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Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:
Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande
nr 6/14
Beslut avseende uppdrag åt kommunens ombud inför förestående föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening
Dnr KS/KF 2014:131.042
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 29-31/14 Kommunal tjänstepension
Dnr KS/KF 2014:11.002
nr 32/14
Lönerevision 2014 Kommunal, förhandlingsprotokoll nr 5/14
Dnr KS/KF 2014:11.002
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 52-64/14 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattat av chefen för miljö- och byggförvaltningen
nr 1/14
Fastighetsreglering berörande Lilla Habo 1:7 och Prel 2:3
Dnr KS/KF 2014:83.241
Protokoll från sammanträde 2014-03-19, 2014-03-26, 2014-04-02 och 2014-04-09
med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Protokoll från sammanträde 2014-04-09 med planledningsgruppen.
Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från sammanträde 2014-03-20 med kommunfullmäktige.
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 26/14, angående lokalbehovsplan.
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 29/14, angående yttrande till revisionen och kommunstyrelsen med anledning av revisionsrapporten ”Rektors styrning och ledning”.
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 22/14, angående lokalbehovsplan.
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Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 34/14, angående omdisponering av
driftbudget 2014 mellan bygglovsverksamhet och miljö- och hälsoskyddsverksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Delegationsbesluten och meddelandena lägges till handlingarna.
____________________________________
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Förslag till investeringsbudget för åren 2015-2017
Ärendebeskrivning

Angående investeringsbudget 2015-2017
Kommunstyrelsen har 2013-12-11, § 220, beslutat om investeringsramar för åren
2015-2017.
Beslutet innebär följande investeringsramar för perioden 2015-2017:
Mnkr

2014

2015

2016

2017

Totalt
20142017

Skattefinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
Totalt

150,2
13,0
163,2

113,7
13,0
126,7

48,3
15,0
63,3

78,0

431,2

Nämnderna har lämnat förslag till investeringsbudget.
Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas förslag till investeringsbudget
för kommande treårsperiod samt för åren 2018-2021. Investeringsplaneringsgruppen har behandlat förslagen och gjort en mindre justering samt kompletterat förslagen för åren 2018-2021. IP-gruppen har tagit bort ett projekt: ”Mindre/datanätverk, hubbar” med 250 tkr per år inom barn- och utbildningsnämnden.
Dessa investeringar ingår från och med 2015 i kommunstyrelsens IT-verksamhet.
Efter IP-gruppens justeringar/kompletteringar föreligger följande investeringsbehov:
Mnkr

2014

2015

2016

2017

Skattefinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
Totalt
Avvikelse mot ram

150,3
21,0
171,3
+8,1

136,6
13,2
149,8
+23,1

115,8
12,0
127,8
+64,5

120,7
11,0
131,7
+53,7

Totalt
2014-2017
523,4
57,2
580,6
+149,4

IP-gruppen har även gått igenom förslagen till omdisponering/utökat behov av
budget för år 2014. Sammantaget uppgår förändringen till 8,1 mnkr och omfattar
följande projekt:
• Ny kaj/brygga småbåtshamnen Lomma, 0,9 mnkr
• Investeringar, hamnverksamhet, -0,9 mnkr
• Renovering T-brygga inklusive I-brygga, 0,7 mnkr.
• Mindre investeringar, tekniska nämnden, -0,7 mnkr
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• GC-väg Bjärred-Lund (Flädie), -3,2 mnkr – framflyttat ett år
• Ventilationsanläggning Medborgarhuset, 2,5 mnkr – tidigarelagt projekt
• Konstgräsplan Borgeby idrottsplan, 0,8 mnkr – totalutgift 6,8 mnkr
• C-stationen, flytt/ombyggnad, 12,0 mnkr – totalutgift 16,0 mnkr
• Investeringar vatten och avlopp, -4,0 mnkr
De viktigaste förändringarna i investeringsgruppens förslag 2015-2017 är följande:
• IT/kontorsservice, 2,6 mnkr
• GC-väg Bjärred-Lund (Flädie), 3,2 mnkr – framflyttat från 2014 till 2015
• Beläggningsinvesteringar, 2 mnkr - 5 mnkr per år istället för 3 mnkr per år.
• Totaltutgiften för utbyggnad av Alfredshällskolan utökad med 7 mnkr efter inkomna anbud. Totalutgift: 70 mnkr.
• Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen. Totalutgift: 44 mnkr. Bidrag; 22 mnkr.
Kommunens finansiering: 22 mnkr.
• Åtgärder Vinstorpsvägen, 4 mnkr.
• Medfinansiering, rondell Malmövägen, 2,2 mnkr.
• Norra Västkustvägen genom Borgeby framflyttat från 2015 och 2016 till 2018.
Totalutgift: skattefinansierad verksamhet: 7 mnkr och VA-verksamhet: 6 mnkr.
• Ventilationsanläggning Medborgarhuset, - 2,5 mnkr – tidigarelagt projekt
• Ny skola Karstorps skolområde. Totalutgift: 90 mnkr. Utbetalningar 20152017. Inventarier: 5 mnkr.
• Nytt LSS-boende (Lillevång), 2 mnkr.
• Toalett, Öresundsparken, 1,6 mnkr
• Båttvätt, Varvstorget, 3,2 mnkr
• Ny idrottshall södra kommundelen 2017. Totalutgift: 35 mnkr. Inventarier: 1,2
mnkr.
• Bjärreds centrum. Totalutgift: 20 mnkr, varav 10 mnkr 2017 och 10 mnkr 2018.
Finansiering av investeringar 2014-2017
Nedan framgår finansieringsgraden i IP-gruppens förslag:
Mnkr
Exploateringsverksamhet
Avskrivningar
Övrig finansiering
Resultat
Summa finansiering
Investeringsutgifter/utbetalningar
Överfört från 2013
Självfinansieringsgrad

2014
-24,4
69,1
14,2
5,3
64,2
171,3
23,7
33 %

2015
2,8
75,6
19,0
11,3
108,7
149,8

2016
6,2
79,4
23,0
11,6
120,2
127,8

2017
11,3
81,3
10,0
12,2
114,8
131,7

72 %

94 %

87 %
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Ytterligare investeringsbehov efter budgetperioden
Investeringsplaneringsgruppen noterar ytterligare investeringsbehov i framtiden.
Investeringsramarna åren 2018-2021 uppgår till maximalt 78 mnkr per år, vilket i
stort motsvarar nivån på avskrivningarna år 2016. IP-gruppens förslag för åren
2018-2021 uppgår till 605,5 mnkr och överskrider ramen med 293,5 mnkr.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-09, § 69.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-04-02 från ekonomichefen och budgetekonomen
- Investeringsplaneringsgruppens förslag till investeringsbudget
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 220/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 56/14
- Protokoll från socialnämnden, § 26/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 27/14
- Sammanställning, kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2015-2017
- Protokoll från tekniska nämnden, § 23/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 24/14 kaj och brygga
- Protokoll från tekniska nämnden, § 26/14 medborgarhuset
- Skrivelse 2014-03-31 från tekniska förvaltningen Alfredshällskolan
- Skrivelse 2013-03-31 från tekniska förvaltningen konstgräs Borgeby
- Skrivelse 2014-03-26 från tekniska förvaltningen pumpstation
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 69/14

./.

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen upprättar förslag till investeringsbudget 2015-2017 i enlighet
med IP-gruppens förslag.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Ansökan från Lunds Botaniska Förening om bidrag
Ärendebeskrivning
Lunds Botaniska Förening har ansökt om ett verksamhetsbidrag om 5.000 kronor
för verksamhetsåret 2014, avseende bland annat två landskapsomfattande inventeringsprojekt; Projekt Millora och Projekt Skånes mossor. Även Floraväktarverksamheten för ArtDatabanken ingår i verksamheten. Föreningen har också påbörjat
en omfattande digitalisering av äldre florauppgifter.
Genom att stödja föreningen får kommunen tillgång till de inventeringar som utförs inom Lomma kommun.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-09, § 70.
Beslutsunderlag
– Ansökan från Lunds Botaniska Förening
– Yttrande 2014-03-26 från miljöstrategen
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 70/14
Yttrande
Miljöstrateg Helena Björn meddelar i yttrande 2014-03-26 följande.
”Utan tvekan är detta mycket viktiga projekt för att kunna beskriva och följa utveckling och förändring i våra värdefulla naturområden.
Medel finns avsatta för detta ändamål inom miljöverksamheten.”
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Lunds Botaniska Förening beviljas ett bidrag om 5.000 kronor för verksamhetsåret 2014. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av medel ur kommunstyrelsens budget, miljöverksamheten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Befolkningsprognos 2014-2019 för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
En ny befolkningsprognos för Lomma kommun har tagits fram. Årets befolkningsprognos utgår ifrån att byggandet i kommunen till 100 procent genomförs
enligt planerat byggande under år 2014 och 2015, till 75 procent under 2016 samt
därefter till 50 procent årligen. Erfarenhetsmässigt genomförs drygt hälften av det
planerade bostadsbyggandet om tidshorisonten är fem-sex år. Den nu aktuella prognosen innehåller en långsiktigt fortsatt hög befolkningstillväxt i kommunen. Den
sexåriga befolkningsprognosen har kompletterats med en utblick mot år 2030.
Underlaget till denna långsiktiga prognos är en bedömning av möjligt bostadsbyggande bland annat med utgångspunkt från kommunens översiktsplan.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2014-04-09, § 18.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-03-31 från planeringsavdelningen.
– Befolkningsprognos för Lomma kommun 2014-2019 med utblick mot 2030.
Förslag till planledningsgruppen 2014-04-09.
– Protokoll från planledningsgruppen, § 18/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att befolkningsprognosen ska gälla som underlag
inom kommunen i budgetarbete och verksamhetsplanering, tills ny prognos
framtages.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie,
Malmö stad
Ärendebeskrivning
Malmö stad har arbetat fram ett samrådsförslag till fördjupad översiktsplan
för södra Hyllie. Den övergripande visionen för området är att det ska utvecklas till Malmös andra stadskärna. En önskan finns också att området ska
även ha betydelse regionalt och vara attraktivt för företagsetableringar och
privatpersoner som vill bosätta sig eller besöka KöpenhamnMalmöområdet. Förutom detta vill Malmö stad även att Hyllie ska fungera
som ett integrationsprojekt då det är tänkt att knyta samman stadsdelarna
Holma, Kroksbäck och Lindeborg som idag är fysiskt skilda åt. Området
som fördjupningen behandlar ligger i södra Hyllie och det ska rymma 3 000
- 4 000 bostäder och lika många arbetsplatser, tre skolor och en stadsdelspark. Bebyggelsen föreslås bli tät och blandad stadsbebyggelse med effektiv kollektiv-, gång-, och cykeltrafik. Området föreslås även förberedas
för spårvagn men med utmaningen att undvika de breda och dyra gator som
detta kan leda till.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2014-04-09, § 19.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från planeringsavdelningen 2014-03-24.
– Skrivelse från Malmö stad 2014-02-19.
– Översiktsplan för södra Hyllie. Samrådsunderlag februari 2014.
– Protokoll från planledningsgruppen, 19/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Lomma kommun lämnar följande yttrande:
Fördjupningen av översiktsplanen för södra Hyllie omfattar till största delen mark
som idag är jordbruksmark. När man nu väljer att exploatera den marken är det av
största vikt att området tas mycket väl tillvara. Malmö stad har ambitionen att
Hyllie ska växa med ett stort antal bostäder och arbetsplatser, 3 000 – 4 000 styck
av vardera. Med så många nya arbetsplatser är det viktigt med bra kopplingar för
arbetspendlare, framförallt för de som anländer med tåget. För Lomma kommuns
del hoppas vi att lommabor med framtida arbetsplats i Hyllie ska kunna ta persontåget på Lommabanan istället för att köra bil. För att man sedan på ett enkelt sätt
kunna ta sig runt i området är det viktigt att den lokala och regionala kollektivtrafiken fungerar sömlöst, framförallt anslutningarna till Hyllie station.
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Planen visar också på olika tänkbara dragningar av en framtida spårbunden
kollektivtrafik med spårvagnar. Av de olika varianterna anser Lomma
kommun att alternativ C är det mest tilltalande ur regional pendlingssynpunkt. Dels fungerar dragningen för både bussar och duovagnar och dels
täcker det alternativet bäst in de områden där stora arbetsplatser är tänkta att
lokaliseras.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Kvartalsrapport januari-mars månader 2014, kommunövergripande verksamhet
Ärendebeskrivning
Föreligger kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-mars
2014.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-23, § 71.
Beslutsunderlag
– Kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-mars 2014
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 71/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen lägger kvartalsrapporten för kommunövergripande verksamhet januari-mars 2014 till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Kvartalsrapport januari-mars månader 2014, Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Föreligger kvartalsrapport för Lomma kommun januari-mars 2014.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-23, § 72.
Beslutsunderlag
– Kvartalsrapport för Lomma kommun januari-mars 2014
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 72/14
Överläggning
Ordförande Anders Berngarn (M) yrkar att, på sidan 4, under Bygglovsverksamhet
ändras avvikelsen till avsaknaden.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen lägger kvartalsrapporten för Lomma kommun januari-mars
2014, efter redaktionell ändring, till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över betänkandet Framtidens valfrihetssystem – inom
socialtjänsten( SOU 2014:2)
Ärendebeskrivning
Regeringen gav i oktober 2012 en särskild utredare i uppgift att analysera och utvärdera effekterna av införandet av lagen (2008:962)om valfrihetssystem(LOV)
inom socialtjänstområdet. Utvärderingen skulle särskilt fokusera på vilken effekt
reformen har haft för brukarna och därutöver ge en samlad bild när det gäller utvecklingen av utförare ur ett mångfaldsperspektiv, hur LOV fungerar ur konkurrenssynpunkt samt vilken betydelse reformen haft för utvecklingen av bland annat
kvalitet, kostnader och effektivitet i de kommuner och inom de områden där LOV
tillämpas.
Utredningen har lämnat betänkandet Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU 2014:2) och Lomma kommun har av Socialdepartementet inbjudits
att lämna synpunkter angående betänkandet.
Kommunstyrelsen 2014-02-14 beredde tillfälle för socialnämnden att inkomma
med yttrande. Socialnämnden 2014-04-22 SN § 41 har lämnat ett förslag till yttrande över remissen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-23, § 73.
Beslutsunderlag
– Yttrande 2014-03-27 från socialförvaltningens förvaltningschef
– Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2014-04-10 § 63
– SOU 2014 Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten, sammanfattning
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 73/14
Överläggning
Lars Carlén (S) lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet.
Sofia Forsgren-Böhmer (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Lomma kommun lämnar följande yttrande över SOU 2014:2 ”Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten” till Socialdepartementet:
Lomma kommun är positiv till utredningens ambition att stärka brukarens ställning inom vård- och omsorg, men kritisk till en tvingande lagstiftning. Lomma
kommun anser inte att betänkandet, på ett övertygande sätt, kunnat påvisa slutsat-
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sen att brukarens möjlighet att välja utförare inom hemtjänst är av sådan betydelse
att det motiverar ett obligatorium för kommunen. Varje kommun bör, inom ramen
för det kommunala självstyret, de lokala förutsättningarna och medborgarnas önskemål, själv få styra över vilken typ av valfrihet som passar i den kommunen.
Såväl Socialstyrelsens dialogmöten med brukare som Lomma kommuns egna dialogmöten med medborgarna visar att brukare har en uppfattning av att möjligheten att välja inte i första hand handlar om att välja utförare, utan att välja vilken
person som utför omsorgen.
Nedsättning i den kognitiva förmågan skapar svårigheter att göra egna val. Valfriheten begränsas då till de personer som har förutsättning att fatta egna beslut och
kan agera som ”kunder” på omsorgsmarknaden.
LOV är en relativt ny lagstiftning och det finns ett begränsat antal uppföljningar
som hittills gjorts av införande av LOV.
Syftet med valfrihetsreformen, kvalitetsförbättringar genom konkurrens, har hittills inte visat på någon markant kvalitetsförbättring i de kommuner som infört
LOV.
Framtida verksamhetsutveckling bör inriktas på att förbättra möjligheten för brukarna att påverka hjälpens innehåll och vilken person som ska utföra omsorgen,
snarare än vilket företag som ska göra det.
Lomma kommun anser därför att det finns anledning att avvakta mer långsiktiga
erfarenheter från kommuner som infört respektive avstått från att införa LOV
inom hemtjänst, innan man inför LOV som ett obligatorium.
./.

Bilaga
Lars Carlén (S), Barbro Söderberg (S) och Håkan Löfgren (S) deltar ej i beslutet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 16 (17)

2014-04-23

KS § 67

Dnr KS/KF 2014:123.042

Uppdrag åt ombud vid bolagsstämma med Kraftringen AB
Ärendebeskrivning
Kraftringen AB har kallat till bolagsstämma den 29 april 2014. Efter granskning
av kallelse och därtill bifogat material till bolagsstämma i Kraftringen AB, föreslår redovisningschefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning och, i förekommande fall, koncernresultatoch koncernbalansräkning per 2013-12-31 fastställes,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för:
- fastställanden av arvoden till styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer med suppleanter.
- val av revisor och revisorssuppleant.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-23, § 74.
Beslutsunderlag
– Yttrande 2014-04-14 från redovisningschefen
– Kallelse med handlingar från till årsstämma i Kraftringen AB
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 74/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Uppdrages åt kommunens ombud vid stämman med Kraftringen AB att rösta
och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning och, i förekommande fall, koncernresultatoch koncernbalansräkning per 2013-12-31 fastställes,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av
arvoden åt styrelsen, revisorerna och sakkunnigt biträde till lekmannarevisor.
Jäv
Med anledning av jäv har Claes Hedlund (M) och Lars Carlén (S) ej deltagit i
ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 17 (17)

2014-04-23

KS § 68

Dnr KS/KF 2014:156.042

Uppdrag åt ombud inför förestående bolagsstämma med Lomma
Servicebostäder AB, LSAB
Ärendebeskrivning
LSAB har kallat till bolagsstämma den 28 april 2014. Efter granskning av kallelse
och därtill bifogat material till bolagsstämma i LSAB, föreslår redovisningschefen
att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och
verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2013-12-31 fastställes,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av
arvoden åt styrelsen, revisorerna och sakkunnigt biträde till lekmannarevisor.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-23, § 75.
Beslutsunderlag
– Yttrande 2014-04-14 från redovisningschefen
– Kallelse med handlingar till ordinarie bolagsstämma
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 75/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Uppdrages åt kommunens ombud vid stämman med Lomma Servicebostäder
AB att rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2013-12-31 fastställes,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av
arvoden åt styrelsen, revisorerna och sakkunnigt biträde till lekmannarevisor.
Jäv
Med anledning av jäv har Claes Hedlund (M), Alf Michelsen (M) och Lars-Göran
Svensson (C) ej deltagit i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

