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KS § 165

Dnr KS/KF 2015:2.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:
Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande
nr 19/15
Yttrande i granskningsskedet över detaljplan för del av Hjärup 4:2
m.fl., Banvallsvägen, Stationsbron och Vragerupsvägen i Hjärup,
Staffanstorps kommun
Dnr KS/KF 2014:230.214
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 96-100/15 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 66-70/15
Kommunal tjänstepension
Dnr KS/KF 2015:3.002
nr 71/15
Ålderslivränta
Dnr KS/KF 2015:3.002
nr 72/15
Efterlevandepension
Dnr KS/KF 2015:3.002
nr 73/15
Livränta
Dnr KS/KF 2015:3.002
nr 74/14
Ersättningar inom samtliga verksamheter inom LSS, förhandlingsprotokoll nr 10/2015
Dnr KS/KF 2015:3.002
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
nr 15/15
Undertecknande av bekräftelse från borgensman, preskriptionsavbrott
Dnr KS/KF 2015:201.045
Delegationsbeslut fattat av chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen
nr 6/15
Överenskommelse om fastighetsreglering, Lomma Vinstorp 26:58
Dnr KS/KF 2011:117.252
Protokoll från sammanträde 2015-09-29--30, 2015-10-07 och 2015-10-14 med
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Protokoll från sammanträde 2015-10-14 med planledningsgruppen.
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Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från sammanträde med kommunala pensionärsrådet 2015-10-01.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2014:447.042

Fastställelse av budget innefattande budget för år 2016 samt plan
för ekonomin för åren 2017-2018
Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande av
projekt, dels om upptagande av lån och omsättande av lån
Fastställelse av skattesats för år 2016
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2014-11-27, § 103, fastställt budget för år 2015 och plan för
ekonomin för åren 2016-2017. Kommunstyrelsen har 2015-05-20, § 113, fastställt
slutliga ramar för år 2016 och planeringsramar för åren 2017-2018. I dessa ramar har
korrigering gjorts efter beslut om justering av redan fördelad tillväxtpost år 2015 och
tillväxtpost avseende år 2016, löneökningar till 2015 års nivå samt beträffande poster
hänförbara till internhyressystemet samt justering av budget för IT-verksamheten enligt nytt debiteringssystem.
Efter kommunstyrelsens beslut om slutliga ramar 2016 och planeringsramar 20172018 har poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya förutsättningar.
Hänsyn har tagits till skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting från den
14 augusti 2015 och en försiktig lokal bedömning är gjord av skatteintäkterna för
2016.
Nämnderna och kommunstyrelsen har upprättat förslag till budget för år 2016 samt
plan för ekonomin åren 2017-2018.
Kommunstyrelsen har 2014-12-10, § 193, beslutat om investeringsramar för åren
2016-2018. Nämnderna har inkommit med förslag till investeringsbudget. Investeringsplaneringsgruppen har därefter prioriterat och justerat investeringsförslagen.
Kommunstyrelsen har sedan, 2015-04-29, § 95, upprättat förslag till investeringsbudget 2016-2018.
Tekniska nämnden har lämnat förslag till ändringar i investeringsbudgeten.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat förslag till ändringar i investeringsbudgeten avseende datorer/läsplattor till årskurs 4-6.
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till exploateringsbudget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort en genomgång av nämndernas budgetförslag och äskanden vid sammanträde 2015-09-29--09-30.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-07, § 170.
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Beslutsunderlag
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 76/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 88/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 95/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 113/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 142/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 143/15
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 52/15
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 58/15
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 67/15
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 158/15
- Beslut 2015-09-09 av överförmyndaren
- Beslut 2015-09-09 av valnämndens ordförande
- Protokoll från revisionen, § 13/15
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 4/15
- Protokoll från socialnämnden, § 64/15
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 89/15
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 103/15
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 102/15
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 55/15
- Protokoll från tekniska nämnden, § 66/15
- Protokoll från tekniska nämnden, § 67/15
- Protokoll från tekniska nämnden, § 68/15
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 83/15
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 170/15
Kommunstyrelsens handläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar ekonomichefen och budgetekonomen
en redogörelse för budgetförutsättningar och föreliggande budgetförslag.
Budgetförslaget har behandlats vid sammanträde med kommuncentrala samverkansgruppen. Kommundirektören lämnar information om sammanträdet.
Ekonomiavdelningen har efter arbetsutskottets sammanträde justerat interna mellanhavanden med anledning av bl.a. sänkt hyresnivå för nämnderna.
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Överläggning
Ordföranden, Remco Andersson och Martha Henriksson Witt yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag i sin helhet, innebärande att kommunstyrelsen ska upprätta
förslag till driftbudget enligt fastställda ramar, korrigerade efter ny skatteprognos
2015-08-14 från Sveriges Kommuner och Landsting, och med poster under finansförvaltningen uppdaterade utifrån gällande förutsättningar, med följande ändringar:
Korrigering ska ske från kommunstyrelsens förfogandemedel till nämnder i enlighet
med förteckning, daterad 2015-10-07 (bilaga A).
./.

Bilaga A
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget ska förstärkas med 0,5 mnkr åren 2016-2018.
Kommunstyrelsens budget ska utökas med 0,7 mnkr åren 2016-2017 och med 0,4
mnkr år 2018 avseende Leader Lundaland.
Socialnämnden
Socialnämndens budget ska förstärkas med 1,5 mnkr åren 2016-2018.
Socialnämndens budget utökas åren 2016-2018 med 0,8 mnkr som en förstärkning
p.g.a. justerad hyra.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens budget ska förstärkas med 4,5 mnkr åren 2016 och
2018 samt med 6,1 mnkr år 2017.
Barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 0,4 mnkr år 2016 och med
0,5 mnkr åren 2017-2018 avseende MFFs Fotbollsakademi.
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens budget, skattefinansierad verksamhet, ska förstärkas med 1,0
mnkr åren 2016-2018.
Tekniska nämndens budget, skattefinansierad verksamhet, ska minskas med 4,0
mnkr år 2016 avseende beläggningsunderhåll.
Tekniska nämndens budget, skattefinansierad verksamhet, ska justeras med 750 tkr
anledning av intäkt för markupplåtelseavtal med Kraftringen AB.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 8 (27)

2015-10-28

KS § 166 (forts.)
Tekniska nämndens budget för avgiftsfinansierad verksamhet ska justeras för sänkt
internränta men med bibehållen resultatnivå.
Tekniska nämndens budget för fastighetsverksamhet ska justeras enligt följande:
• Budgeten ska minskas med 0,8 mnkr med anledning av lägre hyra från LSAB
avseende Orion. Hyresintäkten från socialnämnden ska minskas med samma belopp.
• Budgeten ska minskas med effekten av komponentavskrivning. Hyresintäkten
från nämnderna ska minskas.
• Budgeten ska minskas åren 2016-2018 avseende effekt av sänkt internränta från
2,9 % till 2,4 %. Hyresintäkterna från nämnderna ska minskas.
• Budgeten ska minskas med 2,0 mnkr åren 2016-2018 avseende avskrivning och
internränta för färdigavskrivna anläggningar.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens budget ska förstärkas med 0,5 mnkr år 2016.
Kommunfullmäktiges förfogandemedel
Kommunfullmäktiges förfogandemedel avseende överföring av budgetavvikelser
minskas med 1,0 mnkr åren 2017-2018.
Kommunstyrelsens förfogandemedel
Kommunstyrelsens förfogandemedel, övrigt oförutsett, ska utökas till 2,0 mnkr år
2016, till 0,3 mnkr år 2017 samt till 0,2 mnkr år 2018.
Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag under § 95/15 med följande ändringar:
Kommunstyrelsens oförutsedda investeringar
Anslaget för investeringar, strategiska markförvärv utökas år 2016 till 15,0 mnkr.
Tekniska nämnden
Projektet GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) minskas i investeringsbudgeten från 3,5
mnkr till 1,95 mnkr för den del som är Lomma kommuns anläggningar. Den del som
avser medfinansieringsavtal med Trafikverket uppgår till 5,5 mnkr och hanteras som
avsättning och skrivs av på 20 år i driftbudgeten.
Projekt Beläggningsinvesteringar utökas med 4,0 mnkr år 2016 innebärande att totalutgiften utökas till 50,1 mnkr för perioden fram till år 2022.
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I nytt projekt Fastighetsunderhåll (årsanslag) avsätts 5,0 mnkr åren 2016-2018.
Barn- och utbildningsnämnden
I nytt projekt Datorer/läsplattor till årskurs 4-6 avsätts 2,9 mnkr med planerad utbetalning år 2016 och driftstart 2016.
Med anledning av projektet Datorer/läsplattor till årskurs 4-6 avsätts i nytt projekt
Utökad nätverkskapacitet i skolorna 2,6 mnkr med planerad utbetalning år 2016 och
driftstart 2016.
Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till exploateringsbudget enligt kommunstyrelsens förslag under § 143/15.
Kommunstyrelsen ska rekommendera kommunfullmäktige fastställa skattesatsen för
år 2016 till 19,64 kronor/skattekrona.
Lisa Bäck yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar och tilllägg:
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget minskas med 2.000 tkr åren 2016-2018 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas.
Kommunstyrelsens budget minskas med 300 tkr åren 2016-2018 avseende personalenheten.
Kommunstyrelsens budget minskas med 100 tkr åren 2016-2018 gällande arbetet
med utveckling av centrumstråket i Lomma.
Kommunstyrelsens budget minskas med 200 tkr åren 2016-2018 för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum.
Socialnämnden
Socialnämndens budget utökas med 200 tkr åren 2016-2018 för täckning av hyresförlust för ”överytor” inom blockförhyrningen i Lomma centrum.
Dessa pengar ska användas med 150 tkr åren 2016-2018 för förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr.
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Utöver detta utökas socialnämndens budget med 300 tkr för resurstillskott i det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen, i första hand ska de nyttjas för verksamhetsutveckling och kortare väntetider för fixartjänster.
Socialnämndens budget utökas med 350 tkr för att ge möjlighet för fler personer att
nyttja dagverksamheten.
Socialnämndens budget utökas med 550 tkr för att förstärka och avlasta socionomernas tunga arbetssituation.
Socialnämndens budget utökas med 800 tkr för återställande av neddragning i samband med entrepenörsbyte.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2016-2018 med 500 tkr för
ökat inköp av ekologisk/närodlad mat.
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas 2016 med 3.000 tkr, 2017 med 2.000
tkr för möjliggörande av inköp av läromedel och förbrukning inom förskola/skola.
Resursfördelningen 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.
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 1.000 tkr för att förstärka ledarorganisationen rektorer/förskolechefer för att möjliggöra ett nära pedagogiskt ledarskap.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens budget utökas åren 2016-2018 med 550 tkr för utökning
av fältgruppens verksamhet.
Kultur- och fritidsnämndens budget utökas åren 2016-2018 med 300 tkr för att sänka
kulturskolans avgifter.
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens budget utökas åren 2016-2018 med 350 tkr för utökad rondering.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö och byggnadsnämndens budget utökas med 550 tkr åren 2017-2018 för tillsättande av miljöinspektörer.
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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 tilläggs- respektive 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.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 2.000 tkr åren 20162018 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas, varefter kommunstyrelsen
avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 300 tkr. åren 2016-2018
avseende personalenheten, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr åren 2016-2018
gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 200 tkr åren 2016-2018 för
täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 200 tkr åren 2016-2018 för
täckning av hyresförlust för ”överytor” inom blockförhyrningen i Lomma centrum,
varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att dessa 200 tkr ska användas med 150 tkr åren 2016-2018 för förskrivning
av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel samt för att sänka avgiften för
familjerådgivning med 50 tkr, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Utdragsbestyrkande
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Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
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.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 350 tkr för att ge möjlighet
för fler personer att nyttja dagverksamheten, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 550 tkr för att förstärka och avlasta socionomernas tunga arbetssituation, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 800 tkr för återställande av
neddragning i samband med entrepenörsbyte, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas åren 2016-2018
med 500 tkr för ökat inköp av ekologisk/närodlad mat, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas 2016 med 3.000
tkr, 2017 med 2.000 tkr för möjliggörande av inköp av läromedel och förbrukning
inom förskola/skola, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att resursfördelningen 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, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 1.000 tkr för att
förstärka ledarorganisationen rektorer/förskolechefer för att möjliggöra ett nära pedagogiskt ledarskap, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas åren 2016-2018 med
550 tkr för utökning av fältgruppens verksamhet, varefter kommunstyrelsen avslår
detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas åren 2016-2018 med
300 tkr för att sänka kulturskolans avgifter, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att tekniska nämndens driftbudget ska utökas åren 2016-2018 med 350 tkr
för utökad rondering, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att miljö- och byggnadsnämndens driftbudget ska utökas med 550 tkr åren
2017-2018 för tillsättande av miljöinspektörer, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen upprättar budgetförslag innefattande budget för år 2016 samt
plan för ekonomin för åren 2017-2018 enligt bilaga.
./.

Bilaga B
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2016 och plan för ekonomi för åren 2017-2018, fastställes.
- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges
särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under år 2016
till totalt 610 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att omsätta lån, d.v.s.
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2016.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 miljoner kronor.
- Skattesatsen för år 2016 fastställes till 19,64 kronor/skattekrona.
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- Finansiella mål för åren 2016-2018 och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för år 2016 fastställs enligt bilaga C.
./.

Bilaga C
Reservationer
Lisa Bäck (S), Lars Carlén (S), Rune Netterlid (S) och Conny Bäck (S) reserverar sig
skriftligt mot beslutet.

./.

Bilaga D
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över nämndernas nämndsplaner för 2016
Ärendebeskrivning
Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun följer bl.a. att nämnderna årligen
ska upprätta nämndsplan.
Nämndsplanen utgör grunden för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange
tydliga och mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det ska tydligt
framgå vad som krävs för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske.
Detta anges i form av nyckeltal. Det är effekterna av insatta resurser och aktiviteter som
är avgörande och som nämndsplanerna ska rikta fokus mot.
Nämndplanen fastställs av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att se till att nämndplanen
innehåller vad som krävs för att fullgöra uppdraget i övergripande mål samt reglemente, policies, budget och anvisningar och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument. Nämndsplanen fungerar som en beställning till verksamhetsorganisationen.
Nämnderna har upprättat förslag till nämndsplaner för 2016.
Kvalitetsutvecklaren har i skrivelse till kommunstyrelsen lämnat synpunkter på
nämndsplanerna.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-07, § 171.
Beslutsunderlag
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 100/15 med nämndsplan 2016
– Protokoll från socialnämnden, § 51/15 med nämndsplan 2016
– Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 88/16 med nämndsplan 2016
– Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 47/15 med nämndsplan 2016
– Protokoll från tekniska nämnden, § 69/15 med nämndsplan 2016
– Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 85/15 med nämndsplan 2016
– Skrivelse 2015-09-23 från kvalitetsutsvecklaren
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171/15
Kommunstyrelsens handläggning
Lisa Bäck yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrade över nämndsplanerna för år 2016:
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.
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 styroch kvalitetssystem.
Kultur och fritidsnämnden har förändrat sin nämndsplan inför 2016, så att varje verksamhet har fått ett eget mål. Nämnden bör undersöka om det finns några existerande
nyckeltal i till exempel i KOLADA för att minska arbetet med egna mätningar och
undersökningar.
Socialnämnden behöver om möjligt specificera sina nyckeltal och kvalitetsparametrar på ett tydligare sätt. En ordentlig genomlysning av målen i 2017 års nämndsplan
kommer därför att göras.
Övriga reflektioner kring nämndsplanerna för 2016 är följande:
• 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 2016 fler än för 2015 och det finns både de som mäter
kvantiteter och de som mäter attityder och kvalitet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Revidering av Anvisningar för lönesättning
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 2015.
Personalavdelningen föreslår, efter genomgång av ovanstående dokument och efter
avstämning i kommuncentrala samverkansgruppen, följande:
Anvisningar för lönesättning
Begreppet förmåner och belöningar föreslås tas bort eftersom dessa begrepp inte är
relevanta i anvisningarna som endast avser lönesättning. Därutöver föreslås vissa
redaktionella förändringar.
Övriga dokument behöver i dagsläget inte revideras.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-14, § 174.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-09-23 från personalchefen
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 174/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen beslutar revidera Anvisningar för lönesättning enligt personalavdelningens förslag.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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.
Kommunsekreteraren har i skrivelse 2015-10-02 redovisat att det inte finns några
motioner vars beredning inte har slutförts.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-14, § 176.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-10-02 från kommunsekreteraren
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 176/15
Kommunstyrelsens handläggning
Motion har inkommit 2015-10-20 från Lars Carlén (S) angående kommunal ersättning till borgerliga vigselförrättare.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 19 (27)

2015-10-28

KS § 170

Dnr KS/KF 2015:140.212

Godkännande av samrådsredogörelse till planprogram för Pråmlyckan - Lindströms
Ärendebeskrivning
Förslag till planprogram för området Pråmlyckan – Lindströms har samrådsbehandlats under perioden 10 april – 12 juni 2015. Ett drygt 20-tal myndigheter, kommunala
nämnder, företag och privatpersoner har inkommit med synpunkter. I samrådsredogörelsen har dessa synpunkter sammanställts och kommenterats. Ett antal förändringar föreslås av planprogrammet med anledning av dessa synpunkter inför programmets antagande.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2015-09-23, § 41.
Beslutsunderlag
- Samrådsredogörelse till planprogram för Pråmlyckan – Lindströms, daterad
2015-09-16
- Planprogram för Pråmlyckan – Lindströms, godkänt för samråd 2015-03-11
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2015-09-16
- Protokoll från planledningsgruppen, § 41/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till samrådsredogörelse för
Pråmlyckan – Lindströms.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Antagande av planprogram för Pråmlyckan-Lindströms.
Ärendebeskrivning
Förslag till planprogram för området Pråmlyckan – Lindströms i Lomma tätort har
samrådsbehandlats under perioden 10 april – 12 juni 2015. Ett drygt 20-tal myndigheter, kommunala nämnder, företag och privatpersoner har inkommit med synpunkter. Ett förslag till samrådsredogörelse har tagits fram. Detta behandlades av
planledningsgruppen den 23 september 2015.
Föreliggande förslag till planprogram har justerats med anledning av ett antal av de
synpunkter som framkom under samrådet enligt följande:
• Syftet förtydligas och sista meningen formuleras på följande sätt: ”Mycket viktigt att park- och naturområdet fortsatt hålls tillgängligt för allmänheten”. (sid 9)
• Beteckningen grönområde ändras till naturmark i planprogrammet, då det bedöms vara en mera relevant benämning på denna markkategori. (generellt)
• Fastighetsbeteckningen 22:13 ändras till 22:12. (sid 20)
• Under rubriken Förorenad mark – Planområdet, sid 24, ska följande text tas bort
och ersättas: ”Det är viktigt att deponiområdena inte inbjuder till vistelse. Det är
för närvarande inte planerat för verksamhet ovanpå deponierna. Vid ändrad verksamhet, som innebär sådan lokalisering, bör en analys göras av eventuella risker
och om täckningen är tillräcklig.” Denna text ändras till: ”Exploatering av deponiområden kräver att en analys görs av eventuella risker samt en bedömning av
om täckningen är tillräckligt god.”
• Försättsbladet från MIFO-undersökningen byts ut mot en karta från undersökningen. (sid 26)
• Fastighetsgränsen 22:12 och 22:11 på kartan på sidan 37 justeras så att den är
korrekt.
Planprogrammet har dessutom justerats på så vis att de tidigare tre olika alternativen
för markanvändning i anslutning till den gamla tegelbruksbyggnaden har tagits bort
och ersatts med förslag om bostadsbebyggelse varvid i en eventuell fortsatt planprocess ska prövas om den befintliga tegelbruksbyggnaden ska bevaras eller inte. Bakgrunden till detta är att det inte längre är aktuellt att pröva att anlägga en konstgräsplan för fotboll inom området Pråmlyckan, då kommunen valt att satsa på befintliga
anläggningar inom Lomma tätort. (sid 33)
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Planprogrammet har även justerats något språkligt och layoutmässigt.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2015-10-14, § 45.
Beslutsunderlag
- Planprogram för Pråmlyckan – Lindströms, förslag till planledningsgruppen
2015-10-14
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2015-09-16
- Protokoll från planledningsgruppen, § 45/15
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till planprogram för Pråmlyckan Lindströms.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Detaljplan för Bjärred 37:1 m.fl. i Bjärred – beslut om planuppdrag
(Bojk).
Ärendebeskrivning
Bakgrund
I fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bjärred-Borgeby (utställning 9 december 2014 –
28 februari 2015) utpekas området som ett utvecklingsområde där möjligheten för restaurangverksamhet och område för båtklubb ska prövas.
I samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Bjärred-Borgeby
har länsstyrelsen i utställningsskedet yttrat sig och sagt att de inte godtar föreslagen
bebyggelse för restaurangverksamhet i strandområdet i Öresundsvägens förlängning.
De anser att planförslaget inte tillgodoser riksintresset för kustzon och genomförandet av förslaget kan bli olämpligt avseende risk för översvämning, erosion samt avseende strandskydd. Länsstyrelsen skriver även i sitt yttrande att planhandlingarna
saknar en redovisning av framtida erosionsskydds placering och utformning samt
dess påverkan på riksintresse för kustzonen samt riksintresse för yrkesfisket och att
de därför inte kan bedöma om riksintressena tillgodoses.
Planområdet och aktuella förutsättningar
Gällande detaljplan för området, som vann laga kraft 1986-02-20, anger markanvändningen område för båtklubb, fiskebodar, park och gata/torg och ej bebyggda områden omfattas av s.k. prickmark (mark som inte får bebyggas) och vattenområdet är
planlagt som vattenområde i vissa fall bryggor. All mark inom området ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik. På den södra delen av området får varje byggnad inte
uppta större yta än 12 m2 och den sammanlagda byggnadsytan inom området får
högst uppgå till 36 m2. På den norra delen får byggnad högst uppföras i 2 meter och
tak ges en lutning mot horisontalplanet av högst 15 grader. Genomförandetiden för
detaljplanen har gått ut.
Inför framtagande av beslut om planuppdrag har en översiktlig genomgång av platsens planeringsförutsättningar tagits fram. I samband med framtagandet av planeringsförutsättningar har det framförallt framkommit att det finns ett flertal vatten,
spillvatten och dagvattenledningar inom planområdet. Skulle dessa behöva flyttas på
grund av planarbetet kan det innebära omfattande svårigheter och kostnader.
Utredningar
Frågan gällande teknisk försörjning bör utredas i ett tidigt skede av planprocessen.
Likaså bör de frågor (riksintresse kustzonen och riksintresse yrkesfisket, översvämning, erosion och strandskydd) som länsstyrelsen lyft i sitt FÖP-yttrande
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utredas i ett tidigt skede så att förgäveskostnader ej uppstår. Troligen kommer en
miljökonsekvensbeskrivning att behöva tas fram i planarbetet och dessutom en trafik- och parkeringsutredning med tanke på områdets geografiska läge nära kusten.
Likaså kommer det att behöva tas fram skisser på områdets utformning i planarbetet.
Eventuellt kan ytterligare utredningar tillkomma.
Planprocessen
Planprocessen måste ske med utökat förfarande, vilket ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Föreliggande förslag har ej stöd i gällande översiktsplan. Något planprogram kommer ej tas fram då det finns ett förslag
till fördjupad översiktsplan som omfattar området.
Områdesavgränsning
Planområdet omfattar Bjärred 37:1 och del av angränsande gatu- och parkmark, all
mark är kommunalägd (se bilaga 1 till skrivelse från planeringsavdelningen 2015-1005).
Ekonomi
Kostnaderna för upprättande av detaljplan uppskattas till 350 000 kr, exklusive utredningar.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2015-10-14, § 46.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2015-10-05
- Planområde med ungefärlig avgränsning (bilaga 1)
- Planeringsförutsättningar (bilaga 2)
- Länsstyrelsens granskningsyttrande över FÖP Bjärred-Borgeby
- Gällande detaljplan
- Protokoll från planledningsgruppen, § 46/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringsavdelningen att upprätta förslag till
detaljplan, för restaurangverksamhet och båtklubb, för Bjärred 37:1 m.fl. i
Bjärred, Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över fördjupning av översiktsplan för södra Hyllie i
Malmö stad, utställningsförslag.
Ärendebeskrivning
Malmö stad har översänt ett utställningsförslag till fördjupad översiktsplan för södra
Hyllie. Planområdet består till största delen av odlingsmark och förslaget innehåller
en tät, blandad stadsbebyggelse som rymmer upp till 4000 bostäder, lika många arbetsplatser, tre skolor och en stadsdelspark. Malmö stads övergripande vision för området är att det ska utvecklas till Malmös andra stadskärna, knyta samman närliggande stadsdelar som idag är fysiskt åtskilda, bli Öresundsregionens mest
klimatsmarta stadsdel, ha regional betydelse och vara en attraktiv del av Köpenhamn-Malmöområdet för boende, företag och besökare.
I samrådsskedet yttrade sig Lomma kommun om betydelsen av goda förbindelser och
kopplingar för arbetspendlare, särskilt anslutningarna till Hyllie station för resenärer
som åker tåg. Sedan samrådet har arbetet med en strukturplan för MalmöLundregionen initierats och det vore därmed önskvärt att Malmö-Lundregionen nu
börjar omnämnas i översiktsplaner.
Planeringsavdelningen har lämnat förslag till yttrande.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2015-10-14, § 48.
Beslutsunderlag
- Utställningsförslaget ”Översiktsplan för södra Hyllie” med tillhörande plankarta,
miljökonsekvensbeskrivning samt samrådsredogörelse
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2015-10-07
- Protokoll från planledningsgruppen, § 48/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun lämnar följande yttrande:
”Med tanke på områdets regionala betydelse och det pågående strukturplanearbetet
för Malmö-Lundregionen, kan södra Hyllies roll i Malmö-Lundregionen med fördel
lyftas fram i den fördjupade översiktsplanen. I övrigt har Lomma kommun inget att
erinra.”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Detaljplan för del av Fjelie 2:3, Lomma kommun (trafikplats Flädie)
– beslut om samråd
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-17 att ge planeringsavdelningen i uppgift att
upprätta detaljplan för del av Fjelie 2:3. Inom området föreslogs att pröva följande
markanvändning: tankställe, pendlarparkering och/eller räddningstjänststation samt
återvinningscentral.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-25 att det i det fortsatta arbetet inte ska prövas
en lokalisering av räddningstjänststation inom föreliggande detaljplan.
Ett förslag till detaljplan, upprättat 2015-10-14, har tagits fram för att anpassa markanvändningen till behov som är identifierade idag, det vill säga återvinningscentral/handel med återvinningsmaterial och område för tankställe (som kan innefatta
vägrestaurang). Planförslaget omfattar även område för lokalgata och natur (yta för
dagvattenhantering).
Planprocessen sker med normalt planförfarande.
Detaljplanen bedöms medföra sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras. Till planförslaget hör en behovsbedömning, miljökonsekvensbeskrivning, lokaliseringsprövning
och en dagvattenutredning.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-21, § 178.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-10-14 från planeringsavdelningen
- Plan- och genomförandebeskrivning 2015-10-14
- Lokaliseringsutredning
- Dagvattenutredning trafikplats Flädie, rapport 2015-06-25
- Miljökonsekvensbeskrivning 2015-10-08
- Plankarta med planbestämmelser 2015-10-14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 178/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplaneförslag för del av Fjelie 2:3 i
Lomma kommun, upprättat 2015-10-14, att sändas ut på samråd.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Detaljplan för Lomma 11:56 m.fl. i Lomma kommun (Kv. Nian) –
beslut om granskning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta detaljplan för rubricerat område. Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för skola, bostäder, kontor samt handel
och verksamheter inom Lomma 11:56, att pröva lämpligheten av att utöka allmän platsmark för huvudgata vid Prästbergarondellen samt möjliggöra för anläggandet av planskild gång- och cykelpassage under Malmövägen. Markanvändningen för fastigheterna i
nordöst föreslås förändras genom att befästa befintlig markanvändning.
Ett detaljplaneförslag har tagits fram och beslut om samråd fattades av kommunstyrelsen 2015-04-29. Förslaget har därefter varit ute på samråd under tiden 11 maj - 12
juni 2015. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad
2015-10-21. De inkomna synpunkterna och det vidare arbetet har föranlett justeringar av planförslaget och ett granskningsförslag har upprättats, daterat 2015-10-21.
Förändringarna innebär bland annat att ytterligare en markanvändningsbestämmelse
har tillkommit på del av Lomma 11:56, att byggrätten på skolfastigheten har utökats,
att utfartsförbud vid de tekniska anläggningarna har tagits bort och att planbestämmelserna om skyltning och placering har justerats.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-21, § 179.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-10-14 från planeringsavdelningen
- Samrådsredogörelse 2015-10-21
- Plan- och genomförandebeskrivning 2015-10-21
- Plankarta med planbestämmelser 2015-10-21
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 179/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen, upprättad
2015-10-21, och att godkänna detaljplan för Lomma 11:56 m.fl. i Lomma
kommun, upprättad 2015-10-21, för granskning.
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Fastställande av sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2016
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till sammanträdestider år 2016 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-21, § 177.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-10-19 från kommunsekreteraren
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 177/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2016 enligt bilaga.
./.

Bilaga
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