats bland annat på så sätt att ”Lätt-läst-version” har
producerats av ett urval av sidor inom samtliga förvaltningars informationstexter på hemsidan, delar av hemsidan har översatts till teckenspråk och särskilda insatser har gjorts inom turism och tillgänglighet.
 Broschyr har tagits fram för besöksnäringen – ”Äta, Sova, Göra”
 Filmer har spelats in för publicering på hemsida och facebooksida, dels informationsfilmer med kommunstyrelsens ordförande om aktuella händelser
och projekt i kommunen och dels filmer med miljöbilder.
 Informationsverksamheten har marknadsfört kommunen vid mässor.
 Webbredaktörsgruppen har utbildats.
 Information/utbildning har hållits för klasser i årskurs 8.
 Fototavlor med information har producerats till SLU Alnarps utbildningslokaler.

Utdragsbestyrkande
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KS § 218 (forts.)
AU § 258 (forts.)


Informations-/marknadsföringskampanjer har bedrivits med anledning av
kommunens 50-årsjubileum och Fairetradeutmärkelsen.

Kommunstyrelsens aktivitetsplan
Kanslienheten har utarbetat förslag till reviderad aktivitetsplan för kommunstyrelsens ansvarsområde.
Förslaget är bifogat till huvuddokumentet.
En intern aktivitetsplan har också utarbetats för respektive enhet inom kommunledningskontoret.
Vidareutveckling av kommunstyrelsens informationsinsatser föreslås enligt följande.
 Informationsbroschyr om lokal demokrati, avsedd för studiebesök från
kommunens skolor, årskurs 8, utarbetas.
 Informationsmaterial om fullmäktiges budgetbeslut för kommande år utarbetas för publicering på hemsidan.
 Hemsidan kompletteras med historisk beskrivning av kommunen.
 Information om gällande lokala ordningsföreskrifter utarbetas för publicering på hemsidan
Förslag om revideringar av gällande Anvisningar för informationsverksamheten
med kommunikationsplan inkl. bilagor
En genomgång av huvuddokumentet har givit vid handen att några förändringar
av detta inte är aktuella.
Samtliga nämnder har, för sin del, under 2013, godkänt föreliggande förslag till
respektive aktivitetsplan, vilka föreslås utgöra bilagor till den reviderade kommungemensamma kommunikationsplanen.
Föreligger förslag till reviderad aktivitetsplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-11-27 från kanslichefen
- Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan, inklusive
bilagor

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 24 (49)

2013-12-11
2013-12-04
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen godkänner reviderade ”Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan”, inklusive bilagor .
---------------- Bilaga KSAU § 258/13
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom kanslienhetens förslag om vidareutveckling
av kommunstyrelsens informationsinsatser .
____________________________________
KS § 218
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen godkänner reviderade ”Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan”, inklusive bilagor .
---------------- Bilaga KS § 218/13
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom kanslienhetens förslag om vidareutveckling
av kommunstyrelsens informationsinsatser .
____________________________________

Utdragsbestyrkande
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s. 25 (49)

2013-12-11
2013-12-04

Dnr KS/KF 2013:73.214

Områdesbestämmelser för del av Lilla Habo 3:7 m.fl. i Lomma,
Lomma kommun (Furet/Kyrkfuret) – beslut om samråd (enkelt
planförfarande)
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden antog 1999-11-10 riktlinjer för Furet. Nämndens intention är att
områdets karaktär av fritidsbebyggelse inte får ändras till permanentboende. Riktlinjerna medger en byggnadsyta på 75 m2 med möjlighet till ett uthus om 10 m2
därutöver.
I Fördjupad översiktsplan för Lomma tätort - en attraktions- och möjlighetsplan för
Lomma tätorts framtida utveckling, antagen av kommunfullmäktige 2003-01-30,
skrivs bland annat att för karaktären av sommarort är tätortens nuvarande områden
med koloni- och fritidsstugor en viktig tillgång som bör bevaras. Som ett exempel
på ett sådant område pekas Furet och Kyrkfuret ut.
Miljö- och byggnadsnämnden gav 2006-12-12 plan- och byggkontoret i uppdrag att
ta fram detaljplan för Furet och Kyrkfuret. Frågan om detaljplaneläggning hade aktualiserats av ett antal förfrågningar hos plan- och byggkontoret om möjligheten att
bygga större fritidsstugor. Befintliga riktlinjer var enligt plan- och byggkontoret
inte tillräckliga för att hålla undan den typ av bebyggelse som många förfrågningar
gällde.
I Genomförandeplan (2007-02-14) för Lomma tätort påpekas att exploateringstrycket är stort för Furet och Kyrkfuret och att det är mycket angeläget att snarast
möjligt påbörja en planmässig reglering av områdena om deras nuvarande karaktär
ska kunna bibehållas.
I Lomma kommuns översiktsplan (antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10)
skrivs bland annat att planens huvudinriktning är att slå vakt om den nuvarande
mark- och vattenanvändningen i kommunen.
2011-10-25 återkallar miljö- och byggnadsnämnden uppdraget att upprätta detaljplan och ger istället ett uppdrag att ta fram områdesbestämmelser med enkelt planförfarande. Områdesbestämmelserna bör reglera att största tillåtna byggnadsyta begränsas till 75+10 kvm för Furet och 40 kvm för Kyrkfuret. Områdes-

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 26 (49)

2013-12-11
2013-12-04
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bestämmelserna bör även säkra ett gångstråk utmed Höje å samt höjd på bebyggelsen. 2013-02-26 vägrar miljö- och byggnadsnämnden medgivande till sökt fastighetsbildning bland annat med hänvisning till pågående planarbete.
Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till områdesbestämmelser och detta
reglerar bland annat användningen till koloni- eller fritidsstugor samt storlek och
höjd på bebyggelsen. Områdesbestämmelserna medger avstyckning för Furet till
skillnad mot vad som sägs i den fördjupade översiktsplanen som togs fram 2003.
Detta görs då en avstyckning ej bedöms påverka områdets karaktär i samma omfattning som byggnadernas storlek. Områdesbestämmelserna omfattar ej gångstråket längs Höje å då det ej går att använda enkelt förfarande vid förslag som är av intresse för allmänheten. Vidare så är gångstråket redan idag säkrat genom
strandskydd samt att det ligger inom mark som kommunen äger.
Planeringsavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att områdesbestämmelser
för Lilla Habo 3:7 m fl i Lomma, upprättad 2013-11-26, godkänns för samråd.
Vid utskottets sammanträde lämnar Linnea Qvarnström en redogörelse för förslaget.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-11-26 från planeringschefen och planarkitekt Linnea Qvarnström
- Områdesbestämmelser för Lilla Habo 3:7 m.fl. i Lomma
- Karta över bestämmelseområdet med områdesbestämmelser
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Områdesbestämmelser för Lilla Habo 3:7 m.fl. i Lomma, upprättade 2013-11-26,
godkänns för samråd.
____________________________________

Utdragsbestyrkande
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KS § 219 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Områdesbestämmelser för Lilla Habo 3:7 m.fl. i Lomma, upprättade 2013-11-26,
godkänns för samråd.
____________________________________
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Dnr KS/KF 2013:469.042

Investeringsramar och tidplan för investeringsprocessen 2015-2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2010-11-25 fastställt regler för budgetering, redovisning
och uppföljning av investeringar. Regelverket har senast reviderats 2013-04-25.
Kommunfullmäktige har 2013-11-28 fastställt budget för 2014 och ELP för 2015-2016.
Ekonomichefen har lämnat skrivelse i ärendet, vilken innehåller förutsättningar för
investeringsramarna, finansiering av investeringar, utveckling av avskrivningar och
finansnetto, inlämning av budgetmaterial och tidplan.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-11-29 från ekonomichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Av kommunfullmäktige fastställd investeringsbudget avseende 2015 och 2016 utgör investeringsramar för åren 2015 och 2016.
- Investeringsramarna åren 2017-2021 uppgår till maximalt 78 mnkr per år, vilket i
stort motsvarar nivån på avskrivningarna år 2016.
- Ramarna och tidplanen för arbetet med investeringsbudgeten fastställs enligt ekonomichefens förslag.
____________________________________
KS § 220
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Av kommunfullmäktige fastställd investeringsbudget avseende 2015 och 2016 utgör investeringsramar för åren 2015 och 2016.
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- Investeringsramarna åren 2017-2021 uppgår till maximalt 78 mnkr per år, vilket i
stort motsvarar nivån på avskrivningarna år 2016.
- Ramarna och tidplanen för arbetet med investeringsbudgeten fastställs enligt ekonomichefens förslag.
____________________________________
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Dnr KS/KF 2013:460.041

Äskande av medel för uppgradering av nät till förskolorna
Ärendebeskrivning
IT- och serviceavdelningen för register över den IT-relaterade utrusningen som
finns ute i kommunens verksamheter däribland förskolorna. Här kan man konstatera att den befintliga utrustningen gällande nätet ute i förskolorna är omodern. Detta
medför att nätet i många lägen inte fungerar som det ska, är långsamt o.s.v. Detta
blir även ett hinder för förskolorna i framtiden då de inte kan arbeta med IT som ett
verktyg i pedagogiken, vilket inte är möjligt i dagsläget. Dessa synpunkter har även
lyfts fram från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.
IT- och serviceavdelningen vill av dessa anledningar tillsammans med förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid uppgradera nätet på samtliga förskolor i
kommunen för att öka driftsäkerheten samt möjliggöra framtida satsningar för förskolorna.
IT- och serviceavdelningen föreslår kommunstyrelsen att ifrån kommunstyrelsens
förfogandemedel tillskjuta IT- och serviceavdelningens driftbudget för 2013 om
620 tkr avseende uppgradering av nät på samtliga förskolor.
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:
Ekonomiavdelningen kan konstatera att det efter beslut tagna till och med november månad finns utrymme för eventuell finansiering då anslaget övrigt oförutsett uppgår till 1.164 tkr.
Beslutsunderlag
- Skrivelse2013-11-18 från IT- och servicechefen
- Yttrande 2013-12-02 från budgetekonomen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Från kommunstyrelsens anslag för övrigt oförutsett i 2013 års budget, tillskjuts
620 tkr till kommunstyrelsens budget, IT- och serviceavdelningen, avseende uppgradering av nät på samtliga förskolor.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
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KS § 221 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Från kommunstyrelsens anslag för övrigt oförutsett i 2013 års budget, tillskjuts
620 tkr till kommunstyrelsens budget, IT- och serviceavdelningen, avseende uppgradering av nät på samtliga förskolor.
____________________________________

Utdragsbestyrkande
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2013-12-11
2013-12-04

Dnr KS/KF 2013:287.048

Ansökan om stöd till ”Storkprojektet” i Skåne
Ärendebeskrivning
Storkprojektet som pågått i Skåne sedan 1989 har ansökt om 30 000 kronor till
verksamheten 2014. Målsättningen är att etablera en fritt levande, livskraftig och
flyttande stam vit stork i Skåne. Då projektet är på god väg mot sitt mål skulle ett
avslut i dagsläget vara förödande mot den lilla stam som i dagsläget är etablerad.
Planeringsenhetens bedömning:
Projektets anknytning till Lomma kommun finns framför allt genom Kävlingeåprojektet. Många av de dammar och våtmarker som kommunen varit med och anlagt har idag storken som gäst. Naturligtvis hade det varit en fantastisk landskapssymbol om storken så småningom kommer och häckar i Lomma kommuns våtmarker också! 30 000 kronor är dock en relativt stor summa inom naturvårdsarbetet i
kommunen och en mer rimlig summa hade varit 10 000 kronor.
Medel finns avsatta inom miljöverksamheten för dylika ändamål.
Ekonomienhetens yttrande:
Storkprojektet i Skåne (Naturskyddsföreningen) har i skrivelse 2013-06-15 ansökt om ekonomiskt stöd om 30 tkr till verksamheten för 2014 (eller det lägre
belopp kommunen kan bidra med). De avser även att söka stöd för 2015.
Miljöstrategen/kommunchefen bör bedöma om utrymme för finansiering finns
inom ramen för miljöverksamhetens/kommunstyrelsens planerade budget för
2014 och 2015. Om detta inte är fallet föreslås att ansökan hanteras i kommande
budgetberedning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 172/13 ställt sig preliminärt positiv till ansökan om ett ekonomiskt stöd om 10.000 kronor till Storkprojektet, men slutligt
ställningstagande kan ske först när fullmäktige fastställt budget för 2014
Kommunfullmäktig har 2013-11-28 fastställt budget får 2014.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-06-15 från Naturskyddsföreningen i Skåne
- Yttrande 2013-08-08 från miljöstrateg Helena Björn
- Yttrande 2013-08-13 från budgetekonomen
- Protokoll från arbetsutskottet, § 172/13
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Storkprojektet i Skåne beviljas ett ekonomiskt stöd om 10.000 kronor år 2014. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens budget avseende miljöverksamhet.
____________________________________
KS § 222
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Storkprojektet i Skåne beviljas ett ekonomiskt stöd om 10.000 kronor år 2014. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens budget avseende miljöverksamhet.
____________________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/KF 2013:123.003

Fastställande av reviderad nämndsplan för kommunstyrelsen 2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i § 184/13 fastställt nämndsplan för 2014.
Utvecklingschefen har lämnat följande förslag till revidering:
I kommunstyrelsens nämndsplan för 2014 finns fyra nämndsmål som verksamheten ska drivas mot. Under respektive mål anges en eller flera mätmetoder som
verktyg för att bedöma om målen är uppfyllda eller ej vid slutet av 2014. Två av
dessa mätmetoder behöver ändras.
Det första förslaget på ändring gäller mätmetod för följande mål:
Lomma kommun ska, av medarbetarna, upplevas som en attraktiv arbetsplats.
Förslag på ny mätmetod är av SKL utarbetat Hållbart Medarbetar Engagemang
(HME-index). Med hjälp av detta index kan även en jämförelse göras med andra
svenska kommuner.
Det andra ändringsförslaget gäller mätmetod för följande mål:
Lomma kommun ska anses vara en företagsvänlig kommun.
SCB har fr.o.m. i år upphört med sin mätning ”Företagarna om kommunen”.
Under 2014 föreslås därför att jämförbar mätning utförs av annan extern part.
Målet för 2014 föreslås vara 60. Under 2015 bör Lomma kommun övergå till
SKL:s undersökning Insikt som utförs vartannat år. Då återfås en jämförbarhet
med andra kommuner i Sverige.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-11-28 från utvecklingschefen
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Föreslagna förändringar av mätmetoder i kommunstyrelsens nämndsplan för 2014
godkännes.
____________________________________
KS § 223
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Föreslagna förändringar av mätmetoder i kommunstyrelsens nämndsplan för 2014
godkännes.
____________________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/KF 2013:56.214

Samrådsredogörelse avseende planprogram för Stationsområdet i
Lomma tätort
Ärendebeskrivning
Förslag till planprogram för Stationsområdet i Lomma har samrådsbehandlats under
perioden 20 maj – 28 juni 2013. Ett stort antal synpunkter har framförts på förslaget. Många av synpunkterna som har kommit in rör godstrafiken på Lommabanan.
Flera nämner frågor som buller, vibrationer, farligt gods. Nästa steg i den formella
hanteringen av planläggningen kring stationsområdet i Lomma blir godkännande av
planprogrammet för stationsområdet och därefter detaljplanering.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsavdelningen, 2013-11-26.
- Planprogram för stationsområdet i Lomma, Lomma kommun. Redogörelse efter
samråd 2013-11-18.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samrådsredogörelse för Stationsområdet i Lomma.

KS § 224
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Upprättat förslag till samrådsredogörelse för Stationsområdet i Lomma, Lomma
kommun, godkännes.
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Yttrande över Miljödepartementets promemoria – Hushållning
med havsområden.
Ärendebeskrivning
Havsplaneringsutredningen föreslog 2010 ett nytt system för statlig fysisk planering
av havet. Bestämmelser om planeringen skulle tas in i en ny lag, havsplaneringslagen. Lagen skulle omfatta tre havsplaneringsområden med bindande statliga planer
en nautisk mil utanför baslinjen. Av olika skäl har nu förslaget arbetats om och de
för Lomma kommun viktigaste skillnaderna är att:
- De statliga havsplanerna kommer inte att vara bindande utan vägledande.
- Regeringen får meddela bindande föreskrifter om förbud för verksamheter och åtgärder inom ett område som omfattas av en havsplan.
- Ändringar i miljöbalken och den nya havsplaneringsförordningen föreslås träda i
kraft 1 april 2014, övriga förändringar (bland annat i PBL) den 1 juli 2014.
Lomma kommuns havsområde föreslås nu, liksom då, höra till Östersjöns havsområde.
Miljöstrategen har lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsavdelningen, 2013-11-24
- Skrivelse från miljödepartementet, 2013-10-22
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
För Lomma kommuns del innebär den nya lagstiftningen fortfarande att planeringen av kommunens kustvatten så småningom ska samordnas med statens planering.
Eftersom den statliga havsplanen kommer att överlappa den kommunala planeringen en sjömil från baslinjen (i kommunen detsamma som stranden vid normalvattenstånd) kommer det att vara mycket viktigt att kommunen bevakar och engagerar sig
kring frågorna i den kommande havsplanen även om denna inte är bindande. Principerna för den statliga planeringen stämmer dock väl överens med hur kommunen

Utdragsbestyrkande
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har planerat sitt kustvatten. Utöver detta finns även en del principiella frågor att ha
synpunkter på enligt nedan.
Den viktiga förändringen att havsplanerna inte ska vara bindande utan vägledande
kommer att underlätta genomförandet och samordningen med kommunernas planering. Ett av problemen är dock att kommunerna i så låg utsträckning har planerat
sitt kustvatten. Promemorian pekar på möjliga orsaker till detta, bland annat bristen
på tydliga anspråk i havet, brist på planeringsanpassade kunskaper och utvecklade
metoder. En ännu viktigare faktor är dock troligen kostnaden för att ta fram de underlag som krävs för att i verkligheten kunna genomföra en ekosystembaserad planering och göra bra avvägningar. Många kustkommuner saknar också förmodligen
den kompetens som krävs för havsplaneringen, även om metoderna vore utvecklade. I promemorian ser man möjligheter för kommunerna i den statliga havsplaneringen genom att underlag kan komma kommunerna till del för att utveckla sin
egen planering. Det är dock inte alls säkert att de statliga underlagen är användbara
för kommunerna eftersom upplösningen och detaljeringsgraden kan komma att vara
för låg. Om inte heller resurserna finns att ha en havsplanerare i kommunen så är
det inte heller säkert att syftet med havsplanerna säkerställs.
I promemorian framhålls vikten av att kommunernas havsplanering kommer till
stånd för att få väl avvägda havsplaner som samordnas hela vägen in till land. Utan
tillskott av medel till kustkommunerna för anpassade, relevanta planeringsunderlag
och kompetensutveckling är det tveksamt om föreslaget är tillräckligt för att uppnå
detta.
Synpunkten kvarstår från yttrandet över havsplaneringsutreningens förslag 2010 att
det i indelningen av havsplanerna uppstår en diskrepans gentemot vattendirektivet.
Tre havsplaner föreslås, två av dessa gränsar till ytterligare två avgränsningar ute i
kustvattnet enligt vattendirektivets indelning. I vattendirektivet är kustvattnet indelat i fem delar, alla enligt avrinningsområdesprincipen, men också med fysikaliska
och kemiska och därmed ekologiska hänsyn. En bättre indelning för att stämma
överens med en ekosystembaserad planering borde vara samma fem indelningar
som i vattendirektivets uppdelning.
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
För Lomma kommuns del innebär den nya lagstiftningen fortfarande att planeringen av kommunens kustvatten så småningom ska samordnas med statens planering.
Eftersom den statliga havsplanen kommer att överlappa den kommunala planeringen en sjömil från baslinjen (i kommunen detsamma som stranden vid normalvattenstånd) kommer det att vara mycket viktigt att kommunen bevakar och engagerar sig
kring frågorna i den kommande havsplanen även om denna inte är bindande. Principerna för den statliga planeringen stämmer dock väl överens med hur kommunen
har planerat sitt kustvatten. Utöver detta finns även en del principiella frågor att ha
synpunkter på enligt nedan.
Den viktiga förändringen att havsplanerna inte ska vara bindande utan vägledande
kommer att underlätta genomförandet och samordningen med kommunernas planering. Ett av problemen är dock att kommunerna i så låg utsträckning har planerat
sitt kustvatten. Promemorian pekar på möjliga orsaker till detta, bland annat bristen
på tydliga anspråk i havet, brist på planeringsanpassade kunskaper och utvecklade
metoder. En ännu viktigare faktor är dock troligen kostnaden för att ta fram de underlag som krävs för att i verkligheten kunna genomföra en ekosystembaserad planering och göra bra avvägningar. Många kustkommuner saknar också förmodligen
den kompetens som krävs för havsplaneringen, även om metoderna vore utvecklade. I promemorian ser man möjligheter för kommunerna i den statliga havsplaneringen genom att underlag kan komma kommunerna till del för att utveckla sin
egen planering. Det är dock inte alls säkert att de statliga underlagen är användbara
för kommunerna eftersom upplösningen och detaljeringsgraden kan komma att vara
för låg. Om inte heller resurserna finns att ha en havsplanerare i kommunen så är
det inte heller säkert att syftet med havsplanerna säkerställs.
I promemorian framhålls vikten av att kommunernas havsplanering kommer till
stånd för att få väl avvägda havsplaner som samordnas hela vägen in till land. Utan
tillskott av medel till kustkommunerna för anpassade, relevanta planeringsunderlag
och kompetensutveckling är det tveksamt om föreslaget är tillräckligt för att uppnå
detta.
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Synpunkten kvarstår från yttrandet över havsplaneringsutreningens förslag 2010 att
det i indelningen av havsplanerna uppstår en diskrepans gentemot vattendirektivet.
Tre havsplaner föreslås, två av dessa gränsar till ytterligare två avgränsningar ute i
kustvattnet enligt vattendirektivets indelning. I vattendirektivet är kustvattnet indelat i fem delar, alla enligt avrinningsområdesprincipen, men också med fysikaliska
och kemiska och därmed ekologiska hänsyn. En bättre indelning för att stämma
överens med en ekosystembaserad planering borde vara samma fem indelningar
som i vattendirektivets uppdelning.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
PLANLEDNINGSGRUPPEN

s. 41 (49)

2013-12-11
2013-12-04

KS § 226
PLG § 57

Dnr KS/KF 2013:421.432

Yttrande över Förslag till direktiv om havsplanering och integrerad kustförvaltning
Ärendebeskrivning
EU- kommissionen har tagit fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för havsplanering och integrerad kustförvaltning.
Detta förslag har sänts från Miljödepartementet på remiss till bland annat Lomma
kommun. Förslaget ses som en viktig del av EU:s integrerade havspolitik och ambitionen att utveckla en så kallad blå ekonomi inom EU. Förslaget syftar till att främja en hållbar tillväxt av aktiviteter vid kusten och till havs liksom en hållbar användning av resurserna genom att skapa ett ramverk för genomförande av
havsplanering och integrerad kustförvaltning i medlemsstaterna.
Miljöstrategen har lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsavdelningen, 2013-11-25.
- Skrivelse från miljödepartementet, 2013-10-22
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
Lomma kommun delar Miljö- och jordbruksutskottets bedömning och kan endast
tillägga att förslaget visar på vikten av att en samordnad havsplanering och integrerad kustförvaltning snarast kommer till stånd i Sverige.

KS § 226
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
Lomma kommun delar Miljö- och jordbruksutskottets bedömning och kan endast
tillägga att förslaget visar på vikten av att en samordnad havsplanering och integrerad kustförvaltning snarast kommer till stånd i Sverige.
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Yttrande över godstrafikprogram för Malmö
Ärendebeskrivning
Malmö stad har för första gången prövat att ta ett samlat grepp om den godstrafik som går till och från Malmö men även den citylogistik som varje dag
pågår inne i staden. Tidigare har olika förvaltningar arbetat med godstrafiken
ur sin synvinkel men nu vill man ta ett samlat grepp i frågan. Syftet är att beskriva hur arbetet inom godstrafiken ska bedrivas i Malmö under de kommande åren. Programmet rör sig på en övergripande nivå och stort fokus ligger på logistik och transporter inom Malmö stad, framförallt i hamnområdena
och för verksamheter inne i centrum. Inriktningen på arbetet med godstrafik
pekas ut genom fyra inriktningsmål. Önskemålen är att godstrafiken i Malmö
ska utvecklas så att den fungerar väl på stadens villkor, skapar tillväxt, medför minimal miljöpåverkan och bidrar till en trygg och trafiksäker stad. Dessa
inriktningsmål bryts sedan ner i ett antal effektmål med nyckeltal kopplade
till sig. Efter antagande kommer godstrafikprogrammet att kompletteras med
en handlingsplan som är tänkt att revideras varje år och kopplas till budget.
Som underlag till godstrafikprogrammet finns bilagan Godstrafik i Malmö –
en nulägesbeskrivning.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från planeringsavdelningen, 2013-11-20
- Skrivelse från Malmö stad, 2013-10-10.
- Godstrafikprogram för Malmö. Externremiss 2013-09-25.
- Godstrafiken i Malmö – en nulägesbeskrivning. Externremiss 2013-09-25.
Överläggning
Martha Henriksson Witt yrkar att meningarna ” Lomma kommun anser att förverkligandet av detta reservat är en nyckel till att få godstransporterna både säkrare och
miljövänligare. En ökad mängd gods i hamnområdet kommer utan detta spår att belasta antingen vägarna eller befintlig järnväg.” ska utgå ur yttrandet.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på
bifall respektive avslag till om planledningsgruppen ska föreslå kommunstyrelsen
lämna yttrande enligt samhällsplanerarens förslag, varefter planledningsgruppen bifaller det.
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Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Martha Henriksson Witts ändringsyrkande varefter planledningsgruppen avslår detsamma.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
Lomma kommun tycker att det är positivt att Malmö stad väljer att genom
Godstrafikprogram för Malmö ta ett samlat grepp om godsfrågorna. Även den
typen av trafik behöver planeras för att bli så optimal som möjligt både för
människor och för miljön. Malmö stad prioriterar godshantering och godstrafik i Norra hamnen och planerar för ett logistikcentrum som kan hantera gods
via sjöfart, väg och järnväg. Självklart är detta en fördel eftersom tung godstrafik flyttar från stadens inre delar. Transporterna måste dock hanteras någonstans och med en utbyggd hamn och en ökad mängd gods kommer trafiken också att öka. Malmö stad tar i sin satsning på Norra hamnen upp
reservatet för ett yttre godsspår som en möjlighet för godstransporter.
Lomma kommun anser att förverkligandet av detta reservat är en nyckel till
att få godstransporterna både säkrare och miljövänligare. En ökad mängd
gods i hamnområdet kommer utan detta spår att belasta antingen vägarna eller
befintlig järnväg. I dagsläget har motorvägen E6 redan kapacitetsproblem och
behöver inte en ytterligare ökning av lastbilstrafiken. Dessa frågor rörande
transporter till och från framförallt hamnområdet anser Lomma kommun kräver ytterligare analys och beredskap så att en utveckling inte bara sker utan
sker planerat. På längre sikt då Fehmarn Belt-förbindelsen står klar förväntas
ytterligare ökning av järnvägstrafiken för gods. Därför är det viktigt att samverkan och planering sker redan nu så att godstrafiken i framtiden kan tas om
hand på ett sätt som tar hänsyn både till bebyggelse och miljöaspekter.
Reservationer
Martha Henriksson Witt (C) reserverar sig mot beslutet.
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Kommunstyrelsens handläggning
Överläggning
Lars-Göran Svensson yrkar att meningarna ”Lomma kommun anser att förverkligandet av detta reservat är en nyckel till att få godstransporterna både säkrare och
miljövänligare. En ökad mängd gods i hamnområdet kommer utan detta spår att belasta antingen vägarna eller befintlig järnväg.” ska utgå ur yttrandet.
Ordföranden yrkar bifall till planledningsgruppens förslag.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på
bifall respektive avslag till ordförandens yrkande om bifall till planledningsgruppens förslag, varefter kommunstyrelsen bifaller det.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars-Göran
Svenssons ändringsyrkande varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande:
Lomma kommun tycker att det är positivt att Malmö stad väljer att genom
Godstrafikprogram för Malmö ta ett samlat grepp om godsfrågorna. Även den
typen av trafik behöver planeras för att bli så optimal som möjligt både för
människor och för miljön. Malmö stad prioriterar godshantering och godstrafik i Norra hamnen och planerar för ett logistikcentrum som kan hantera gods
via sjöfart, väg och järnväg. Självklart är detta en fördel eftersom tung godstrafik flyttar från stadens inre delar. Transporterna måste dock hanteras någonstans och med en utbyggd hamn och en ökad mängd gods kommer trafiken också att öka. Malmö stad tar i sin satsning på Norra hamnen upp
reservatet för ett yttre godsspår som en möjlighet för godstransporter.
Lomma kommun anser att förverkligandet av detta reservat är en nyckel till
att få godstransporterna både säkrare och miljövänligare. En ökad mängd
gods i hamnområdet kommer utan detta spår att belasta antingen vägarna eller
befintlig järnväg. I dagsläget har motorvägen E6 redan kapacitetsproblem och
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behöver inte en ytterligare ökning av lastbilstrafiken. Dessa frågor rörande
transporter till och från framförallt hamnområdet anser Lomma kommun kräver ytterligare analys och beredskap så att en utveckling inte bara sker utan
sker planerat. På längre sikt då Fehmarn Belt-förbindelsen står klar förväntas
ytterligare ökning av järnvägstrafiken för gods. Därför är det viktigt att samverkan och planering sker redan nu så att godstrafiken i framtiden kan tas om
hand på ett sätt som tar hänsyn både till bebyggelse och miljöaspekter.
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Ansökan från tekniska nämnden om medel avseende skador efter
stormen Simone
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har genom beslut av ordföranden 2013-12-09 hemställt hos
kommunstyrelsen om medel ur kommunstyrelsens förfogandemedel ”Väder och
vind” omfattande 345 tkr för finansiering av arbete gällande stormskador efter
stormen Simone 2013-10-28.
Tekniska nämnden har tidigare, i § 82/13 hemställt om medel för åtgärder av stormskador efter stormen Simone. Arbetsutskottet återremitterade detta ärende för att
nämnden så långt möjligt skulle precisera kostnaderna. Därefter har tekniska förvaltningen lämnat en redovisning av kostnader för utförande av åtgärder till följd av
stormen Simone.
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:
Om kommunstyrelsen avser tillstyrka ansökan uppgår anslaget ”Väder och vind”
inom kommunstyrelsens förfogande till 690 tkr efter finansiering av utläggning
av sand.
Beslutsunderlag
- Beslut 2013-12 09 av ordförande i tekniska nämnden
- Skrivelse 2013-11-22 med bilagor från tekniska chefen
- Yttrande 2013-12-09 från budgetekonomen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Tekniska nämnden beviljas 345 tkr avseende finansiering av åtgärder på grund av
stormskador efter stormen Simone 2013-10-28. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande
avseende Väder och vind.
____________________________________
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Tekniska nämnden beviljas 345 tkr avseende finansiering av åtgärder på grund av
stormskador efter stormen Simone 2013-10-28. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande
avseende Väder och vind.
____________________________________
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Godkännande av begränsat öppethållande av förvaltningarna i
kommunhuset samt miljö- och byggförvaltningen 2014
Ärendebeskrivning
Förvaltningslagen 5 § reglerar kraven vad gäller myndigheternas tillgänglighet för
allmänheten. Där stadgas bland annat att en myndighet skall ha öppet under minst
två timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av allmänna
handlingar som förvaras hos myndigheten. Detta gäller dock inte om en sådan dag
samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
Kanslichefen har lämnat följande förslag:
År 2014 infaller s.k. klämdagar den 2 maj och den 30 maj. Öppethållandet för
förvaltningarna i kommunhuset samt miljö- och byggförvaltningen föreslås dessa dagar begränsas till kl. 9-11.
Vidare föreslås att öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset samt miljö- och byggförvaltningen begränsas till kl. 8-12, dag före röd dag 2014, d.v.s.
den 17 april, 30 april, 28 maj, 5 juni och 30 november 2014.
Vid sammanträde föreslås att öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset
samt miljö- och byggförvaltningen också begränsas till kl. 8-12 den 23 december
och den 30 december 2014.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-12-04 från kanslichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset samt miljö- och byggförvaltningen begränsas den 2 maj och den 30 maj 2014 till kl. 9-11 och den 17 april, 30
april, 28 maj, 5 juni, 31 oktober, 23 december och 30 december 2014 till kl. 8-12.
Midsommarafton, julafton och nyårsafton år 2014 är förvaltningarna i kommunhuset samt miljö- och byggförvaltningen stängda.
____________________________________
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset samt miljö- och byggförvaltningen begränsas den 2 maj och den 30 maj 2014 till kl. 9-11 och den 17 april, 30
april, 28 maj, 5 juni, 31 oktober, 23 december och 30 december 2014 till kl. 8-12.
Midsommarafton, julafton och nyårsafton år 2014 är förvaltningarna i kommunhuset samt miljö- och byggförvaltningen stängda.
____________________________________
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