SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 1 (27)

2014-11-27

Plats

Kommunhuset, Lomma

Tid

kl. 17:00-22:03

Beslutande

Ordinarie ledamöter
Se bifogad närvarolista

Ajournering kl. 18:13-18:51
Ajournering kl. 20:14-20:24
Ajournering kl. 21:07-21:27

Tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista
Icke tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista

Övriga deltagare

Eva Elfborg

Utses att justera

Rune Netterlid och Lars-Göran Svensson
(ers. Lisa Bäck)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 8 december
2014, kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Kanslichef

Paragrafer 101-108

Eva Elfborg
Ordförande
Claes Hedlund
Justerande
Rune Netterlid

Lars-Göran Svensson

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2014-11-27
Paragrafer

101-108

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-12-09

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-12-31
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 3 (27)

2014-11-27

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun
2014-11-27
Claes Hedlund ordf.
Mozhgan Zachrison 1:e vice ordf.
Karl-Gustav Nilsson 2:e vice ordf.
Ordinarie ledamöter
M Anders Berngarn
M Sofia Forsgren Böhmer
M Carin Hansson
M Robert Wenglén
M Jerry Ahlström
M Christian Idström §§ 101-107
M Emma Köster
M Alf Michelsen
M Gustav Carlberg
M Lennart Månsson
M Cia Barwén
M Anders Widesjö
M Christina Unell § 101- del av § 103
M Patrik Bystedt
M Anita Fränninge
M Joy Nilsson
S
Lisa Bäck
S
Lars Carlén
S
Håkan Löfgren
S
Rune Netterlid
S
Conny Bäck
S
Annika Mårtensson
S
Fredrik Högberg
FP Stefan Calling
FP Remco Andersson
FP Britt Hjertqvist
FP Gunilla Lundström
FP Gunilla Tynell

Utdragsbestyrkande
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KD
C
MP
MP
MP
SD
SD
SD

2014-11-27

Anna-Karin Davidsson
Lars-Göran Svensson
Johan Holmqvist
Anders Danielsson
Louise Herslow § 101-del av § 103
Lina Jonsson § 101-del av § 103
Per Jerlenäs
Åsa P Wittenfelt

Tjänstgörande ersättare
M Jonathan Nyqvist § 101-del av § 103
M Monica Thomhave Jeding § 101-del av § 103
M Anna Ericson
M Elisabeth Rosenquist del av § 103-108
M Attila Beck del av § 103-108
M Krister Wiman del av § 103-108
S
Lennart Nilsson
S
Pia Johnson
C
Johan Brahme
MP Jan Rydén del av § 103-108
Icke tjänstgörande ersättare
M Elisabeth Rosenquist § 101-del av § 103
M Attila Beck § 101-del av § 103
M Krister Wiman § 101-del av § 103
M Charlott Enocson § 101-del av § 103
S
Henri Gossé § 101-del av § 103
S
Christel Åkerman
FP Yvonne Andreasson § 101-del av § 103
KD Urban Girhammar
C
Rikard Hansson Frostgård
MP Bert Selmer § 101-del av § 103
MP Jan Rydén § 101-del av § 103
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2014-11-27

KF § 101

Dnr KS/KF 2014:10.002

Meddelanden
a.

Revisionsrapport, 2014-09-15, avseende sammanställning av
granskningar av intern kontroll samt revisionsrapporter per
nämnd
KS/KF 2014:365.007

b.

Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2014-11-11 att inte pröva
kommunfullmäktiges beslut, den 23 oktober 2014 § 66, att anta
detaljplan för Fjelie 3:16 m.fl. i Fjelie, Lomma kommun
KS/KF 2013.59.214

c.

Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2014-11-26 att till ny ledamot
i kommunfullmäktige för Folkpartiet liberalerna efter Rolf
Lundh, för tiden till och med 2018-10-14 utse Gunilla Tynell
samt att till ny ersättare utse Anders Olsson
KS/KF 2014:432.113

d.

Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2014-11-26 att till ny ledamot
i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
efter Helena Jönsson, för tiden till och med 2018-10-14 utse
Håkan Löfgren samt att till ny ersättare utse Per Bengtsson
KS/KF 2014:393.113

Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2014-11-20

KF § 102

Dnr KS/KF 2014:444.113

Godkännande av avsägelse från Martin Thysell avseende
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Martin Thysell har avsagts sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Kommunfullmäktige beslutar att ärendet får tas upp till behandling vid dagens
sammanträde. Beslutet är enhälligt.
- Kommunfullmäktige godkänner Martin Thysells avsägelse samt hemställer hos
länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2014-11-27

KF § 103

Dnr KS/KF 2013:469.042

Fastställelse av budget innefattande budget för år 2015 samt plan
för ekonomin för åren 2016-2017
Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande
av projekt, dels om upptagande av lån och omsättande av lån
Fastställelse av skattesats för år 2015
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2013-11-28, § 79, fastställt budget för år 2014 och plan
för ekonomin för åren 2015-2016. Kommunstyrelsen har 2014-05-21, § 82, fastställt slutliga ramar för år 2015 och planeringsramar för åren 2016-2017. I dessa
ramar har korrigering gjorts efter beslut om justering av redan fördelad tillväxtpost år 2014 och tillväxtpost avseende år 2015, beträffande poster hänförbara till
internhyressystemet samt justering av budget för IT-verksamheten avseende fiber.
Efter kommunstyrelsens beslut om de slutliga ramar 2015 och planeringsramar
2016-2017 har poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya förutsättningar. Hänsyn har tagits till skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 14:38).
Nämnderna och kommunstyrelsen har upprättat förslag till budget för år 2015
samt plan för ekonomin åren 2016-2017.
Kommunstyrelsen har 2013-12-11, § 220, fastställt investeringsramar för åren
2015-2017. Därefter har nämnderna inkommit med förslag till investeringsbudget.
Investeringsplaneringsgruppen har sedan prioriterat och justerat investeringsförslagen. Kommunstyrelsen har sedan, 2014-04-23, § 60, upprättat förslag till investeringsbudget 2015-2017.
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 2014-09-30--10-01.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2014-10-29, § 157.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 60/14
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 82/14
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 126/14
Utdragsbestyrkande
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- Protokoll från kommunstyrelsen, § 137/14
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 14/14
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 73/14
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 79/14
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 81/14
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 4/14
- Protokoll från kommunfullmäktige § 14/14
- Protokoll från kommunfullmäktige § 25/14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 160/14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 169/14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171/14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 172/14
- Skrivelse 2014-10-06 från planeringschefen
- Skrivelse 2014-09-17 från utvecklingschefen
- Beslut 2014-08-19 av överförmyndaren med förslag till budget
- Beslut 2014-08-19 av valnämndens ordförande med förslag till budget
- Protokoll från revisionen, § 5/14
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 4/14
- Protokoll från socialnämnden, § 65/14
- Protokoll från socialnämnden, § 81/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 61/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 62/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 75/14
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 53/14
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 54/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 57/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 54/14
- Yttrande 2014-10-06 från ekonomichefen
- Protokoll från tekniska nämnden, § 55/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 56/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 58/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 69/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 90/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 89/14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 181/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 126/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 107/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 88/14
- Protokoll från Kommuncentrala samverkansgruppens sammanträde 2014-10-28
- Protokoll från kommunfullmäktige § 157/14
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Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn lämnar inledningsvis en redogörelse för förutsättningarna för årets budgetarbete samt för budgetförslaget för år
2015 och ekonomisk plan för åren 2016-2017.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Lisa Bäck redovisar därefter Arbetarepartiet-Socialdemokraternas ställningstagande till vissa budgetfrågor.
Överläggning
Driftbudget avseende åren 2015 samt 2016-2017
Anders Berngarn, Remco Andersson, Jerry Ahlström, Anna-Karin Davidsson,
Lars-Göran Svensson, Robert Wenglén, Carin Hansson och Alf Michelsen yrkar
att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i
ärendet.
Lisa Bäck yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, men meddelar att
hon avser att återkomma med tilläggs- och ändringsyrkanden under överläggningens gång.
Lennart Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med av socialdemokraterna föreslagna ändringar.
Kommunstyrelsen
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Rune Netterlid, Conny Bäck, Lars Carlén
och Lennart Nilsson bifall till kommunstyrelsens förslag dock med följande ändringar och tillägg.
- Budgeten minskas med 1.900 tkr åren 2015-2017 för att verksamheten Vakande
ögon ska avvecklas.
- Budgeten minskas med 200 tkr åren 2015-2017 avseende personalavdelningen.
- Budgeten minskas med 100 tkr. åren 2015-2017 gällande arbetet med utveckling
av centrumstråket i Lomma.
- Budgeten ökas med 200 tkr åren 2015-2017 som överförs till socialnämndens
verksamhet för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum.
Anders Berngarn och Remco Andersson yrkar avslag på Lisa Bäcks ändrings- och
tilläggsyrkanden ovan.
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Johan Holmqvist yrkar i enlighet med Lisa Bäcks yrkanden avseende kommunstyrelsen, dock med den ändringen att budgeten för verksamheten Vakande ögon ska
reduceras med 300 tkr avsatta att i stället användas för verksamhet under kulturoch fritidsnämnden.
Socialnämnden
Conny Bäck yrkar med instämmande av Lars Carlén, Lisa Bäck, Rune Netterlid
och Lennart Nilsson att följande tillägg och ändringar ska göras i kommunstyrelsens förslag.
- Budgeten utökas med 200 tkr åren 2015-2017 för täckning av hyresförlust för
”överytor” inom blockförhyrningen i Lomma centrum. Dessa pengar ska användas
med 150 tkr åren 2015-2017 för förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr.
- Budgeten utökas med 300 tkr för resurstillskott i det förebyggande arbetet inom
äldreomsorgen, i första hand ska de nyttjas för verksamhetsutveckling och kortare väntetider för fixartjänster.
- Budgeten utökas med 3.000 tkr år 2016 och med 4.000 tkr år 2017 för att möjliggöra, då nuvarande avtal med Förenade Care upphör mars 2016, erbjuda valmöjligheter inom äldreomsorgen.
Barn- och utbildningsnämnden
Lars Carlén yrkar med instämmande av Rune Netterlid, Lisa Bäck och Lennart
Nilsson att följande tillägg och ändringar ska göras i kommunstyrelsens förslag
- Budgeten utökas åren 2015-2017 med 500 tkr för ökat inköp av ekologisk/
närodlad mat.
- Budgeten utökas år 2015 med 4.000 tkr, år 2016 med 5.000 tkr och år 2017 med
5.000 tkr för möjliggörande av inköp av läromedel och förbrukning inom förskola/skola.
- Budgeten minskas med 300 tkr åren 2015-2017 avseende vårdnadsbidraget.
- Inom barn- och utbildningsnämndens område ska ett mål ”Resursfördelning ska
göras så att småbarnsgrupper i förskolan har högst 13 barn och i syskongrupper
högst 18 barn samt att det i F-3 ska vara högst 22 elever per klass” läggas till.
Anna-Karin Davidsson yrkar avslag på Lars Carléns med fleras yrkande om att
kommunstyrelsens förslag ska minskas med 300 tkr åren 2015-2017 avseende
vårdnadsbidraget.
Lars-Göran Svensson yrkar avslag på socialdemokraternas ändrings- och tilläggsyrkanden.
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Johan Holmqvist yrkar bifall till Lars Carléns med fleras tilläggsyrkande att budgeten ska utökas åren 2015-2017 med 500 tkr för ökat inköp av ekologisk/ närodlad mat.
Kultur- och fritidsnämnden
Lisa Bäck yrkar med instämmande av Rune Netterlid och Lennart Nilsson att följande tillägg och ändringar ska göras i kommunstyrelsens förslag.
- Budgeten utökas åren 2015-2017 med 500 tkr för utökning av fältgruppens verksamhet.
- Budgeten utökas åren 2015-2017 med 210 tkr för att sänka kulturskolans avgifter.
Anders Danielsson yrkar bifall till socialdemokraternas förslag, dock med följande ändringar.
- Budgeten för fältgruppen verksamhet ska utökas med 200 tkr vart av ett av åren
2015-2017.
Medel om 300 tkr ska avsättas inom nämndens ansvarsområde, avseende söndagsöppna bibliotek inom kommunen.
Tekniska nämnden
Rune Netterlid yrkar med instämmande av Lisa Bäck och Lennart Nilsson att följande ändringar ska göras i kommunstyrelsens förslag.
- Budgeten utökas åren 2015-2017 med 300 tkr för utökad rondering.
- Budgeten minskas med 1.000 tkr år 2016 och utökas 2.000 tkr år 2017 för att
genomföra eftersatt gatuunderhåll enligt plan.
Alf Michelsen yrkar avslag på Rune Netterlids yrkanden.
Miljö- och byggnadsnämnden
Lennart Nilsson yrkar med instämmande av Lisa Bäck att följande tillägg ska göras i kommunstyrelsens förslag.
- Budgeten utökas med 550 tkr åren 2015-2017 för tillsättande av ytterligare en
miljöinspektör.
Jerry Ahlström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag avseende miljö- och
byggnadsnämnden och avslag på socialdemokraternas förslag om medel till ytterligare en miljöinspektör.
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Johan Holmqvist instämmer i Lennart Nilssons yrkande, dock med den ändringen
att 50 % av den tillkommande tjänsten ska utgöras av miljöinspektör och 50 % av
klimat-/ miljörisksamordnare.
Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser ställa proposition på Anders Berngarns med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för år 2015 samt plan för ekonomin för 20162017 och därefter ställa proposition på resta ändrings- och tilläggsyrkanden.
Denna propositionsordning godkännes.
Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2015 samt plan för ekonomin för åren
2016-2017
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
kommunstyrelsens förslag avseende budget år 2015 och plan för ekonomin åren
2016-2017, varefter kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.
Mot detta prövas därefter resta ändrings- och tilläggsyrkanden enligt följande.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer först proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkande om att kommunstyrelsens budget ska
minskas med 1.900 tkr åren 2015-2017 för att verksamheten Vakande ögon ska
avvecklas, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå Lisa Bäcks med fleras
ändringsyrkanden.
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Johan Holmqvists yrkande om att budgeten för kommunstyrelsen ska minskas
med 300 tkr åren 2015-2017 avseende verksamheten Vakande ögon avsedda att
istället disponeras inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, varefter
kommunfullmäktige beslutar att avslå Johan Holmqvists ändringsyrkande.
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkande om att kommunstyrelsens budget ska
minskas med 200 tkr åren 2015-2017 avseende personalavdelningen, varefter han
förklarar sig anse att kommunfullmäktige beslutat att avslå desamma.
Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes.
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Den som önskar bifalla ändringsyrkandet röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkande.
Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 13, Nej 31.
./.

Bilaga a KF 103/14
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkande om att kommunstyrelsens budget ska
minskas med 100 tkr åren 2015-2017 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå Lisa Bäcks
med fleras ändringsyrkanden.
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkanden om att kommunstyrelsens budget ska utökas med 200 tkr åren 2015-2017, vilka medel ska överföras till socialnämndens
verksamhet för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum,
varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Socialnämnden
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Conny Bäcks med fleras ändringsyrkande om att socialnämndens budget ska utökas med 200 tkr åren 2015-2017, för täckning av hyresförlust ”överytor” inom
blockförhyrningen i Lomma centrum. Dessa pengar ska användas med 150 tkr
2015-2017 för förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel
samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Conny Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Därefter ställer ordföranden proposition på Conny Bäcks med fleras ändringsyrkanden om att socialnämndens budget ska utökas med 300 tkr för resurstillskott i
det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen, i första hand ska de nyttjas för
verksamhetsutveckling och kortare väntetider för fixartjänster.
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar att avslå Conny Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Conny Bäcks med fleras ändringsyrkanden om att socialnämndens budget ska utökas med 3.000 tkr år 2016 med 4.000 tkr år 2017 för att möjliggöra för kommunen att erbjuda valmöjligheter inom äldreomsorgen, då nuvarande avtal med Förenade Care upphör mars 2016. Ordföranden förklarar sig anse att kommunfullmäktige beslutat att avslå Conny Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes.
Den som önskar bifalla ändringsyrkandet röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå Conny Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 14, Nej 29.
./.

Bilaga b KF 103/14
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Conny Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Barn- och utbildningsnämnden
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns med fleras ändringsyrkande om att utöka barn- och utbildningsnämndens budget åren 2015-2017 med 500 tkr för ökat inköp av ekologisk/ närodlad mat, varefter han förklarar sig anse att kommunfullmäktige beslutat att avslå
ändringsyrkandena.
Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes.
Den som önskar bifalla ändringsyrkandet röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
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Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 13, Nej 31.
./.

Bilaga c KF 103/14
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden om att barn- och utbildningsnämndens
budget ska utökas år 2015 med 4.000 tkr år 2016 med 5.000 tkr och år 2017 med
5.000 tkr för möjliggörande av inköp av läromedel och förbrukning inom förskola/skola, varefter han förklarar sig anse att kommunfullmäktige beslutat att avslå
desamma.
Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes.
Den som önskar bifalla ändringsyrkandet röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 13, Nej 31.

./.

Bilaga d KF 103/14
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns med fleras ändringsyrkande om att barn- och utbildningsnämndens
budget ska minskas med 300 tkr åren 2015-2017 avseende vårdnadsbidraget, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Därefter ställer ordföranden propisition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden om tillägg av ett mål inom barn- och
utbildningsnämndens område med följande lydelse. ”Resursfördelning ska göras
så att småbarnsgrupper i förskolan har högst 13 barn och i syskongrupp högst 18
Utdragsbestyrkande
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barn samt att det i F-3 ska vara högst 22 elever per klass”. Kommunfullmäktige
beslutar att avslå ändringsyrkandena.
Kultur- och fritidsnämnden
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkande om att kultur- och fritidsnämndens budget
ska utökas åren 2015-2017 med 500 tkr för utökning av fältgruppens verksamhet,
varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Anders Danielssons ändringsyrkande om att budgeten för kultur- och fritidsnämnden ska utökas åren 2015-2017 med 200 tkr avseende fältgruppens verksamhet
och med 300 tkr avseende söndagsöppna bibliotek inom kommunen, varefter
kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkanden om att budgeten för kultur- och fritidsnämnden ska utökas åren 2015-2017 med 210 tkr för att sänka kulturskolans avgifter, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Tekniska nämnden
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Rune Netterlids med fleras ändringsyrkande om att tekniska nämndens budget ska
utökas åren 2015-2017 med 300 tkr för rondering, varefter kommunfullmäktige
beslutar att avslå desamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Rune Netterlids med fleras ändringyrkande om att budgeten för tekniska nämnden
ska minskas med 1.000 tkr år 2016 och utökas med 2.000 tkr år 2017 för att eftersatt gatuunderhåll ska kunna genomföras enligt plan, varefter kommunfullmäktige
beslutar att avslå desamma.
Miljö- och byggnadsnämnden
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lennart Nilssons ändringsyrkande om att miljö- och byggnadsnämndens budget
ska utökas med 550 tkr åren 2015-2017 för tillsättande av ytterligare en miljöinspektör, varefter han förklarar sig anse att kommunfullmäktige beslutat att avslå
desamma.
Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes.

Utdragsbestyrkande
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Den som önskar bifalla ändringsyrkandet röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå Lennart Nilssons ändringsyrkande.
Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 10, Nej 31, Avstår 3.
./.

Bilaga e KF 103/14
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Lennart Nilssons ändringsyrkande.
Slutligen ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Johan Holmqvists yrkande om att miljö- och byggnadsnämndens budget ska utökas med 550 tkr åren 2015-2017 för tillsättande av 50 % tjänst som miljöinspektör och 50 % tjänst som klimat- och miljörisksamordnare, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2015 och plan för
ekonomi för åren 2016-2017, fastställes.

./.

Bilaga f KF 103/14
- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under
år 2015 till totalt 580 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att omsätta
lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2015.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 miljoner kronor.
- Skattesatsen för år 2015 fastställes till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.
- Följande finansiella mål för åren 2015-2017 fastställes:
”Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika
med 99,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning åren 2015-2017.
Från år 2018 och framåt får investeringsnivån för respektive år inte överstiga nivån på avskrivningarna.”
Utdragsbestyrkande
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- Med ändring av sitt tidigare beslut i § 15/09 angående finansiering av hamnverksamheten beslutar kommunfullmäktige om ett fast belopp om 2,3 mnkr per år att
gälla under tre år, 2015-2017. Verksamhetens resultat balanseras och särredovisas
under eget kapital i balansräkningen. Det ackumulerade underskottet regleras per
2014-12-31, i dagsläget beräknat till 9,5 mnkr, mot eget kapital i bokslutet 2014.
- Fullmäktigeverksamheten Räddningstjänst ska upphöra och fr.o.m. 2015 istället
ingå i Kommunövergripande verksamhet, kommunledning.
Reservationer
Lisa Bäck (S), Lars Carlén (S), Håkan Löfgren (S), Rune Netterlid (S), Conny
Bäck (S), Karl-Gustav Nilsson (S), Annika Mårtensson (S), Fredrik Högberg (S),
Lennart Nilsson (S) och Pia Johnson (S) reserverar sig skriftligen mot besluten till
förmån för av socialdemokratiska ledamöter resta yrkanden.
./.

Bilaga g KF 103/14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Framställan från tekniska nämnden om att få använda del av
fastighetsverksamhetens budgetavvikelse år 2013 under år 2014
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har 2014-09-29, § 70, beslutat begära hos kommunstyrelsen
om att få använda 1.397 tkr av fastighetsverksamhetens budgetavvikelse år 2013
under år 2014.
Enligt av kommunfullmäktige fastställt Styr- och kvalitetssystem gäller följande:
I samband med behandling av kommunens delårsrapport per siste augusti påföljande år redovisas aktuell helårsprognos för kommunens verksamheter inklusive
fastighetsverksamheten. Om kommunens samlade ekonomi så medger, kan beslut
om disponering av tidigare års resultat eller delar av resultatet för fastighetsverksamheten fattas att användas under resterande del av året.
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:
Fastighetsverksamhetens resultat 2013 uppgick till 2 681 tkr. Verksamheten
vill använda 1 397 tkr under 2014. Beloppet motsvarar överskottet exklusive
kapitalkostnader och realisationsnetto.
Motsvarande prognostiserat resultat, justerat för kapitalkostnader med mera,
för 2014 uppgår till 0.
Överväganden
Kommunens prognos för 2014 visar på ett resultat vid årets slut på +35,9 mnkr.
Kommunfullmäktige behandlar den 23 oktober ett förslag att redovisa hela
medfinansieringskostnaden av åtgärdspaket för persontrafik på Lommabanan
om 46,9 mnkr under 2014. Om fullmäktige fattar detta beslut och prognosen
för helåret håller kommer resultatet för året att bli negativt, 11,0 mnkr. Bedömningen är att kommunens samlade ekonomi inte medger att fastighetsverksamheten får använda del av resultatet 2013 under innevarande år.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2014-10-29, § 162.
Beslutsunderlag
– Protokoll från tekniska nämnden, § 70/14
– Yttrande 2014-10-15 från ekonomichefen
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 162/14
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Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att tekniska nämnden inte ska medges använda 1.397 tkr av fastighetsverksamhetens budgetavvikelse år 2013 under år
2014.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
– Tekniska nämnden medges inte använda 1.397 tkr av fastighetsverksamhetens
budgetavvikelse år 2013 under år 2014.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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 kansliavdelningen 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.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2014-10-29, § 164.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-15 från kommunsekreteraren
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 164/14
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställelse av reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
Ärendebeskrivning
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om
avgifter för kommunens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.
Kommunfullmäktige har ursprungligen fastställt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1999-04-29, § 68. Revideringar har därefter företagits av fullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden. Senast reviderades taxan, taxebilaga 1, av
kommunfullmäktige 2014-02-06, § 3 avseende taxebilaga 1. Timavgiften reviderades av miljö- och byggnadsnämnden under år 2013 utifrån ändringar av konsumentprisindex, i enlighet med bemyndigande i gällande taxa § 27. Nämnden har
valt att inte göra indexuppräkning år 2014. Timavgiften uppgår för närvarande till
955 kronor.
Miljö- och byggnadsnämnden har under § 80/14 beslutat föreslå kommunfullmäktige att revidera taxan avseende bilaga 1 och bilaga 2.
Kanslichefen har lämnat yttrande i ärendet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2014-10-29, § 165.
Beslutsunderlag
– Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 80/14
– Yttrande 2014-10-16 från kanslichefen
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 165/14
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar miljö- och byggnadsnämndens ordförande Jerry Ahlström en redogörelse.
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Överläggning
Anders Berngarn och Jerry Ahlström yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i
enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att
- Reviderad Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag
- Den reviderade taxan träder i kraft 2015-01-01, varvid nu gällande Taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken upphör att gälla.
I ärendet yttrar sig jämväl Lisa Bäck.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Reviderad Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställes enligt bilaga.
./.

Bilaga
- Den reviderade taxan träder i kraft 2015-01-01, varvid nu gällande Taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken upphör att gälla.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Antagande av detaljplan för del av Lomma 24:8 och del av Lomma 26:3>5, Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att ändra användningen allmän
platsmark, natur, till kvartersmark, bostäder. Marken nyttjas idag för bostadsändamål.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-23, § 16, att snarast påbörja arbetet med en
ny detaljplan för Lomma 24:8 och Lomma 26:3 samt att upprätta plankostnadsavtal med berörd fastighetsägare. Beslut om samråd fattades av kommunstyrelsen
2014-01-22. Samråd om detaljplanen har genomförts under perioden 3 mars-6
april 2014.
Efter genomfört samråd har plan- och genomförandebeskrivningen kompletterats
med information att expropriationslagens regler gäller om avtal ej träffas mellan
parterna. Beslut om utställning fattades av kommunstyrelsen 2014-06-18. Planen
har därefter varit föremål för granskning under perioden 1-22 september 2014. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2014-1014. Synpunkterna har inte inneburit någon förändring av planförslaget.
Planeringsavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna granskningsutlåtandet, daterat 2014-10-22 samt föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Lomma 24:8 och del av 26:3>5, Lomma kommun, upprättad
2014-10-14.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2014-10-29, § 167.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-14 från planeringschefen och planeringsingenjören
– Granskingsutlåtande 2014-10-14
– Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-14
– Plankarta med planbestämmelser 2014-10-14
– Samrådsredogörelse 2014-06-04
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 167/14
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
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Överläggning
Anders Berngarn och Remco Andersson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att kommunfullmäktige
ska anta detaljplan för del av Lomma 24:8 och del av 26:3>5, Lomma kommun,
upprättad 2014-10-14.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Lomma 24:8 och del av 26:3>5,
Lomma kommun, upprättad 2014-10-14.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fråga om godkännande av årsredovisning och beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma avseende år 2013
Ärendebeskrivning
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser stadgar i § 26
att förbundsmedlemmarna var för sig ska pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Till Lomma kommun har inkommit dels årsredovisning för Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma avseende år 2013, dels revisionsberättelse från samordningsförbundets revisorer avseende samma år.
Redovisningschefen har lämnat följande yttrande:
Verksamhetsåret 2013 har präglats av engagemang och utökad samverkan.
Omfattningen av individinriktade aktiviteter har ökat. De ackumulerade resultat som skapats under tidigare år har nu minskat. Årets resultat visar ett underskott i verksamheten på -1 857 tkr. Ackumulerat finns ett eget kapital på 1 259
tkr. Det ackumulerade resultatet kommer att användas till angelägna aktiviteter
under de närmaste åren.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2014-10-29, § 172.
Beslutsunderlag
- Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse för Finsam Kävlinge-Lomma
- Yttrande 2014-10-24 från redovisningschefen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 172/14
Kommunfullmäktiges handläggning
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att kommunfullmäktige, för sin del, ska
godkänna årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för
år 2013 och bevilja styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Lomma kommun godkänner, för sin del, årsredovisning för samordningsförbundet
Finsam Kävlinge-Lomma för år 2013 och beviljar styrelsen i samordningsförbundet
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 27 (27)

2014-11-27

KF § 108 (forts.)

Jäv
Med anledning av jäv har Christian Idström inte deltagit i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

