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Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
nr 18/14
Synpunkter till Mark- och miljödomstolen med anledning av
prövotidsredovisning, SYSAV AB, mål nr M 1251-13
Dnr KS/KF 2012:293.427
nr 19/14
Utseende av tillförordnad förvaltningschef för förvaltningen
för utbildning, kost, kultur och fritid
Dnr KS/KF 2014:389.001
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 158-172/14 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
Beslut om bildande av samhällsbyggnadsförvaltning
nr 3/14
Dnr KS/KF 2014:386.001
Delegationsbeslut fattat av t.f. chefen för tekniska förvaltningen
nr 19/14
Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB
Dnr KS/KF 2014:424.060
Protokoll från sammanträde 2014-10-22 och 2014-10-29 med kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från sammanträde 2014-10-23 med kommunfullmäktige.
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 86/14, angående ekonomisk uppföljning.
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 71/14, angående ekonomisk uppföljning.
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 76/14, angående godkännande av
uppföljning av lokalbehovsplan.
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Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 122/14, angående ekonomisk rapport januari-september 2014 för miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande och bosättning av flyktingar och andra skyddsbehövande
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2007-04-26, § 71, beslutat att uttala sin avsikt att Lomma kommun skall träffa överenskommelse med Integrationsverket om flyktingmottagande i enlighet med följande huvudprinciper:
- Kommunens arbete skall präglas av att vi skall bli ett bra exempel på ett gott
mottagande och en bra integration;
- Avtalet skall avse cirka 20 personer år 2007 med inriktning på familjer med
barn i förskole- och grundskoleålder;
- Bostäderna skall vara fördelade på olika bostadsområden i kommunen;
- Kommunen skall ta tillvara möjligheterna till samverkan med enskilda, ideella organisationer och grannkommuner för att säkerställa en god och effektiv
integration;
- Kommunens kostnader i anledning av kommunens åtaganden enligt avtalet
skall bedömas täckas av den ersättning kommunen erhåller enligt avtalet.
Kommunstyrelsen bemyndigades att teckna avtal för år 2007 med de villkor kommunstyrelsen fann lämpliga i syfte att säkerställa att ovan nämnda mål kan uppnås. Därutöver bemyndigades kommunstyrelsen att framöver, inför varje enskilt
kalenderår, träffa överenskommelse med Migrationsverket/länsstyrelsen om mottagande av flyktingar, utifrån av kommunfullmäktige ovan fastställda mål för
flyktingmottagande.
Kommunstyrelsen har, i överensstämmelse med kommunfullmäktiges beslut under § 71/07, 2007-06-13 § 202 godkänt en överenskommelse mellan Integrationsverket och Lomma kommun om flyktingmottagning.
Avtalet, p.4 , stadgar att överenskommelsen gäller kalenderåren 2007, 2008 och
2009 samt att förhandling ska äga rum inför såväl år 2008 som år 2009 beträffande antalet flyktingar, utifrån den då aktuella bostadssituationen, vilket kan innebära utökat mottagande, utöver det antal om 20 flyktingar som vid varje tidpunkt ska
rymmas inom kommunens flyktingmottagning. Parterna äger vidare rätt att uppta
förhandlingar om förutsättningarna för flyktingmottagandet ändras väsentligt.
Kommunstyrelsen har därefter godkänt tillägg till överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av flyktingar, avseende år 2008 respektive år 2009,
2010 och 2011. För år 2012 tecknades ny överenskommelse innebärande att kommunen under året skulle ta emot 22 flyktingar. Vid utgången av år 2012 skulle därmed ca 50 personer rymmas inom flyktingverksamheten. För år 2013 åtog sig
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kommunen att ta emot 20 flyktingar, för att vid årsskiftet rymma cirka 30 mottagna
personer inom flyktingverksamheten. Överenskommelse har tecknats om att kommunen vid utgången av år 2014 ska ha totalt 40 mottagna personer inom flyktingverksamheten, innebärande att 10 personer tagits emot under innevarande år.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Då gällande avtal om flyktingmottagning löper ut vid årsskiftet 2014/2015 har
kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn och undertecknad förhandlat
med länsstyrelsen beträffande villkor för överenskommelse om kommunens
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande avseende år 2015.
Utgångspunkten för förhandlingarna har varit kommunfullmäktiges enhälliga
beslut 2007-04-26, § 71, med principiellt ställningstagande till flyktingmottagningsverksamheten.
Vid förhandling med Länsstyrelsen i Skåne län har kommunen föreslagit en ny
ettårig överenskommelse, innebärande att kommunen åtar sig att ta emot 15
nyanlända för bosättning i kommunen år 2014.
Det föreliggande avtalsförslaget innebär att härutöver kan tillkomma nyanlända
som bosätter sig på egen hand i kommunen samt ensamkommande barn som
beviljas uppehållstillstånd.
Till gruppen som bosätter sig på egen hand räknas såväl nyanländ som efter
uppehållstillstånd ordnar boende på egen hand eller väljer att bo kvar i kommunen efter asyltiden, som den som, som en följd av anknytning till flykting,
bosätter sig hos denne.
Förhandlingar föreslås äga rum, under år 2015, beträffande ny överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande avseende år
2016.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-29, § 202.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-20 från kanslichefen
– Förslag till överenskommelse om mottagande och bosättning av flyktingar och
andra skyddsbehövande
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 202/14

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 7 (27)

2014-11-19

KS § 175 (forts.)
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun godkänner ”Överenskommelse om mottagande och bosättning
av flyktingar och andra skyddsbehövande” avseende år 2015, mellan Staten genom Länsstyrelsen i Skåne Län och Lomma kommun.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av nytt samarbetsavtal för Höje å åtgärdsprogram
2015-2021 och godkännande av Höje å åtgärdsprogram 2015-2021
- samt åtgärdsförslag för etapp 1
Ärendebeskrivning
Samarbetet i Höje å har i flera etapper pågått sedan 1992. Nuvarande samarbetsavtal löper ut 2014-12-31 och en ny samarbetsperiod föreslås fram till och med
2021 för att åtgärdsprogrammet ska vara synkroniserat med EU:s perioder för vattendirektivet. Inga förändringar i sak föreslås i det nya avtalet, däremot är Lomma
kommuns andel något minskad och Svedala kommun är med i samarbetet och betalar en liten del. Den totala budgeten ökar också, detta för att möjliggöra en utökning av arbetet med flödesdämpande åtgärder. Detta avspeglar sig också i förslaget till åtgärdsprogram och för första gången finns också en målsättning för hur
mycket vatten som ska fördröjas i avrinningsområdet. En annan skillnad är att
etapperna löper på fyra år respektive tre år och att den årliga arbetsplanen inte
längre behöver tas i de deltagande kommunernas kommunstyrelser utan enbart av
styrelsen i Höje å vattenråd.
Planeringsavdelningen har lämnat synpunkter i ärendet.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2014-11-05, § 48.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-17 från planeringsavdelningen
– Skrivelse 2014-09-17 från Höje å vattenråd
– Förslag till åtgärdsprogram 2015-2021 samt åtgärdsförslag för etapp 1 (20152018)
– Samarbetsavtal för Höje å åtgärdsprogram med bilaga ”Avtalsmall för vattenvårdsarbetet i Höje å”
– Protokoll från planledningsgruppen, § 48/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande samarbetsavtal för Höje å åtgärdsprogram 2015-2021. Lomma kommun ska delta i samarbetet 2015 t.o.m. 2021 i
enlighet med föreslaget samarbetsavtal.
- Kommunstyrelsen godkänner åtgärdsprogrammet.
- Kommunstyrelsen uppdrar åt Höje å vattenråd att driva åtgärdsprogrammet för
perioden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över Vägen till ett biologiskt rikare Skåne - Naturvårdsstrategi för Skåne
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till Naturvårdsstrategi för Skåne län - "Vägen till ett biologiskt rikare Skåne", som nu har skickats ut på remiss. Strategin är
en prioriterad åtgärd i det regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen
2012-2016. Strategin ska lyfta fram vikten av att skydda de värdefullaste områdena och att öka hänsynen i vardagslandskapet. Ett syfte är också att få en samlad
bild av vilka arbetssätt som behöver användas för att nå målen och för att få de aktörer som berörs att arbeta åt samma håll.
För att genomföra strategin ska ett kortfattat handlingsprogram för den närmsta
femårsperioden tas fram av Länsstyrelsen. Handlingsprogrammet ska bygga på
det redan pågående åtgärdsprogrammet för miljömålsarbetet i Skåne. Kommunerna bör integrera strategins överväganden och handlingsprogrammet i sitt lokala
miljöarbete. Kommunerna förfogar också över viktiga styr- och planeringsinstrument, där översiktsplaneringen troligen är det viktigaste instrumentet för naturvården.
Planeringsavdelningen har lämnat synpunkter i ärendet.
Ärendet har behandlats i planledningsgruppen 2014-11-05, § 49.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-22 från planeringsavdelningen
– Skrivelse 2014-09-15 från länsstyrelsen i Skåne
– Vägen till ett biologisk rikare Skåne – Naturvårdsstrategi för Skåne län, 2014
– Protokoll från planledningsgruppen, § 49/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt följande:
Det är välkommet och välbehövligt med en naturvårdsstrategi för Skåne. Klimatförändringens effekter har redan börjat märkas och den exploatering som sker på
naturmiljöers bekostnad gör ofta att reträttvägar och ekologiska korridorer skärs
av eller områden som kunde ha utvecklats till reträttområden försvinner som
resurs. Detta gäller kanske särskilt i kustområdena. I strategin står att det är mer
kostnadseffektivt att bevara befintliga värden än att restaurera eller återskapa miljöer och att prioriteringar och kraftsamling till värdekärnor och värdetrakter ska
vara tydliga. Det må så vara i en konstant värld och naturligtvis måste vi värna
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och ta hand om de värden vi har, men det skulle också vara en förödande prioriterad strategi för Skånes del. Att prioritera värdekärnor och värdetrakter är att ge
upp och en strategi som är dömd att misslyckas på sikt, då bevarande av öar av
biologisk mångfald egentligen är detsamma som att säga att vi ska ha den biologiska mångfalden som en liten genetisk bankbok och att den biologiska mångfalden egentligen inte behövs för övrigt. En sådan strategi kommer också i takt med
klimatförändringens effekter att hjälpa till att utarma befintliga värden. Även om
tanken är att värdekärnor ska bindas samman så är de tagna ur sitt sammanhang
och egentligen fragmenterade helt i onödan. En bättre utgångspunkt är konventionen om biologisk mångfald och Nagoya-avtalet där skrivningarna bland några av
de operativa målen lyder:
”Senast år 2020 ska takten med vilken naturliga biotoper försvinner vara åtminstone halverad och om möjligt helt reducerad till noll, och fragmenteringsgraden
ska vara signifikant minskad.
Senast år 2015 ska mänsklig påverkan på känsliga ekosystem genom t.ex.
klimatförändringar vara minimerad, så att ekosystemen kan bibehålla sin integritet och funktion.
Senast år 2020 ska åtminstone 17 % av land- och sötvattensområden, och 10% av
kustnära och marina områden vara skyddade genom ett nätverk av effektivt och
rättvist skötta, ekologiskt representativa och sammanhängande skyddade områden
som integrerats i landskapet.
Senast år 2020 ska utrotningshotet mot kända hotade arter ha eliminerats, och
deras långsiktiga bevarandestatus förbättrats.
Senast år 2020 ska ekosystemens återhämtningsförmåga (resiliens) och bidrag till
kolsänkor vara stärkta, genom bevarande och restaurering av åtminstone 15% av
skadade ekosystem, och därigenom bidra till klimatanpassning.”

Denna utgångspunkt kring biotopförlust (även i en framtid) och sammanhangen
de befinner sig i lyser nästan helt med sin frånvaro i strategin. De limniska och
marina miljöerna saknas också, eftersom mycket av strategin utgår från länsstyrelsens artpools- och traktanalys med rödlistade arter som bas och inrapportering till
artdatabasen för limniska och marina arter nästan helt saknas, blir bilden väldigt
skev om inte till och med oanvändbar för sitt syfte. Detta är de viktigaste synpunkterna. Nedan följer övergripande kommentarer kring dokumentet som sådant.
Det skulle underlätta läsbarheten och i förlängningen öka användbarheten om det
fanns en tydlig struktur med sammanfattning, syfte, mål och de åtgärder som behöver göras för att nå målen. Det är mycket otydligt hur strategins fyra delar ska
kopplas ihop med miljömålen. I miljömålskapitlet är många mål kopplade till limniska och marina miljöer, men i strategin saknas dessa nästan helt. Strategins fyra
delar borde återfinnas i mål och åtgärder, d.v.s. det är viktigt att integrera den
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kommande handlingsplanen eller koppla strategins delar tydligare till handlingsplanen. Dock är de fyra delarna är inte fullt ut användbara för de marina och limniska miljöerna. Otydligheten förstärks av att det ges exempel på åtgärder (sidan
12) som sedan inte finns med i någon struktur.
Hoten mot biologisk mångfald beskrivs, men analyseras inte i tillräcklig utsträckning. Man behöver se en koppling mellan riskerna nu och i framtiden (med en
klimatförändring) och hur man bör arbeta för att minska riskerna av förlust och
istället öka möjligheterna till mer biologisk mångfald än idag, såsom beskrivs i
konventionen om biologisk mångfald.
Avsaknaden av marina och limniska system är inte rimlig. Då måste strategin byta
namn till "terrester naturvårdsstrategi för Skåne".
Det behövs också en analys av historiskt förlorade miljöer, alternativt att det är en
åtgärd att göra. Detta för att öka möjligheterna till sammanlänkning av naturmiljöer och utveckling av möjliga strukturer och områden som annars riskerar att gå
förlorade. Detta skulle ge större resiliens inför klimatförändringen och möjligtvis
ligger största sammanvägda kostnadseffektiviteten i ett sådant ställningstagande
för Skåne, utan att för den skull göra avkall på skötsel och värnande om befintliga
värden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över Handlingsprogram för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2015-2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Lomma kommun har fått förslag till handlingsprogram
för Malmö stads miljöprogram för yttrande. Malmö stads miljöprogram har
fyra fokusområden: ”Sveriges klimatsmartaste stad”, ”Framtidens stadsmiljö
finns i Malmö”, ”Naturtillgångar brukas hållbart” och ”I Malmö är det lätt
att göra rätt”. En bedömning av programmets måluppfyllelse som gjordes
under 2013 pekade mot att det blir svårt att nå uppställda mål. Med bakgrund av detta beslutades att ta fram en ny handlingsplan för Malmö stads
miljömål. Denna handlingsplan pekar ut 17 prioriterade åtgärder som ska
genomföras under perioden 2015-2018. Genomförandet av dessa åtgärder
bedöms vara avgörande för att Malmö stad ska kunna nå sina uppsatta miljömål. Miljöprogrammets och denna handlingsplans fokus ligger i den
ekologiska aspekten av hållbarhetsbegreppets tre delar.
Ärendet har behandlats i planledningsgruppen 2014-11-05, § 50.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-27 från planeringsavdelningen
– Förslag till Handlingsprogram för miljöprogrammet – prioriterat arbete i
Malmö stad 2015-2018
– Protokoll från planledningsgruppen, § 50/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt följande:
Planen beskriver ett ambitiöst program för att nå uppsatta mål. Lomma
kommuns åsikter relaterar främst till områden som kan komma att beröra
den egna kommunen.
•

•

Åtgärd Hållbart transportsystem: Transporter mellan kommuner nämns inte i
åtgärden. Små kommuner som Lomma kan ha svårt att dra till sig investeringar för hållbar trafikinfrastruktur. Lomma kommuns miljöarbete skulle kunna
gynnas om vi kunde samarbeta kring till exempel placering av laddinfrastruktur/bränsleinfrastruktur. För övrigt saknar vi en åtgärd som berör pendling
mellan Malmö stad och utpendlingskommuner som Lomma kommun. Möjligen ska detta rymmas/ryms detta redan i särskilt transportpolitiskt dokument.
Åtgärd industriell symbios: Åtgärden nämner åtgärder som kan komma att
kräva större infrastrukturetableringar. Om dessa ska förläggas intill/ riskerar
påverka Lomma kommun vill kommunen vara delaktiga i ett mycket tidigt
skede.
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•

Åtgärd Produktion av förnybar energi: Likaså denna åtgärd nämner åtgärder
som kan komma att kräva större infrastrukturetableringar. Lomma kommun
vill även här peka på vikten av att delta i tidigt skede antingen på grund av
eventuell påverkan, alternativt för eventuella samarbeten.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Beslut om utställning för Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby, fördjupning av översiktsplanen
Ärendebeskrivning
Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby var på samråd under tiden 2013-02-01
till 2013-04-08. Därefter sammanställdes de synpunkter som kommit in under
samrådstiden till en samrådsredogörelse som antogs av kommunstyrelsen 201404-02. Arbetsgruppen för utvecklingsplanen har därefter arbetat fram ett utställningsförslag baserat på de ändringar kommunen tog ställning till efter samrådet.
Ett antal större förändringar i det nya förslaget har gjorts.
- De tidigare utbyggnadsområdena Alfredshäll och Ekehem är borttagna ur planen. Istället har ett antal förtätningsområden tillkommit och utav dessa är ett område kallat Bjärreds norra entré så pass stort att det fått ett eget avsnitt i planen.
- Förslaget om ett nytt resecentrum mellan Bjärred och Borgeby är borttaget. Resecentrum ligger kvar inne i Bjärreds centrum.
- Under samrådstiden väckte förslaget om ny restaurang/hotell i Bjärreds saltsjöbad stor uppmärksamhet på orten och många negativa synpunkter på detta inkom.
Efter en trädinventering beslutades att exploatering inte ska ske inne i parken.
Istället innehåller utvecklingsplanen två nya avsnitt som behandlar möjlig etablering av restaurang/hotell vid stranden vid Bjärreds optimistjolleklubb samt vid stationsområdet.
- I utbyggnadsområdet Borgeby Nordväst har två områden som tidigare markerats
som utbyggnadsområden strukits. Detta eftersom den fornlämning kallad Svinhögen enligt länsstyrelsen ska ha ett skyddsområde på en radie av 100-150 meter.
- En ny karta som visar förslag till marint reservat har tagits fram.
- För att tydligare visa hur de tänkta förändringarna hänger ihop med den befintliga markanvändningen har en markanvändningskarta tagits fram.
- För att hela det tillkommande marina naturreservatet ska rymmas i planområdet
har planavgränsningen utökats och i Öresund följer avgränsningen förslaget på
tillkommande marint naturreservat.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2014-11-05, § 51.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-21 från planeringsavdelningen
– Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby. Fördjupning av översiktsplanen. Utställningsförslag 2014-11-19
– Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby. Fördjupning av översiktsplanen
2010. Samrådsredogörelse. Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-02
– Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, § 51/14
– Protokollsutdrag från planledningsgruppen, § 51/14
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen beslutar om utställning av upprättat planförslag ”Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby – fördjupning av översiktsplanen”, utställningsförslag 2014-11-19.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Beslut om styrgrupp för genomförandet av fördjupad översiktsplan för Bjärred och Borgeby
Ärendebeskrivning
Sedan en tid pågår ett intensivt planläggningsarbete avseende den norra kommundelen. Ett förslag till en fördjupad översiktsplan för Bjärred – Borgeby kommer
inom kort att ställas ut, och parallellt pågår arbetet med en detaljplan för Bjärreds
centrum. För att hantera ett framtida genomförande av de intentioner som inryms i
planerna för utveckling av Bjärred är det viktigt att utarbeta en tydlig struktur för
styrning och genomförande av projektets olika delar. Det handlar t ex om utveckling av idéer om en strandrestaurang vid BOJK:s klubbstuga, omvandling av Stationen till hotell och restaurangrörelse, liksom fortsatta mark- och exploateringsfrågor i anslutning till omvandlingen av Centumkvarteren.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2014-11-05, § 52.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-21 från kommundirektören
– Protokoll från planledningsgruppen, § 52/14
Överläggning
Jan Rydén yrkar avslag till planledningsgruppens förslag och att alla partier ska
vara representerade i styrgruppen.
Ordföranden yrkar bifall till planledningsgruppens förslag.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på sitt
eget och Jan Rydéns yrkande, varefter kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för genomförandet av FÖP Bjärred och Borgeby.
- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att återkomma till arbetsutskottet med ett förslag till uppdragsbeskrivning, struktur och organisation av arbetet
Reservation
Jan Rydén (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
./.
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Yttrande över Fotgängarstrategi 2014-2018, Lunds kommun
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden i Lunds kommun har haft i uppdrag att ta fram ett program för att öka gåendet i kommunen. Syftet med fotgängarstrategin är att
fotgängaren ska behandlas som ett eget trafikslag med egna krav och behov
och att frågor som rör gångtrafik ska få större utrymme i den kommunala
verksamheten. Kommunen vill främja gåendet dels för att det har positiva
hälsoaspekter men också för att det bidrar till att öka stadslivet och på så sätt
stärka Lunds attraktivitet som stad. Fotgängarstrategin innehåller både åtgärder och en kunskapssammanställning över olika faktorer som påverkar
gåendet i Lund. Programmet är indelat i fem fokusområden; fotgängargrupp,
fotgängarens status, information och kommunikation, åtgärder i stadsmiljö
och projekt och planering. Till de fyra sistnämnda områdena har även ett antal åtgärder tagits fram. Lomma kommun har fått strategin för yttrande.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2014-11-05, § 53.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-23 från planeringsavdelningen
– Fotgängarstrategi 2014-2018. Lunds kommun
– Protokoll från planledningsgruppen, § 53/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt följande:
Lomma kommun tycker att det är positivt att Lunds kommun vill lyfta fram
fotgängaren och höja dess status genom ett prioriterat och fokuserat arbete.
Alla vinner på om man som gående kan ta sig runt i staden på ett tryggt och
säkert sätt. Från Lomma kommun anländer dagligen många arbets- och
skolpendlare till Lund och framförallt för de som reser kollektivt är det viktigt att man snabbt och enkelt kan ta sig från sin hållplats till målpunkten.
Fotgängarstrategin föreslår ett antal åtgärder i stadsmiljö där bland annat
förbättringar vid intermodala resor tas upp som en åtgärd. Lomma kommun
vill dock understryka kopplingen till kollektivtrafik ännu mer eftersom möjligheten att enkelt ta sig vidare kan vara avgörande för att en resenär ska
välja tåg eller buss framför bilen. Här kan begreppet "extra omsorg" som
används i texten komma väl till pass. Känner man som gående/resenär att
någon har ägnat extra omsorg åt utformning av hållplatser (skydd, belysning), gångbanor (beläggning) och knutpunkter kan det göra att man i större
utsträckning väljer att gå/åka kollektivt.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av begränsat öppethållande av förvaltningarna i
kommunhuset 2015
Ärendebeskrivning
Förvaltningslagen 5 § reglerar kraven vad gäller myndigheternas tillgänglighet för
allmänheten. Där stadgas bland annat att en myndighet ska ha öppet under minst
två timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av
allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Detta gäller dock inte om en
sådan dag samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
Förslag
År 2015 infaller s.k. klämdagar den 2 januari och 5 januari samt den 15 maj. Öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset föreslås dessa dagar begränsas till
kl. 9-11.
Vidare föreslås att öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset begränsas
till kl. 8-12, dag före röd dag 2014, d.v.s. den 2 april, 30 april, 13 maj, 5 juni och
30 oktober 2015.
Dessutom föreslås att öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset också
begränsas till kl. 8-12 den 23 december och den 30 december 2015.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-12, § 207.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-21 från kommunsekreteraren
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 207/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset begränsas den 2 januari och
5 januari samt den 15 maj 2015 till kl. 9-11 och den 2 april, 30 april, 13 maj, 5
juni och 30 oktober 2015 samt 23 december och den 30 december till kl. 8-12.
Midsommarafton, julafton och nyårsafton år 2015 är förvaltningarna i kommunhuset stängda.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 183

s. 19 (27)

2014-11-19
Dnr KS/KF 2014:319.105

Utseende av pristagare till 2014 års pris för berömvärda insatser
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har under § 138/07 (revidering under § 200/09) instiftat
”Pris för berömvärda insatser” i syfte att uppmärksamma och uppmuntra till insatser utöver det vanliga för att bistå medmänniskor, värna miljön eller medverka till
att Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden. Insatserna ska vara i
samklang med devisen i kommunens varumärke ” Tanke. Omtanke. Mertanke!”
Detta innebär att insatser som belönas ska präglas av både tanke och eftertanke,
liksom av en stark välvilja och omtanke och framförallt generera ett mervärde för
våra medborgare, föreningar och organisationer. Sektorerna byggnadskultur och
kultur är undantagna.
Priset utgörs av ett diplom och ett penningbelopp om totalt 15.000 kronor. Det delas ut årligen och kan vid varje tillfälle tilldelas en eller flera pristagare. Utdelning
sker i samband med kommunfullmäktigs sammanträde i december månad.
Priset kan delas ut till enskilda personer samt till föreningar, organisationer och
inom kommunen verksamma företag, vilka i positiv och aktiv anda gjort berömvärda insatser för medmänniskor, värnat miljön eller medverkat till att Lomma
kommun uppmärksammas positivt i omvärlden.
Såväl enskilda personer som organisationer, föreningar, företag, kommunala förvaltningar, nämnder och andra äger rätt att nominera kandidater. Förslag om nominering av pristagare ska ske senast den 30 september. Pristagare utses av kommunstyrelsen.
Information om årets pris har skett genom annonser i Sydsvenska Dagbladet,
Skånska Dagbladet och Lommabladet samt på kommunens hemsida och genom
anslag på div. platser i kommunen.
Följande kandidater har nominerats till årets pris:
- Stefan Nilsson
- Gruppen ambassadörer bakom initiativet ”Bredband i Lomma”
- Magnus Stadin
- Maria Collinder
- Thomas Fåhraeus
- Sommarvärdarna Filippa Blom, Isabelle Werner och Jesper Hedin
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-12, § 208.
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Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-29 från Ingrid Grönkvist
– Inkomna nomineringar
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 208/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen beslutar utse Stefan Nilsson och Thomas Fåhraeus till pristagare av 2014 års pris för berömvärda insatser för deras insatser utöver det vanliga
för att bistå medmänniskor.
Stefan Nilsson tilldelas priset för att han visade rådighet och beslutsamhet när han
genom sin kunskap i Hjärt Lung Räddning (HLR) och en hjärtstartare räddade livet på en tränarkollega som segnade ner vid en träning i Lilla Bjärehovshallen.
Thomas Fåhraeus tilldelas priset för att han visade mod och handlingsstyrka när
han förhindrade att en ung man drunkande vid Långa bryggan i Bjärred i februari.
Att på sådant sätt som Stefan Nilsson och Thomas Fåhraeus ta ansvar är i allra
högsta grad berömvärt och ska uppmuntras och uppmärksammas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Beträffande medfinansieringsstöd till SLU Omvärld Alnarp
Ärendebeskrivning
SLU Omvärld Alnarp äskar hos Lomma kommun om medfinansieringsstöd med
200 000 kr för förstudien ”Utveckling av Campus Alnarp som arena för utveckling och innovation”.
Lomma kommun har under perioden 2010 – 2013 stöttat projektet Alnarp Innovation med 200 000 kr per år. Under denna period byggdes bland annat verksamheten Alnarp Inkubator upp. Alnarp Innovation var samarbetspart i flera av regionens nätverk och stödstrukturer för främjande av innovation, entreprenörskap och
innovation. Lomma som en aktiv kommun i innovationsstödssystemet har på ett
positivt sätt synliggjorts i flera olika sammanhang.
Vid årsskiftet 2013-2014 övergick innovationsverksamheten formellt till SLU
Holding AB medan en förädling av inkubatorverksamheten drivs från Omvärld
Alnarp.
Nutid/Framtid
Omvärld Alnarp vill bland annat utveckla en kreativ miljö och mötesplats för företag med anknytning till grön näring. Under senare delen av 2013 och början av
2014 inventerades därför intresset för en sådan fysisk plats. Målet är att inkubatorsverksamheten ska vidareutvecklas till en mer öppen, fysisk och kreativ miljö
för studenter, forskare, näringslivet och offentliga aktörer. Finansiering för projektet kommer att sökas hos det kommande europeiska Strukturfondsprogrammet för
2014-2020.
Aktiviteter har under 2014 genomförts som en del av förberedelserna inför denna
ansökan:
- En studieresa till Delft University och FabLab i Amsterdam genomfördes
med representanter för SLU Alnarp, Omvärld Alnarp, Akademiska Hus och
Lomma kommun.
- En första förstudie har genomförts tillsammans med Länsstyrelsen för att utröna förutsättningarna för att utveckla den tidigare inkubatorsmiljön till en mer
öppen och kreativ miljö med fler partners.
SLU Omvärld Alnarp vill nu vidareutveckla förstudien med syfte att kartlägga
underlaget, behovet och intresset för en innovationsarena AGIA (Alnarp Green
Innovation Arena) och Alnarp Open Living Lab med berörda målgrupper och
samverkansaktörer.
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Förstudien genomförs av SLU Omvärld Alnarp med en arbetsgrupp knuten till
sig. Förstudien planeras leda till en ansökan om regionala strukturfondsmedel under första delen av 2015.
Förstudien har beviljats medfinansieras av SLU centralt med 200 000 kronor och
Akademiska Hus AB med 100 000 kronor.
Näringslivsutvecklaren föreslår att medfinansiering för förstudien medges med
100 000 kr. Finansiering föreslås från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter.
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:
Ekonomienheten kan konstatera att det inom anslaget till kommunstyrelsens
förfogande, övrigt oförutsett kvarstår 736 tkr, vilket innebär en möjlig finansiering om kommunstyrelsen avser tillstyrka förslaget.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-12, § 209.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-07-10 från Omvärld Alnarp
– Yttrande 2014-10-15 från näringslivsutvecklaren
– Yttrande 2014-11-04 från budgetekonomen
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 209/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen beslutar meddela SLU, Omvärld Alnarp att kommunen inte
har möjlighet att bevilja medel enligt ansökan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommundirektören har fattat beslut om bildande av en samhällsbyggnadsförvaltning i Lomma kommun från och med 2015-01-01.
Den nybildade samhällsbyggnadsförvaltningen, som består av planeringsavdelningen inom kommunledningskontoret, nuvarande teknisk förvaltning samt nuvarande miljö- och byggförvaltning, kommer att svara för handläggning och ärendeberedning till tre nämnder i enlighet med dagens reglementen: kommunstyrelsen,
tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden.
Förslag
Med anledning av organisationsförändringen föreslår kanslichefen att följdändringar/
redaktionella ändringar görs i kommunstyrelsens delegationsordning på så sätt
att delegat ”teknisk chef” byts mot ”samhällsbyggnadschef” i punkterna E 1a-4, 612 och G7,
att delegat ”kommundirektör” byts mot ”samhällsbyggnadschef” i punkterna E
13-14 och
att delegat ”förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen” byts mot ”samhällsbyggnadschef” i punkterna E 15-16.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-12, § 210.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-11-05 från kanslichefen
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 210/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras på så sätt att
- delegat ”teknisk chef” byts mot ”samhällsbyggnadschef” i punkterna E 1a-4, 612 och G7,
- delegat ”kommundirektör” byts mot ”samhällsbyggnadschef” i punkterna E 13-14,
- delegat ”förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen” byts mot ”samhällsbyggnadschef” i punkterna E 15-16.
- Revideringarna fastställes att gälla från och med 2015-01-01.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över Planprogram för Södra stambanan genom Burlövs
kommun
Ärendebeskrivning
Burlövs kommun har översänt Planprogram för Södra stambanan genom Burlövs
kommun för yttrande i samrådsskedet.
Planområdet följer Södra stambanans utsträckning i Burlövs kommun och de områden som direkt eller indirekt påverkas av att stambanan byggs ut. Syftet med
planprogrammet är att ge en överskådlig bild av förändringarna som utbyggnaden
av stambanan från två till fyra spår i Burlövs kommun innebär och vilka möjligheter detta ger för områdena längs med stambanan.
Planeringsavdelningen har meddelat att man inte har något att erinra mot planprogrammet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-12, § 212.
Beslutsunderlag
– Remiss i samrådsskedet från Burlövs kommun 2014-10-17
– Planprogram för Södra stambanan genom Burlövs kommun
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 212/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Lomma kommun inte har något att erinra mot Planprogram för Södra stambanan
genom Burlövs kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av slutredovisning från tekniska nämnden av avslutade investeringsprojekt samt omdisponering av medel
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har 2014-10-27, § 74, beslutat att efter genomförda uppdateringar avseende ackumulerat utfall, ackumulerad avvikelse och beräknad slutlig
avvikelse överlämna förslag till slutredovisning, daterad 2014-10-13, av avslutade
projekt till kommunfullmäktige.
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:
Ekonomiavdelningen har gått igenom slutredovisningen och uppdaterat avvikelserna utifrån redovisningen per oktober månad.
Vad gäller slutredovisning av projekt Karstorpskolan S, nybyggnad inklusive
matsal finner ekonomiavdelningen att det är lite tidigt att slutredovisa och återlämna medel om 2,0 mnkr för ett så omfattande projekt så kort tid efter driftstart. Det för 2015 föreslagna KF-projektet för Garantiåtaganden / Konsekvensinvesteringar uppgår till 1,0 mnkr men ska rymma eventuellt
eftersläpande utgifter för ett stort antal slutredovisade projekt.
Förslag till beslut:
Ekonomiavdelningen föreslår att tekniska nämnden återkommer med ny slutredovisning vad gäller projekt Karstorpskolan S, nybyggnad inklusive matsal inför delårsrapporten 2015.
Ekonomiavdelningen föreslår att slutredovisningen godkännes för övriga projekt och att negativa avvikelser om totalt 1.047 tkr godkännes och att kvarstående medel om totalt 4.377 tkr återlämnas.
Förslaget innebär att årets investeringsbudget / de planerade utgifterna minskar
med 3.330 tkr
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-12, § 213.
Beslutsunderlag
– Protokoll från tekniska nämnden, § 74/14
– Yttrande 2014-11-11 från budgetekonomen
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 213/14
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen från tekniska nämnden av avslutade investeringsprojekt, dock undantaget projekten Karstorpskolan S, nybyggnad inklusive matsal och Lomma bibliotek tillbyggnad restaurangkök. Negativa
avvikelser om totalt 1.047 tkr godkännes och kvarstående medel om totalt 3.627
tkr återlämnas.
Det innebär att årets investeringsbudget / de planerade utgifterna minskar med
2.580 tkr.
./.
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Månadsrapport januari-oktober, kommunövergripande verksamhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2012-09-13 fastställt reviderat Styr- och kvalitetssystem
för Lomma kommun. Enligt styrsystemet ska tre ordinarie uppföljningar lämnas;
kvartalsrapport, delårsrapport samt årsredovisning.
Kommunstyrelsen har med anledning av detta i januari 2013 beslutat att uppföljning av kommunövergripande verksamhet ska ske, förutom vid de tre ordinarie
uppföljningstillfällena, per 31/5 och 31/10.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-19, § 217.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport kommunövergripande verksamhet januari-oktober 2014
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 217/14
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Månadsrapport avseende kommunövergripande verksamhet januari-oktober
2014 lägges till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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