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Dnr KS/KF 2015:360.042

Delårsrapport avseende perioden 2015-01-01--2015-08-31 samt
helårsprognos för 2015
Ärendebeskrivning
Föreligger delårsrapport avseende perioden 2015-01-01--2015-08-31 samt helårsprognos för 2015.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29--30,
§ 165.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport 2015-01-01--2015-08-31, Lomma kommun
- Protokoll från socialnämnden, § 73/15 med delårsrapport
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 101/15 med delårsrapport
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 62/15 med delårsrapport
- Protokoll från tekniska nämnden, § 76/15 med delårsrapport
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 97/15 med delårsrapport
- Protokoll från revisionen, § 14/15, med delårsrapport
- Protokoll från fullmäktiges presidium, § 3/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 153/15, med delårsrapport
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 165/15
Kommunstyrelsens handläggning
Vid sammanträdet lämnar ekonomichefenen redogörelse.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten avseende perioden 2015-01-01--201508-31 samt helårsprognos för 2015 med godkännande till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2015:2.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 91-95/15
Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 62/15
Kommunal tjänstepension
Dnr KS/KF 2015:3.002
nr 63/15
Avstämning löneöversyn 2015 för UKF-förvaltningen
Dnr KS/KF 2015:3.002
nr 64/15
Löneöversyn 2015 enligt HÖK T
Dnr KS/KF 2015:3.002
nr 65/15
Förhandling rörande lokalt kollektivavtal om nattarbete och OBtillägg
Dnr KS/KF 2015:3.002
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
nr 12/15
Beslut om nedskrivning av kundfordringar, socialförvaltningen
Dnr KS/KF 2015:67.045
nr 13/15
Undertecknande av leasingavtal med Linfre Education AB
Dnr KS/KF 2015:128.060
nr 14/15
Undertecknande av hyresavtal med Sensec avseende överfallslarm
Dnr KS/KF 2015:375.060
Protokoll från sammanträde 2015-09-16 och 2015-09-23 med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Protokoll från sammanträde 2015-09-23 med planledningsgruppen.
Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från sammanträde 2015-09-10 med kommunfullmäktige.
Information från Kommunförbundet Skåne angående processen kring framtagande
av förslag gällande nytt hälso- och sjukvårdsavtal.
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2015:136.210

Sammanställning över aktuellt planläge 2015-09-14
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har sedan i januari 2013 ansvaret för upprättande av detaljplaner.
Som ett arbetsredskap för att kunna prioritera, bedöma resursbehov och informera
om pågående planarbetsläge finns på planeringsavdelningen en planlägeslista som
kontinuerligt uppdateras. Planlägeslistan innehåller uppgifter om pågående planarbeten med uppgifter framför allt om tidsplaner med angivande av tidpunkt för start av
planarbetet, samråds- och granskningstider samt antagandetidpunkt. Planlägeslistan
upprättas med utgångspunkt i de uppdrag som kommunstyrelsen ger planeringsavdelningen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-23, § 161.
Beslutsunderlag
- Planlägeslista daterad 2015-09-14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 161/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av planläget 2015-09-14 och lägger
den till handlingarna. Planlägeslistan översänds till miljö- och byggnadsnämnden och
tekniska nämnden för kännedom.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till beslut med föreskrifter, avgränsning och skötselplan för
naturreservatet ”Haboljungs fure” i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens nämndsplan för 2014 är ambitionen att ytan naturreservat i
kommunen ska fördubblas mellan december 2012 och slutet av 2018. Under hösten
2013 antogs en åtgärdsplan med förslag på vilka områden som skulle kunna komma
ifråga för att uppfylla målet. En reviderad och utökad version antogs av kommunstyrelsen på våren 2014. Haboljungs fure är prioriterat som område nummer fem efter
Östra dammarna som sedan 2013 är färdigt kommunalt reservat, Alkärret i
Haboljung som blev färdigt tidigare i år och Öresundparkens fritidsområde och Fels
mosse som båda fortfarande är i processen att skyddas som naturreservat.
Vad innebär reservatsbildningen?
Naturreservat är ett områdesskydd enligt kapitel 7 i miljöbalken. Syftet med skyddet
i lagstiftningen är att ”bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv”. Ett tillägg till detta finns
också, ”ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat”. I besluten om reservat ska anges bland annat de inskränkningar i rätten att använda marken och vattnet som behövs för att uppnå syftet med reservatet. Det kan till
exempel vara förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning,
täktverksamhet, uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. Kommunen får meddela dispens från dessa föreskrifter
om det finns ”särskilda skäl”, dessa definieras både i lagtexten och i förarbetena till
lagtexten. Med andra ord är utrymmet för kommunen att själv definiera områdets
skydd och framtida utveckling relativt stort innan beslutet tas. Beslutet får inte strida
mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Till beslutet bör också en skötselplan finnas.
Bakgrund och syfte
Haboljungs fure är Lomma kommuns största område av skogskaraktär och det är ett
välbesökt tätortsnära rekreationsområde. Det ligger ungefär en kilometer norr om
Lommas tätort. Området som karakteriseras av sandig mark är framförallt bevuxet
med tallskog men även andra trädslag. Det finns även stora ytor av öppen mark med
hedkaraktär. Syftet med beslutet är att åstadkomma ett ändamålsenligt skydd mot åtgärder som skadar områdets prioriterade bevarandevärden, vilka främst är att tillgodose behov av områden för friluftslivet samt att skydda och nyskapa värdefulla naturmiljöer. Utöver detta syftar beslutet även till att upprätthålla och utveckla den
biologiska mångfalden som är knuten till dessa naturtyper. Detta kommer även att
säkerställa allmänhetens tillgång till naturupplevelser och rekre-
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ationsmöjligheter för framtiden. Områdets biologiska värden ska bevaras och utvecklas. Haboljungs fure ska kunna utnyttjas för lärande och rekreation utan att dess biologiska värden hotas. För att säkra och utveckla områdets biologiska mångfald kommer skötseln att följa en skötselplan.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2015-09-23, § 39.
Beslutsunderlag
- Beslut och föreskrifter för reservatsbildning av ”Haboljungs fure” i Lomma
kommun med bilagor.
- Skötselplan för naturreservat ”Habolungs fure”
- Samrådsredogörelse nämnder
- Samrådsredogörelse sakägare med flera
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2015-09-29
- Protokoll från planledningsgruppen, § 39/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelserna avseende nämnder samt
sakägare med flera.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige förklarar, med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808), det
område som avgränsats på karta i ”Beslut för reservatsbildning av Haboljungs fure i
Lomma kommun” som naturreservat och att naturreservatet inrättas i enlighet med
beslutet. Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält. För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla som anges i förslaget.
- Kommunfullmäktige fastställer skötselplanen för naturreservatet Haboljungs fure
daterad 2015-09-10.
- Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att framgent revidera skötselplanen om det behövs för att syftet med områdets skydd ska upprätthållas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter
Ärendebeskrivning
EU:s förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av
invasiva arter trädde i kraft i början av året. I förordningen fastställs regler för att förebygga, minimera och mildra de negativa effekterna på biologisk mångfald av
främmande invasiva arter inom EU. Förordningen gäller direkt i Sverige men kommer ändå att implementeras i miljöbalken och förslag på förändringar och tillägg ges
här av Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten. Det återstående arbetet på EU-nivå består i framtagandet av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse. En förteckning för Sverige kommer också att tas
fram av Naturvårdsverket.
I korthet lyder förslaget till underlag som nedan:
- Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten anmäls till kommissionen som
behöriga myndigheter för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av
introduktion och spridning av invasiva främmande arter
- Ändring i miljöbalken som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigande att meddela de föreskrifter som behövs om förebyggande
och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter
- Ändringar i miljöbalken i form av sanktioner för överträdelser av EU-förordningen
- En svensk förordning för invasiva främmande arter ska tas fram (förslag förväntas i
slutet av året)
Naturvårdsverket har dessutom kompletterat underlaget med ett förslag som innebär
möjlighet för myndighet att kunna avlägsna populationer av invasiva arter även på
privat mark/ egendom.
Miljöstrategiskt ansvarig har lämnat förslag till yttrande.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2015-09-23, § 40.
Beslutsunderlag
- Miljö- och energidepartementets remissmissiv
- Naturvårdsverkets underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva
främmande arter
- Tjänsteskrivelse ”Yttrande över underlag för genomförande av EU-förordning
om invasiva främmande arter”, daterad 2015-09-15
- Protokoll från planledningsgruppen, § 40/15
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun lämnar följande yttrande:
”EU- förordningen kom sent, men är mycket välbehövlig och underlaget från Naturvårdsverket innehåller många mycket bra förslag och känns genomtänkt. Förslaget på
ansvarsfördelning mellan myndigheter känns välavvägt. Det skulle inte tjäna syftet
med förordningen om ansvaret fördelades på sektorsmyndigheter. Att länsstyrelserna
får tillsynsansvar med möjlighet att överlåta det operativa åt kommunerna är också
lämpligt. Det är också nödvändigt att sanktionsmöjligheter införs för överträdelser
och att möjlighet ges att agera även på privat mark. Det hade varit önskvärt att den
nationella förteckningen över invasiva främmande arter av medlemsstatsbetydelse
som ska göras får en tydlig nationell status och att medel avsätts för att arbeta med
dessa frågor. Åtgärder behöver också ske i tidigt skede för att bli kostnadseffektiva
och en förståelse för problematiken och kostnaderna på sikt behöver kommuniceras i
alla led och bland alla aktörer. En sådan förståelse kunde till exempel innebära att
alla tillstånd som ges för fysiska åtgärder enligt miljöbalken skulle innehålla villkor
om att samtidigt med åtgärdens genomförande sanera mark eller vatten på arter som
står upptagna på den nationella förteckningen om sådana finns på platsen.”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av reviderat reglemente för Kommunala Handikapprådet och byte av namn till Kommunala Funktionshinderrådet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 1997 fastställt reglemente för kommunala handikapprådet.
Reglementet har därefter reviderats år 2008 och 2011.
Kommunala handikapprådet har 2015-05-05, § 2, beslutat föreslå att reglementet revideras dels avseende begreppen handikapp och funktionsnedsatta, dels avseende ersättare för ordföranden i rådet och dels avseende rådets namn.
Socialnämnden har 2015-09-01, § 68, yttrat sig över förslaget.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Det kan konstateras att socialnämndens förslag till ändringar, utöver handikapprådets förslag, dessutom omfattar ändringar avseende
• att varje nämnd ska representeras av en ledamot och en ersättare,
• att också vice ordförande ska vara ledamot av och utses av kommunstyrelsen
• att representanter ska utses, utöver av HSO, också av Demensföreningen och
Synskadades Riksförbund och
• att kommunledningskontoret svarar för sekreterar- och kansliservice.
Socialnämndens förslag innebär vidare att regleringen om kontaktpersoner på förvaltningarna utgått, liksom regleringen om möjligheten för rådet att överlåta vissa
funktioner till en beredningsgrupp som utses av rådet.
Undertecknad har ingenting att erinra mot av handikapprådet och socialnämnden
föreslagna ändringar.
Det bör dock uppmärksammas att det är brukligt att det är ålderspresidenten, d.v.s.
den person som varit ledamot längst i organet, som ersätter ordföranden när vice
ordförandena är förhindrade. Nu gällande reglementen för nämnderna har i vissa
fall en reglering som innebär att den till åldern äldste ledamoten är den som ersätter ordföranden vid sådana tillfällen. Under den nu pågående revideringen av reglementena föreslås en renodling innebärande att det är ålderspresidenten, d.v.s.
den person som varit ledamot längst i organet, som ersätter ordföranden när vice
ordförandena är förhindrade.
Texten under rubriken ”Arbetsformer”, första stycket föreslås därför erhålla följande reviderade lydelse:
”Kommunala funktionshinderrådet leds av ordföranden. Om varken ordföranden
eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller del av ett
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sammanträde, fullgör ålderspresidenten, d.v.s. den person som varit ledamot
längst tid i rådet, ordförandens uppgifter.”
För det fall kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente vid sitt sammanträde 2015-10-22 kan revideringarna träda i kraft 2015-12-01.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29--30,
§ 166.
Beslutsunderlag
- Protokoll från Kommunala Handikapprådet, § 2/15
- Protokoll från socialnämnden, § 68/15
- Yttrande 2015-09-22 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 166/15
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderat reglemente för kommunala handikapprådet fastställes i enlighet med socialnämndens förslag, dock med av kanslichefen förslagen ändring.
- Kommunala Handikapprådet byter namn till Kommunala Funktionshinderrådet
- Det reviderade reglementet träder i kraft 2015-12-01.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över remiss avseende promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan
Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har bjudit in bl.a. Lomma kommun som remissinstans att
lämna synpunkter på remisspromemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2015-09-16 beslutat föreslå nämnden att översända förslag till yttrande till kommunstyrelsen enligt följande:
”Då Lomma kommun och barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun inte är
huvudman för någon gymnasieskola avstår Lomma kommun från att yttra sig över
remisspromemoria U2015/03607/GV.”
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-09-16, § 106, beslutat enligt utskottets förslag.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29--30,
§ 167.
Beslutsunderlag
- Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, § 88/15
- Utbildningsdepartementet 2015-06-24, Remisspromemoria Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 167/15
Kommunstyrelsen beslutar följande
– Lomma kommun avger följande yttrande:
”Då Lomma kommun inte är huvudman för någon gymnasieskola avstår Lomma
kommun från att yttra sig över remisspromemoria Förslag om utbildningsgaranti i
gymnasieskolan.”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag avseende avgifter inom biblioteksverksamheten
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 1994-09-22 § 64 bemyndigat kultur- och fritidsnämnden att
framgent fastställa följande avgifter.
Programverksamhet
- försäljning av kulturtidskrifter
- entréavgifter
Biblioteksverksamhet
- övertidsavgifter, portoavgifter, reservationsavgifter, kopieavgifter för kopiering ur
bibliotekets eget material, avgifter för mikrokort från SVAR (Svensk Arkivinformation).
Kultur- och fritidsnämnden har därefter vid ett flertal tillfällen, senast år 2009, fastställt avgifter inom biblioteksverksamheten.
Kultur-och fritidsnämnden har 2015-09-28, 65, beslutat revidera gällande avgifter.
Dessutom föreslår nämnden att den erhåller ett utökat bemyndigande även innefattande ersättningsavgifter för skadat eller förkommet utlånat material/litteratur och
avgifter för kopiering.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Enligt bibliotekslagen (2013:801) 9 § är det möjligt för folkbiblioteken att ta ut
ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster och
avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.
Enligt kommunallagen 3 kap. 9 § beslutar kommunfullmäktige i ärenden som har
avgörande betydelse för den kommunala ekonomin. Eftersom avgiftsnivån kan
komma att återverka på skatteuttaget ankommer det därför som huvudregel på
kommunfullmäktige att utöva den kommunala avgiftsrätten. Enligt praxis kan
dock avgiftsuttag av mindre kommunalekonomisk betydelse, vilket det här är
fråga om delegeras till nämnd.
Det kan konstateras att möjlighet finns att bemyndiga nämnden att också fastställa
ersättningsavgifter för skadat eller förkommet utlånat material.
Det måste påpekas att lagstiftarens avsikt med bemyndigandet för kommunerna
att ta ut avgifter för fotokopiering avser ersättningar som kan vara motiverade av
den praktiska hanteringen knuten till utlåningsverksamheten. De här föreslagna
avgifterna får således inte tillämpas avseende kopia på allmän handling och inte
heller för kopiering av enskilds dokument.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 15 (15)

2015-10-07

KS § 164 (forts.)
Kommunfullmäktige har fastställt taxa för kopia av allmän handling. Kopieringsverksamhet till allmänheten av den enskildes dokument ryms inte inom den kommunala kompetensen. En sådan verksamhet skulle innebära att kommunen konkurrerar med verksamhet på marknaden, vilket är förbjudet enligt
konkurrenslagen.
För det fall kommunfullmäktige fastställer avgifter och beslutar om bemyndiganden vid sitt sammanträde 2015-10-22 kan dessa träda ikraft 2015-12-01.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-07, § 172.
Beslutsunderlag
– Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 65/15
– Yttrande 2015-10-04 från kanslichefen
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 172/15
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
-Kultur- och fritidsnämndens förslag till ersättningsavgifter för skadat eller förkommet utlånat material/litteratur och avgifter för kopiering fastställes.
-Nämnden bemyndigas att framgent fastställa avgifter vilka utgör ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster samt avgift för de fall låntagare inte lämnar tillbaka det som de har lånat inom avtalad tid, i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) 9 §.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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