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2014-10-29

KS § 156

Dnr KS/KF 2014:10.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 150-152/14 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
nr 153-155/14 Beslut om mottagande av enskilt arkiv som gåva
Dnr KS/KF 2014:356.004
nr 156-157/14 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
nr 2/14
Återkallande av vidaredelegation av beslutanderätt om leasing
av it-utrustning
Dnr KS/KF 2014:81.002
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 68-69/14
Ålderslivränta
Dnr KS/KF 2014:11.002
nr 70/14
Särskild avtalspension
Dnr KS/KF 2014:11.002
nr 71-73/14
Kommunal tjänstepension
Dnr KS/KF 2014:11.002
nr 74/14
Fastställande av facklig tid, förhandlingsprotokoll nr 20/2014
Dnr KS/KF 2014:11.002
Delegationsbeslut fattade av t.f. chefen för tekniska förvaltningen
nr 17/14
Servitutsavtal, vatten- och avloppsledningar, fastigheten 15:1
Dnr KS/KF 2014:270.255
nr 18/14
Servitutsavtal, vatten- och avloppsledningar, fastigheten 15:4
Dnr KS/KF 2014:270.255
Delegationsbeslut fattat av räddningschefen
nr 4/14
Beslut avseende ansökan om tillstånd för fyrverkeri i Alnarp,
Alnarpsgården 2014-10-22
Dnr KS/KF 2014:14.170
Protokoll från sammanträde 2014-09-30--2014-10-01 och 2014-10-08 med kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Protokoll från sammanträde 2014-10-08 med planledningsgruppen.
Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från sammanträde 2014-10-16 med kommunfullmäktige.
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 105/14, angående ekonomisk rapport januari-augusti 2014 för miljö- och byggnadsnämnden.
Protokoll från styrelsesammanträde 2014-10-13 i Lomma Uthyrningsfastigheter
AB.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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 2015-17.
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 kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-09, § 181.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 60/14
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 82/14
Utdragsbestyrkande
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- Protokoll från kommunstyrelsen, § 126/14
- 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
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Kommunstyrelsens handläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar ekonomichefen en redogörelse för
budgetförutsättningar och föreliggande budgetförslag.
Budgetförslaget har behandlats vid sammanträde med kommuncentrala samverkansgruppen. Kommundirektören lämnar information om sammanträdet.
Barn- och utbildningsnämnden har 2014-10-21, § 88, godkänt omarbetade budgettexter gällande för- och grundskola.
Miljö- och byggnadsnämnden har i § 107 beslutat komplettera budgeten avseende
nyckeltal och i § 126, beslutat föreslå kommunstyrelsen att bevilja nämnden 500
tkr för en projektanställning inom miljöverksamheten år 2015.
Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att miljö- och
byggnadsnämndens budget utökas med 500 tkr år 2015 avseende en projektanställning för att förstärka miljötillsynen. Kommunstyrelsens anslag för övrigt
oförutsett minskas med motsvarande belopp.
Carin Hansson, Lars Arheden, Claes Hedlund, Kristina Kinnman-Starck och Alf
Michelsen instämmer i ordförandens yrkande.
Remco Andersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, inkluderande tillägget
att barn- och utbildningsnämndens budget, för- och grundskoleverksamhet, ska
utökas med 2.000 tkr år 2015 för att förstärka undervisningsmaterial, och med
tillägget att miljö- och byggnadsnämndens budget utökas med 500 tkr år 2015 avseende en projektanställning för att förstärka miljötillsynen.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén, bifall till arbetsutskottets
förslag med följande ändringar och tillägg:
Kommunstyrelsen
- 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 personalenheten.
- 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.
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Socialnämnden
- 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 2014-2016 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
- 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.
Kultur- och fritidsnämnden
- 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.
Tekniska nämnden
- 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 i förhållande till arbetsutskottets förslag för att klara eftersatt gatuunderhåll enligt plan.
Miljö- och byggnadsnämnden
- Budgeten utökas med 550 tkr åren 2015-2017 för tillsättande av ytterligare en
miljöinspektör.
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Jan Rydén yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med tillägget att miljö- och
byggnadsnämndens budget utökas med 500 tkr år 2015 avseende en projektanställning för att förstärka miljötillsynen, med följande ändringar och tillägg:
Miljö- och byggnadsnämnden
- Budgeten utökas med 550 tkr åren 2015-2017 för tillsättande av ytterligare en
miljöinspektör.
Kommunstyrelsen
- Budgeten minskas med 150 tkr åren 2015-2017 avseende personalenheten.
- Budgeten minskas med 100 tkr åren 2015-2017 gällande arbetet med utveckling
av centrumstråket i Lomma.
Barn- och utbildningsnämnden
- Budgeten minskas med 300 tkr åren 2015-2017 avseende vårdnadsbidraget.
Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget m.fl. yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag.
Därefter avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till resta tilläggsrespektive ändringsyrkande avseende driftbudgeten.
Denna propositionsordning godkänns.
Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag till sitt eget m.fl.
yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag, varefter kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till sitt eget m.fl.
yrkande att miljö- och byggnadsnämndens budget utökas med 500 tkr år 2015 avseende en projektanställning för att förstärka miljötillsynen, varefter kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande på tillägg av målet ”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” inom barn- och utbildningsnämndens område, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med
1.900 tkr åren 2015-2017 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 200
tkr åren 2015-2017 avseende personalenheten, varefter kommunstyrelsen avslår
detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Jan Rydéns
yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 150 tkr åren 20152017 avseende personalenheten, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks,
Lars Carléns och Jan Rydéns yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr åren 2015-2017 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ökas med 200 tkr
åren 2015-2017 som överförs till socialnämndens verksamhet för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum, varefter kommunstyrelsen
avslår detsamma.
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks och
Lars Carléns yrkande att socialnämndens driftbudget utökas med 200 tkr åren 20152017 för täckning av hyresförlust för ”överytor” inom blockförhyrningen i Lomma
centrum (pengar ska användas med 150 tkr åren 2014-2016 för förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr), varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 300 tkr
för resurstillskott i det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen, i första hand
ska de nyttjas för verksamhetsutveckling och kortare väntetider för fixartjänster,
varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 11 (35)

2014-10-29

KS § 157 (forts.)
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att socialnämndens driftbudget ska 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,
varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas åren 2015-2017 med 500 tkr för ökat inköp av ekologisk/närodlad mat, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas 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 kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks,
Lars Carléns och Jan Rydéns yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska minskas med 300 tkr åren 2015-2017 avseende vårdnadsbidraget, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas
åren 2015-2017 med 500 tkr för utökning av fältgruppens verksamhet, varefter
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas åren
2015-2017 med 210 tkr för att sänka kulturskolans avgifter, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att tekniska nämndens driftbudget ska utökas åren 20152017 med 300 tkr för utökad rondering, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks och
Lars Carléns yrkande att tekniska nämndens driftbudget ska minskas med 1.000 tkr
år 2016 och utökas 2.000 tkr år 2017 i förhållande till arbetsutskottets förslag för att
klara eftersatt gatuunderhåll enligt plan, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa
Bäcks, Lars Carléns och Jan Rydéns yrkande att miljö- och byggnadsnämndens
driftbudget ska utökas med 550 tkr åren 2015-2017 för tillsättande av ytterligare
en miljöinspektör, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen upprättar budgetförslag innefattande budget för år 2015 samt
plan för ekonomin för åren 2016-2017 enligt bilaga.
./.

Bilaga A
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2015 och plan för
ekonomi för åren 2016-2017, fastställes.
- 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.”
- 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.
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Reservationer
Lisa Bäck (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
./.

Bilaga B
Jan Rydén (MP) reserverar sig till förmån för sina yrkanden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av samarbetsavtal om Öresundsvattensamarbete
från 2015 och framåt
Ärendebeskrivning
Ett regionalt samarbete om Öresunds vattenmiljö har pågått sedan 1996 genom ett
avtal mellan danska och svenska amter, kommuner och länsstyrelser med avrinning till Öresund. Efter strukturreformen i Danmark har samarbetet sedan 2006
sett något annorlunda ut, men består fortfarande av en rad danska och svenska
myndigheter. Flera utredningar och undersökningar har utförts under åren som
samarbetet har varit igång rörande allt från biologisk mångfald i Öresund till klimatanpassning och oljeskydd.
Målet med samarbetet är att arbeta för en gemensam och koordinerad utveckling
av ett livskraftigt Öresund, samt för att bevara Öresunds unika livsmiljöer för
framtiden.
Då avtalstiden för Öresundssamarbetet upphör 31 december 2014 föreligger förslag om fortsatt samarbete mellan danska och svenska parter. Ett förslag till nytt
samarbetsavtal har tagits fram för att börja gälla 2015 och framöver. Stadgarna
ger möjlighet till utträde med ett års uppsägningstid. Samarbetessekretariatet föreslås som innan vara placerat på Köpenhamns kommun.
Deltagaravgift för Lomma kommun är för närvarande 13 500 DKK med en uppräkning årligen på 3% motsvarande förväntad genomsnittlig danska löne- och
prisutveckling.
Planeringsenhetens bedömning
Öresundvattensamarbetet är mycket viktigt i verksamhetens kustvattenarbete
och kostnaden för medlemskapet är ett kostnadseffektivt sätt att få del av information, kunskap och ett internationellt nätverk för havsmiljöfrågor.
Medlemsavgiften ingår redan i förslag till budget för kommande år.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08, §184.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-02 från miljöstrategiskt ansvarig
– Förslag till avtal om Öresundvattensamarbetet för perioden 2015 och framåt
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 184/14
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun ska fortsätta delta i Öresundsvattensamarbetet. Föreliggande
avtal om Öresundvattensamarbetet för perioden 2015 och framåt godkänns.
- Deltagaravgift ska såsom tidigare belasta miljöverksamheten inom planeringsenheten, kommunstyrelsens budget.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ansökan från Centrumföreningen Lommastråket om bidrag
Ärendebeskrivning
Centrumföreningen Lommastråket har inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag om 176 000 kronor för 2014 för att kunna fortsätta bidra till Lommastråkets fortsatta utveckling i samarbete med Lomma kommun.
Centrumföreningen Lommastråket Ekonomisk Förening etablerades 2010. Föreningens syfte är att främja medlemmarnas gemensamma och samverkande ekonomiska och andra intressen samt skapa samhörighet medlemmarna emellan. Föreningens mål är att gemensamt skapa ett unikt och attraktivt stråk genom Lomma
Hamn och Lomma centrum med handel, service, mat, kultur, upplevelser och mötesplatser, vilket är det givna valet för boende, verksamma och besökare.
Föreningen har under 2013 bland annat i samarbete med kommunen aktivt deltagit i
arbetet kring Centrumtorget för att skapa bra förutsättningar för butikerna. I nära
samarbete med Lomma Event har man deltagit i flera evenemang under året. Man
har skapat en ny hemsida för föreningen och öppnat upp en Facebooksida. Under året
bjöd föreningen även in Lommas övriga föreningar till ett möte med syfte att samarbeta och utbyta information. Målet är att några föreningar ska gå samman.
Under 2013 har Centrumföreningen Lommastråket haft sju styrelsemöten och ett
flertal arbetsmöten.
Näringslivsutvecklaren har lämnat följande yttrande:
Utvecklingsavdelningen kommer att initiera en diskussion med Centrumföreningen Lommastråket om en vidareutveckling avseende det gemensamma centrumutvecklingsarbetet.
Näringslivsutvecklaren föreslår, med tanke på att större delen av 2014 redan
har passerat, ett verksamhetsbidrag på 30.000 kr som finns reserverat i utvecklingsavdelningens budget.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08, § 185.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-09-24 från näringslivsutvecklaren
– Ansökan, inkommen 2014-09-03, från Centrumföreningen Lommastråket om
föreningsbidrag
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetutskott, § 185/14
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen beviljar Centrumföreningen Lommastråket ett bidrag för år
2014 om 30.000 kronor. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens budget, utvecklingsavdelningen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2014:318.012, 2014:219.012

Yttrande över nämndernas nämndsplaner för 2015
Ärendebeskrivning
Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun följer bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplan.
Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det
är viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt
målen och hur uppföljningen ska ske.
Nämndplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang
är att tillse att nämndplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget i övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.
Nämnderna har upprättat förslag till nämndsplaner för 2015.
Utvecklingschefen har i skrivelse till kommunstyrelsen lämnat synpunkter på
nämndsplanerna.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08, § 188.
Beslutsunderlag
– Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 60/14 med nämndsplan 2015
– Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 42/14 med nämndsplan 2015
– Protokoll från socialnämnden, § 66/14 med nämndsplan 2015
– Protokoll från tekniska nämnden, § 59 med nämndsplan 2015
– Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 66/14
– Skrivelse 2014-10-01 från utvecklingschefen
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 188/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrade över nämndsplanerna för år 2015:
Allmän inledning nämndsplaner
Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som
innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån
nämndsplanen upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur
målen i nämndsplanen ska uppnås.
Utdragsbestyrkande
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Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten utifrån vad det är man vill uppnå och tjänstemännen beskriver hur uppdraget
ska genomföras och av vem.
Synpunkter på nämndsplanerna
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att flertalet innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens
styr- och kvalitetssystem. Det som saknas är tydliga nyckeltal i ett par planer. Miljö- och byggnadsnämnden saknar nyckeltal för att kunna bedöma om de sju
nämndsmålen blir uppfyllda eller inte. Även tekniska nämnden saknar tydliga
nyckeltal för två av nämndsmålen. Utöver detta gör kommunstyrelsen följande reflektioner efter att ha tagit del av nämndsplaner för 2015:
– Nämndsmålen är generellt sett tydligare och fler nyckeltal har utvecklats.
– Fler mål än tidigare beskriver vad det är man vill uppnå, d.v.s. det blir fokus på
resultatet.
– Ett nämndsmål kan ibland ha fler nyckeltal. För detta behöver en gemensam
metod tas fram för att kunna bedöma om nämndsmålet är uppfyllt eller inte.
– Antalet nämndsmål är för 2015 fler än för 2014 och det finns både de som mäter kvantiteter och de som mäter attityder och kvalitet.
- Kommunstyrelsen observerar nämnderna på att nämndsmålen på ett tydligt sätt
ska kunna besvara om de är uppfyllda eller inte.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över Cykelvägsplan – Kävlinge kommun
Ärendebeskrivning
Kävlinge kommun genomför en satsning på nya cykelvägar i kommunen.
Ett förslag till ny cykelvägsplan har tagits fram för att ytterligare utveckla
cykeltrafiken i Kävlinge kommun. Fokus ligger på att knyta ihop tätorterna i
både Kävlinge kommun och kringliggande kommuner samt att stärka
kopplingarna till kollektivtrafiken. Dokumentet presenterar nya sträckor
som föreslås anläggas. Genom att komplettera befintliga cykelvägar med
nya sträckor fås ett nytt nät som ska bidra till att utveckla cykelresandet i
Kävlinge kommun. Utöver att anlägga cykelvägar finns också en rad åtgärder som är tänkta att bidra till att öka cyklandets attraktivitet. Exempel på
sådana åtgärder är cykelpumpar, läplanteringar, säkra korsningar och olika
beteendepåverkande åtgärder såsom kampanjer.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2014-10-08, § 46.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-09-24 från planeringsavdelningen.
– Cykelvägsplan – Kävlinge kommun. 2014-09-08.
– Protokoll från planledningsgruppen, § 46/14
Kommunstyrelsens handläggning
Lars Carlén yrkar att kommunens yttrande ska ändras på så sätt att i andra stycket
ska mening fem och sex utgå.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun avger följande yttrande över Cykelvägsplan – Kävlinge kommun:
Planen är en beskrivning av hur kommunen planerar att binda samman cykelvägnätet i Kävlinge kommun. Det gör planen förtjänstfullt och tydligt. Den är väl
upplagd och med tydliga kartor/figurer. Lomma anser dock att planen skulle tydligare beskriva hur cykelvägnätet knyter an till Lomma kommun och restider mellan olika orter.
Planen beskriver åtgärder och prioriteringar för att binda samman cykelvägnätet.
Tyvärr saknas en beskrivning av hur detta arbete ska prioriteras relativt andra trafiksatsningar. När ska åtgärderna vara genomförda? I vilken takt ska det ske? Planen behöver förtydliga ambitioner och konkretisera åtgärder för att bli ett kraftfullt verktyg.
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Planen skulle också gynnas av att tydliggöra relationen mellan cyklar och bilar.
Planeras det för åtgärder som minskar framkomligheten för bilar för gynnande av
cyklar? I Malmö arbetas det mycket med att skifta företräde från bilar till cyklar.
Är det något Kävlinge planerar?
Cykelplanens relation till övrig trafikplanering skulle kunna tydliggöras. Finns det
en trafikstrategi i Kävlinge kommun. Om det finns så skulle det vara bra att resonera kring den i detta dokument.
De så kallade "ytterligare åtgärderna" (kap 6) uppfattas som förslag till vad man
kan göra snarare än vad man ska göra. Planen skulle kunna rymma en diskussion
om vilka av dessa åtgärder som ska göras och var de ska göras.
Snabbcykelbanor eller cykelbanor med läplanteringar skulle kunna dryftas. Exempelvis pendlingsvägen mellan Kävlinge och Lund skulle kunna utformas på
detta vis.
Avslutningsvis skulle planen kunna resonera kring vad restidskvoten blir för
olika sträckor om man cyklar med en elcykel? Det kan vara ett reellt alternativ vad gäller resor längre än 5 km.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Begäran 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-22, § 190.
Beslutsunderlag
– Protokoll från tekniska nämnden, § 70/14
– Yttrande 2014-10-15 från ekonomichefen
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 190/14
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Tekniska nämnden medges inte använda 1.397 tkr av fastighetsverksamhetens
budgetavvikelse år 2013 under år 2014.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ansökan från NyföretagarCentrum Öresund om finansiellt stöd
Ärendebeskrivning
Nyföretagarcentrum Öresund har av Lomma kommun ansökt om finansiellt bidrag på 45.000 kr till sin verksamhet som innefattar bland annat rådgivning till
nystartade företag, företagarträffar med mera.
Näringslivsutvecklaren har lämnat följande yttrande:
Lomma kommun har sedan 2011 tillsammans med Staffanstorp, Kävlinge och
Svedala ett samarbete med Nyföretagarcentrum Syd. Samarbetet utvärderas årligen. En kontinuerlig diskussion förs om ytterligare utveckling både för nya
företagare och de företagare som haft verksamhet under några år årligen tillsammans med Nyföretagarcentrum Syd.
Då vi inte har någon möjlighet att ekonomiskt stödja både Nyföretagarcentrum
Syd och Nyföretagarcentrum Öresund och vårt samarbete med Nyföretagarcentrum Syd fungerar till vår belåtenhet föreslår näringslivsutvecklaren ett avslag på Nyföretagarcentrum Öresunds ansökan om finansiellt stöd från Lomma
kommun.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-22, § 191.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-05-26 från NyföretagarCentrum Öreund
– Yttrande 2014-10-15 från näringslivsutvecklaren
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 191/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen avslår ansökan från Nyföretagarcentrum Öresund om finansiellt stöd.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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 kanslienheten att, förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde,
ytterligare tre gånger under året till kommunstyrelsen redovisa de motioner, vilkas
beredning ännu inte slutförts.
Det finns för närvarande inga motioner vars beredning ännu inte slutförts.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-22, § 193.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-15 från kommunsekreteraren
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 193/14
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-22, § 194.
Beslutsunderlag
– Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 80/14
– Yttrande 2014-10-16 från kanslichefen
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 194/14
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- 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.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Detaljplan för del av Vinstorp 31:1 och del av Karstorp 27:3 (f.d.
vattenverkstomten), Lomma kommun - beslut om granskning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2013-09-18, § 149, åt kommunledningskontoret att
pröva lämpligheten för bostäder eller kommunal verksamhet inom planområdet.
För området gäller Förslag till ändring av stadsplan för del av Vinstorpsområdet
som vann laga kraft 1979-01-16. Södra delen av planområdet är i gällande detaljplan utpekat för allmänt ändamål och norra delen för park/plantering. Inom den
norra delen ryms idag en lekplats.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-26 att skicka ut detaljplanen på samråd och
planen var ute på samråd 2014-03-19--2014-04-17. Ett samrådsmöte hölls 201404-02.
Efter samrådet har planförslaget ändrats på grund av inkomna synpunkter och vidare bearbetning. I granskningsförslaget kommer befintlig lekplats och grönytan
öster om denna att behållas, likaså behålls en mindre parkyta i södra delen av
planområdet. I planområdets mellersta del möjliggörs för ett mindre antal bostäder. Granskningsförslaget reglerar användningen till bostäder, teknisk anläggning,
park samt gatumark.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-22, § 195.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-15 från planeringschefen och planarkitekt Linnea Qvarnström
– Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-15
– Samrådsredogörelse 2014-10-15
– Miljövärdesbedömning inklusive kompensationsutredning – Vattenverkstomten
2014-10-15
– Buller vid del av Vinstorp 31:1 och Karstorp 27:3, rapport från Trivector Traffic
– Plankarta med planbestämmelser 2014-10-15
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 195/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen avseende detaljplaneförslag
för del av Vinstorp 31:1 och Karstorp 27:3 i Lomma, Lomma kommun, daterad
2014-10-15.
– Kommunstyrelsen godkänner detaljplaneförslag för del av Vinstorp 31:1 och
Karstorp 27:3 i Lomma, Lomma kommun, upprättat 2014-10-15, för granskning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 167

s. 28 (35)

2014-10-29
Dnr KS/KF 2013:3.214

Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av detaljplan för 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-22, § 196.
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 kommunstyrelsens arbetsutskott, § 196/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet avseende detaljplan för
Lomma 24:8 och del av Lomma 26:3>5, daterat 2014-10-14.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 29 (35)

2014-10-29

KS § 167 (forts.)
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Lomma 24:8 och del av 26:3>5,
Lomma kommun, upprättad 2014-10-14.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 30 (35)

2014-10-29

KS § 168

Dnr KS/KF 2014:347.009

Fastställelse av reviderad Jämställdhetsplan
Ärendebeskrivning
Enligt tidplan för arbetsutskottets uppföljning av policydokument m.m. ska uppföljning av Jämställdhetsplan, Anvisningar för rehabiliteringsarbetet, Personalpolicy, Anvisningar för lönesättning, Anvisningar för arbetsmiljöarbetet, Anvisningar för mångfaldsarbetet samt Anvisningar för pensioner redovisas i oktober 2014.
Personalavdelningen föreslår, efter genomgång av ovanstående dokument och efter avstämning i kommuncentrala samverkansgruppen, följande:
Jämställdhetsplan
Vissa ändringar av redaktionell karaktär föreslås.
Anvisningar för rehabiliteringsarbetet
Vissa ändringar av redaktionell karaktär föreslås.
Övriga dokument behöver i dagsläget inte revideras.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-22, § 197.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-06 från personalchefen
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 197/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen fastställer reviderad Jämställdhetsplan enligt personalavdelningens förslag.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 31 (35)

2014-10-29

KS § 169

Dnr KS/KF 2014:347.009

Fastställelse av reviderade Anvisningar för rehabiliteringsarbetet
Ärendebeskrivning
Enligt tidplan för arbetsutskottets uppföljning av policydokument m.m. ska uppföljning av Jämställdhetsplan, Anvisningar för rehabiliteringsarbetet, Personalpolicy, Anvisningar för lönesättning, Anvisningar för arbetsmiljöarbetet, Anvisningar för mångfaldsarbetet samt Anvisningar för pensioner redovisas i oktober 2014.
Personalavdelningen föreslår, efter genomgång av ovanstående dokument och efter avstämning i kommuncentrala samverkansgruppen, följande:
Jämställdhetsplan
Vissa ändringar av redaktionell karaktär föreslås.
Anvisningar för rehabiliteringsarbetet
Vissa ändringar av redaktionell karaktär föreslås.
Övriga dokument behöver i dagsläget inte revideras.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-22, § 197.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-06 från personalchefen
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 197/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen fastställer reviderade Anvisningar för rehabiliteringsarbetet
enligt personalavdelningens förslag.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 32 (35)

2014-10-29

KS § 170

Dnr KS/KF 2014:357.109

Utseende av ansvarig utgivare för direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden över Internet
Ärendebeskrivning
Från och med kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2006 har direktsändning skett av sammanträdena över Lomma kommuns hemsida.
Sådana direktsändningar på webben som riktar sig till allmänheten omfattas automatiskt av grundlagsskyddet i yttrandefrihetsgrundlagen. Kommunen är därför
skyldig att anmäla en utgivare till Radio- och TV-verket. Utgivaren ska utses av
den som driver verksamheten.
Kommunfullmäktige har 2010-12-09, § 103, beslutat att tillsvidare utse kommunfullmäktiges kommunfullmäktiges ordförande, Claes Hedlund, eller den som ersätter honom, kommunfullmäktiges förste vice ordförande Anders Rydström eller
kommunfullmäktiges andre vice ordförande Barbro Söderberg, som ansvarig utgivare för sändning av kommunfullmäktiges sammanträden från och med den 9
december 2010 och tills vidare.
Med anledning av att nyval ägt rum till kommunfullmäktiges presidium föreslår
kanslichefen att ett nytt reviderat beslut fattas.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-22, § 198.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-17 från kanslichefen
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 198/14
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktiges ordförande, Claes Hedlund, eller den som ersätter honom,
förste vice ordförande, Mozhgan Zachrison, eller andre vice ordförande, KarlGustav Nilsson, utses som ansvarig utgivare för sändning av kommunfullmäktiges
sammanträden från och med den 27 november 2014 och tills vidare.
- Var och en som yttrar sig under kommunfullmäktiges sammanträden svarar själv
för eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon begår.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 33 (35)

2014-10-29

KS § 171

Dnr KS/KF 2013:21.427

Yttrande över ansökan om tillstånd till verksamhet vid avfallsförbränningsanläggningen samt uppförande av ny biogasanläggning
vid SYSAV, Sjölunda i Malmö stad
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har fått föreläggande från Mark och miljööverdomstolen angående ansökan om tillstånd till verksamhet vid avfallsförbränningsanläggning samt
uppförande av ny biogasanläggning vid Sjölunda i Malmö stad. Kommunen bereds tillfälle att yttra sig över frågan om målet kan avgöras på handlingarna och
får samtidigt tillfälle att slutföra talan i målet. Mark- och miljööverdomstolens
prövning vid avgörande utan huvudförhandling sker utifrån handlingar i målet.
Kommunen föreläggs även att inkomma med yttrande över till föreläggandet bifogade handlingar.
Ärendet har remitterats till miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande har beslutat följande:
Miljö- och byggnadsnämnden anser att målet kan avgöras på handlingarna. Miljöoch byggnadsnämnden har inget ytterligare att tillägga utöver det som redan framkommit i yttranden från nämnden.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-22, § 199.
Beslutsunderlag
– Föreläggande 2014-10-13 från Mark- och miljööverdomstolen om yttrande
– Beslut 2014-10-21 av miljö- och byggnadsnämndens ordförande
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 199/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun avger följande yttrande:
Lomma kommun anser att målet kan avgöras på handlingarna. Lomma kommun
har inget ytterligare att tillägga utöver det som redan framkommit i yttranden från
kommunen.
Jäv
Med anledning av jäv har Anders Berngarn inte deltagit i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 34 (35)

2014-10-29

KS § 172

Dnr KS/KF 2014:366.042

Fråga om godkännande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma avseende 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 arbetsutskott 2014-10-29, § 203.
Beslutsunderlag
- Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse för Finsam Kävlinge-Lomma
- Yttrande 2014-10-24 från redovisningschefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 203/14
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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.
Jäv
Med anledning av jäv har Barbro Söderberg inte deltagit i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 35 (35)

2014-10-29

KS § 173

Dnr KS/KF 2014:358.112

Förslag beträffande förordnande av begravningsombud för dem
som inte tillhör Svenska kyrkan
Ärendebeskrivning
När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen
förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar tillvara
de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ett begravningsombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det år
då det hållits val till kommunfullmäktige. Verksamhetsområdet för ett ombud omfattar församlingarna inom en kommun.
Länsstyrelsen Skåne ger Lomma kommun möjlighet att föreslå en person som är
lämplig för uppdraget som begravningsombud.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen arbetsutskott 2014-10-29, § 204.
Beslutsunderlag
- Meddelande 2014-10-15 från Länsstyrelsen Skåne
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 204/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun föreslår Länsstyrelsen Skåne att förordna Lennart Badersten,
till begravningsombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan för verksamhetsområde Lomma kommun för tiden 2015-01-01--2018-12-31.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

