SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (28)

KOMMUNSTYRELSEN
2015-11-18
Plats
Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma
Tid
Onsdagen den 18 november 2015 kl. 19.00-19.15
Beslutande

Anders Berngarn (M)
Robert Wenglén (M)
Lisa Bäck (S)
Claes Hedlund (M)
Sofia Forsgren-Böhmer (M)
Alf Michelsen (M)
Carin Hansson (M)
Remco Andersson (FP)
Martha Henriksson Witt (C)
Lars Carlén (S)
Rune Netterlid (S)
Jerry Ahlström (M)
Conny Bäck (S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare för C Idström
Ersättare för A Mårtensson

Övriga deltagare

Patric Bystedt (M)
Lennart Månsson (M)
Emma Köster (M)
Mozhgan Zachrison (M)
Cia Barwén (M)
Gunilla Lundström (FP)
Karl-Gustav Nilsson (S)
Lennart Nilsson (S)

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Jan Sohlmér
Christine Edenbrandt

Kommundirektör
Kommunsekreterare

Utses att justera

Lisa Bäck

Justeringens
plats
och tid

Kommunhuset i Lomma 2015-11-25

Underskrifter

Sekreterare
Christine Edenbrandt
Ordförande
Anders Berngarn
Justerande
Lisa Bäck

Utdragsbestyrkande

Paragrafer
178-192
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2015-11-18
Paragrafer

178-192

Datum när anslaget
sätts upp

2015-11-26

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset i Lomma

Datum när anslaget
tas ned

Underskrift
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2015-11-18

KS § 178

Dnr KS/KF 2015:2.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
nr 20/15
Beslut avseende ny ersättare i beredningsgrupp för Kävlingeåns
vattenråd
Dnr KS/KF 2015:24.111
nr 21/15
Yttrande över länsstyrelsens rapport Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner
Dnr KS/KF 2015:369.210
Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
nr 14/15
Beslut avseende ansökan från Ung Företagsamhet om ekonomiskt
bidrag
Dnr KS/KF 2015:365.048
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 101-106/15 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 75-77/15
Kommunal tjänstepension
Dnr KS/KF 2015:3.002
nr 78/15
Förhandling angående verksamhetsförändring pga. minskad arbetsmängd inom serviceavdelningen, kommunledningskontoret,
förhandlingsprotokoll nr 12/2015
Dnr KS/KF 2015:3.002
nr 79/15
Förhandling angående verksamhetsförändring pga. minskad arbetsmängd inom serviceavdelningen, kommunledningskontoret,
förhandlingsprotokoll nr 13/2015
Dnr KS/KF 2015:3.002
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
nr 16/15
Upptagande av lån på 10 mnkr, byggnadskreditiv
Dnr KS/KF 2015:301.060
nr 17/15
Upptagande av lån på 35 mnkr, omsättning
Dnr KS/KF 2015:269.045
nr 18/15
Tecknande av leasingavtal avseende fordon (ramavtal) med SEB
Dnr KS/KF 2015:409.057
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nr 19/15

Beslut om nedskrivning av kundfordringar, samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr KS/KF 2015:67.045

Delegationsbeslut fattat av samhällsbyggnadschefen
nr 7/15
Reviderad vidaredelegationsordning samhällsbyggnadsförvaltningen enligt kommunstyrelsens delegation
Dnr KS/KF 2015:410.002
Protokoll från sammanträde 2015-10-21, 2015-10-28 och 2015-11-04 med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Protokoll från sammanträde 2015-11-04 med planledningsgruppen.
Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från sammanträde 2015-10-22 med kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KS § 179

Dnr KS/KF 2015:186.041

Slutredovisning av avslutat KF-projektet Reservkraft till kommunhuset
Ärendebeskrivning
Säkerhetschefen gör i skrivelse från 2015-09-11 en slutredovisning av investeringsprojekt Reservkraftverk till kommunhuset och föreslår där att slutredovisning och den
negativa budgetavvikelsen om 134 tkr godkännes. Den totala avvikelsen begränsas
till -37 tkr till följd av det statliga investeringsbidraget.
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:
Ekonomiavdelningen har gått igenom slutredovisningen. Totalutgiften blev 134 tkr
högre än budgeterat och det statliga bidraget, som periodiseras över nyttjandetiden,
blev 97 tkr högre än vad som förutsattes i samband med budgetbeslutet.
Ekonomiavdelningen föreslår att slutredovisningen och den negativa budgetavvikelsen godkännes – detta innebär en utökning av budgeten med 134 tkr
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04, § 184.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-09-11 från säkerhetschefen
- Yttrande 2015-10-27 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 184/15
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen och den negativa budgetavvikelsen. Detta innebär en utökning av budgeten med 134 tkr.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2015:384.250

Godkännande av köpeavtal avseende fastigheten Staffanstorp
Knästorp 1:6
Ärendebeskrivning
I kommunens strävan efter att hitta lämplig jordbruksmark som kan förvärvas ur strategisk synpunkt för framtida markbyten finns möjlighet att förvärva 8,3 ha jordbruksmark av klass 10 i Knästorp mellan Lund och Staffanstorp. Markområdet ligger
bra till för att kunna erbjudas i framtida markbytesaffärer kring Lomma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-10-21, § 190/15, samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda förhandling om markförvärv av fastigheten Staffanstorp
Knästorp 1:6 som strategiskt markförvärv.
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, i skrivelse från den 27 oktober 2015, att
kommunstyrelsen godkänner förslag till köpeavtal mellan Lomma kommun och
Stefan Hansson avseende fastigheten Staffanstorp Knästorp 1:6 i Staffanstorps
kommun. Köpeskillingen är överenskommen till 3,1 mnkr. Handpenning uppgår
till 310 tkr och resterande köpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen den 11
mars 2016.
Enligt budget 2015 finns ett totalt investeringsanslag avseende strategiska markförvärv på 3,0 mnkr. Av anslaget återstår 1 006 tkr. Handpenningen på 310 tkr
kan erläggas genom omdisponering från 2015 års investeringsanslag avseende
strategiskt markförvärv. Resterande köpeskilling, 2 790 tkr kan omdisponeras från
kommunstyrelsens oförutsedda investeringar, strategiska markförvärv år 2016.
Enligt förslaget till investeringsbudget för år 2016 uppgår det totala anslaget för
strategiska markförvärv till 15 mnkr. Budgeten för år 2016 fastställs av kommunfullmäktige den 19 november 2015.
Kommunstyrelsen föreslås omdisponera 310 tkr från KS oförutsedda investeringar
2015 avseende strategiska markförvärv till handpenning för fastigheten
Staffanstorp Knästorp 1:6. Kommunstyrelsen föreslås vidare omdisponera 2 790
tkr under år 2016 för resterande köpeskilling avseende fastigheten Staffanstorp
Knästorp 1:6.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04, § 185.
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Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-10-27 från samhällsbyggnadschefen och exploateringsingenjör
Torsten Lindh
- Köpekontrakt avseende Staffanstorp Knästorp 1:6
- Yttrande 2015-11-03 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 185/15
Kommunstyrelsens handläggning
Efter arbetsutskottets behandling av ärendet har köpekontraktet reviderats på så sätt
att hela köpeskillingen ska erläggas 2016.
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen ska besluta följande under förutsättning av
fullmäktiges beslut avseende budget 2016:
- Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt mellan Lomma kommun och Stefan
Hansson avseende fastigheten Staffanstorp Knästorp 1:6.
- Finansiering av köpet ska ske genom att 3.100 tkr omdisponeras under år 2016
från KS oförutsedda investeringar avseende strategiska markförvärv.
Kommunstyrelsen beslutar följande under förutsättning av fullmäktiges beslut
avseende budget 2016:
– Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt mellan Lomma kommun och Stefan
Hansson avseende fastigheten Staffanstorp Knästorp 1:6.
- Finansiering av köpet ska ske genom att 3.100 tkr omdisponeras under år 2016 från
KS oförutsedda investeringar avseende strategiska markförvärv.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2015:337.105

Utseende av pristagare av 2015 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 kommunfullmäktiges 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:
• Inga-Maj och Helge Forsberg
• Anna Lybeck och Pär Thuresson
• Jörgen Freiburghaus
• Herbert Jacobsson
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04, § 186.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-10-29 från Ingrid Grönkvist
- Inkomna nomineringar
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott § 186/15
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen utser Inga-Maj och Helge Forsberg till pristagare av 2015 års
pris för berömvärda insatser för deras insatser utöver det vanliga för att bistå medmänniskor och medverka till att Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden.
Inga-Maj och Helge Forsberg tilldelas priset för sitt mångåriga ideella arbete för att
hjälpa behövande i Litauen genom insamling av kläder, skor, rullatorer etc. som levereras till Litauen. Helge Forsberg har dessutom startat fruktodling i Litauen vilket
medfört såväl sysselsättning för många som inkomster av försäljning.
Inga-Maj och Helge Forsberg tilldelas priset även för sitt medmänskliga arbete i
Röda Korsets Väntjänst där de genom sitt engagemang hjälper och glädjer många
äldre i kommunen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2015:338.133

Godkännande av överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2007-04-26, § 71, beslutat att uttala sin avsikt att Lomma
kommun ska 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 skall 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 skall rymmas
inom kommunens flyktingmottagning. Parterna äger vidare rätt att uppta förhandlingar om förutsättningarna för flyktingmottagandet ändras väsentligt.
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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 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 ett
åtagande om att10 personer skulle tas emot under detta år. För år 2015 har kommunen
åtagit sig att ta emot 15 nyanlända för bosättning i kommunen.
Förslaget
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Då gällande avtal om flyktingmottagning löper ut vid årsskiftet 2015/2016 har kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn, kommundirektören och undertecknad förhandlat med länsstyrelsen beträffande villkor för överenskommelse om kommunens
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande avseende år 2016.
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 2016, genom anvisning av Arbetsförmedlingen och/eller Migrationsverket. 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.
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen göra förtydliganden/tillägg under punkterna B och F i enlighet med föreliggande avtalsförslag, bland annat avseende prioritering av familjer med barn i förskole- och grundskoleåldern, i enlighet med
bemyndigandet från kommunfullmäktige.
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Förhandlingar föreslås äga rum, under år 2016, beträffande ny överenskommelse
om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande avseende år 2017.
Det kan noteras att Regeringskansliet utarbetat förslag till lag om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning (Ds 2015:33), innebärande att kommunerna kan anvisas att ta emot nyanlända för bosättning oavsett om kommunerna har
överenskommelse eller inte. Avsikten är att mottagandet ska bli proportionellt i förhållande till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och
annat mottagande. Lagändringen föreslås träda ikraft 2016-07-01.
Även efter lagändringen avses överenskommelser tecknas med kommunerna. Om
de överenskomna platserna inte motsvarar de beräknade kommuntalen, föreslås de
aktuella kommunerna kunna få anvisningar till dess att kommuntalen nås. Lagförslaget har stora likheter med nu gällande lagstiftning avseende anvisning av ensamkommande barn.
En översyn av kommunersättningarna avses göras och förslag presenteras i budgetpropositionen 2016.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04, § 188.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-09-03 från kanslichefen
- Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 188/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- I avvaktan på nya beslut i Riksdagen godkänner Lomma kommun bifogad ”Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare” avseende år
2016, mellan Staten genom Länsstyrelsen i Skåne Län och Lomma kommun.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Detaljplan för del av Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun
(Bjärred saltsjöbad och station) – beslut samråd
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-17 att ge planeringsavdelningen i uppdrag att
ta fram beslutsunderlag som stödjer syftet att bilda naturreservat av Bjärred saltsjöbad. I uppdraget ingick både möjligheten att såväl upphäva delar av gällande detaljplan som att upprätta ny detaljplan för området. Vid kommunstyrelsens sammanträde
2015-04-29 beslutades att utöka planuppdraget till att även omfatta Bjärreds station
med syftet att pröva markens lämplighet för centrumverksamhet.
Ett förslag till detaljplan, upprättat 2015-11-11, har tagits fram. Förslaget innebär att
större delen av Saltsjöbadsparken avsätts som naturområde. Den nordöstra delen av
parken avsätts som idrottsanläggning för att befästa den befintliga tennisklubbens
verksamhet. Glasskiosken samt stationshuset och skateboardsparken avsätts för kiosk
och servering respektive centrumverksamheter. Utöver detta innefattar planområdet
även område med tekniska anläggningar, parkmark samt gatumark. Föreslagen utbredning av gatumark innebär att det blir möjligt att uppföra gång- och cykelväg
längs Södra Västkustvägen men även att kunna utforma Plantskolevägens anslutning
mot Södra Västkustvägen på ett mer trafiksäkert sätt.
Planeringsavdelningen bedömer att genomförande av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning inte tagits fram.
Planprocessen sker med normalt planförfarande.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11, § 189.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-11-11 från planeringschefen och planingenjören
- Plan- och genomförandebeskrivning 2015-11-11
- Planbestämmelser och plankarta 2015-11-11
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 189/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för del av Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred, upprättad 2015-11-11, att sändas ut på samråd.
- Föreliggande planförslag bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av utlåtande och antagande av detaljplan för Önnerup 1:2 m.fl., område mellan Haboljung och Bjärred, Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att fastställa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen i Lomma kommun genom att begränsa avstyckning och nybyggnation samt reglera markanvändningen utmed stranden med ambitionen
att genomföra ett sammanhängande gångstråk. Området innehåller landskapsvärden som skyddas och värnas genom att möjligheten till ytterligare bebyggelse begränsas.
Beslut om utställning fattades av kommunstyrelsen 2014-04-02, detaljplanen
har därefter varit utställd för granskning 14 april – 11 maj 2014. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i utlåtande 3, daterat 2015-11-11.
Till följd av inkomna synpunkter under utställningen har följande ändringar
genomförts:
• Text i planbeskrivningen justeras i mindre omfattning angående miljökompensation, tillgänglighet och strandskydd. Text rörande skrivning om att bygglov
enbart medges om erforderliga skydd mot erosion ersätts med att krav om särskild utredning avseende erosionsrisk kan ställas.
• Text i genomförandebeskrivningen kompletteras med redogörelse om vilka fastigheter som delvis planlagts som allmän plats samt vilka rättigheter och skyldigheter det innebär, text om rättigheter att ha ledning över annan fastighet förtydligas.
• GC-väg vid Önnerup 33:2 har efter överenskommelse/avtal och ett godkännande
av revidering från markägaren, inneburit att gång- och cykelvägens dragning i
denna del av detaljplanen har justerats.
• GC-väg vid Önnerup 24:2 justeras genom att förflyttas något österut, efter överenskommelse och godkännande av revidering från markägarna. Överenskommelsen innebär att del av Önnerup 24:2, den del som utgörs av bostadsändamål
och park i planförslagets södra del, undantas från fastställelse.
• Bestämmelse om markens anordnande tas bort.
• På fastigheten Önnerup 4:20 kommer området samt närområdet där nätstationen
är placerad att utgå ur planområdet, vilket innebär att ytan blir planlös.
• Utbredning av prickmark inom Önnerup 10:10 har justerats efter överenskommelse och ett godkännande av revidering från markägaren till Önnerup 10:10
och Önnerup 10:18.
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•

•

I genomförandebeskrivningen har texten om avtal justerats genom att inte längre
ange att avtal ska godkännas innan antagande. Kommunen har dock fortfarande
avsikten att teckna avtal men att detta kan göras efter ett antagande.
Allmän platsmark på fastigheterna Önnerup 4:28 och Önnerup 10:10 har utgått
ur planområdet. Allmänhetens tillträde till dessa stråk säkerställs genom tecknande av avtalsservitut.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11, § 190.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-11-11 från planeringschefen och planingenjören
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Utlåtande 3
- Plankarta med planbestämmelser
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 190/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen godkänner utlåtande 3, daterat 2015-11-11, avseende detaljplan för Önnerup 1:2 m.fl., område mellan Haboljung och Bjärred, Lomma
kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Kommunfullmäktige antar detaljplan för Önnerup 1:2 m.fl., område mellan
Haboljung och Bjärred, Lomma kommun, upprättad 2015-11-11.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Detaljplan för Lomma 25:5 m.fl. i Lomma, Lomma kommun
(Kanalkvarteren) – beslut om granskning
Ärendebeskrivning
Beslut om planuppdrag fattades av kommunstyrelsen 2014-09-17, § 130, för
rubricerat område. Uppdraget syftade till att ändra markanvändningen för delar
av den befintliga planen.
Ett förslag till detaljplan, upprättat 2015-06-03, har tagits fram där allmän
platsmark i form av gångfartsgata och kvartersmark för parkering har ändrats
till att istället utgöras av allmän platsmark för lokalgata.
Planförslaget var föremål för samråd under tiden 7 september – 5 oktober
2015. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad
2015-11-11. Med anledning av inkomna synpunkter och vidare bearbetning av
förslaget har mindre justeringar gjorts. Bland annat har plankartans bestämmelser om placering, utformning och utförande förtydligats, markområdet för teknisk anläggning ”E” har utökats något och ett u-område till denna tekniska anläggning har tillförts plankartan. Förtydligande har skett angående möjligheter
att uppföra miljöhus på kvartersmark för parkering.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11, § 191.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-11-11 från planeringschefen och planingenjören
- Samrådsredogörelse 2015-11-11
- Plan- och genomförandebeskrivning 2015-11-11
- Planbestämmelser och plankarta 2015-11-11
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 191/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen, upprättad 2015-11-11,
samt godkänner detaljplaneförslag för Lomma 25:5 m.fl. i Lomma, Lomma
kommun, upprättat 2015-11-11, för granskning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tillägg till Detaljplan för Lomma 25:5 m.fl., Kanalkvarteren,
Lomma hamn, Lomma kommun – beslut om granskning
Ärendebeskrivning
Beslut om planuppdrag fattades av kommunstyrelsen 2015-06-17, § 124, för
rubricerat område. Uppdraget syftade till att genom tillägg till gällande detaljplan ”Detaljplan för del av Lomma 25:5 m.fl., Lomma hamn, Kanalkvarteren
(DP 07/03)” ändra parkeringsnormen samt åstadkomma ett förtydligande av
planbestämmelsen gällande byggnadskropparnas utförande.
Ett detaljplaneförslag har tagits fram och beslut om samråd fattades av kommunstyrelsen 2015-08-26, § 140. Förslaget har därefter varit ute på samråd under tiden 7 september – 5 oktober 2015. Inkomna synpunkter har sammanställts
i en samrådsredogörelse daterad 2015-11-11. Inkomna synpunkter har föranlett
justering av planbestämmelsen om byggnaders placering, utformning och utförande.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11, § 192.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-11-11 från planeringschefen och planingenjören
- Samrådsredogörelse 2015-11-11
- Plan- och genomförandebeskrivning 2015-11-11
- Tillägg till planbestämmelser och plankarta 2015-11-11
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 192/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen, upprättad 2015-11-11 samt
godkänner tillägg till detaljplan för Lomma 25:5 m.fl., Kanalkvarteren, Lomma
hamn, upprättat 2015-11-11, för granskning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag om revidering av renhållningstaxa för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Kommunen har enligt miljöbalken (27 kap. 4 -7§§) rätt att ta ut renhållningsavgift
för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom
kommunens försorg.
Renhållningsavgift ska vara årlig eller på annat sätt periodisk. Om avgiften avser insamling, transport och bortskaffande vid enstaka tillfällen får kommunen besluta att
avgiften ska betalas vid varje tillfälle i fråga. Avgiften ska, med vissa undantag, bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga planerings- kapital- och driftskostnader för renhållningen. Självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen gäller, med det undantaget att avgiften får tas ut på ett sådant sätt att
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
Kommunfullmäktige har år 2009 fastställt nu gällande renhållningstaxa för Lomma
kommun. Taxan har därefter reviderats delvis år 2010-06-10, § 51.
Tekniska nämnden har 2015-11-02, § 80, beslutat föreslå kommunfullmäktige att
ändra punkt 3.2 i gällande renhållningstaxa till följande:
3.2
Ersättningar till entreprenören (”Hämtning”)
Den del av taxan som utgörs av entreprenadkostnad för hämtning får av tekniska nämnden regleras enligt Statistiska Centralbyråns Renhållningsindex
A12:MD med juni 2015 som basmånad. Indexregleringen får göras en gång
per kalenderår, baserad på indextalet för juni månad föregående år. Regleringen träder i kraft 1 januari året efter avstämningsperioden och är sedan
fast hela året ut. Första regleringstillfälle är per den 1 januari 2017 och omfattar perioden juni 2015 till och med juni 2016. Avgift avrundas till hela
kronor. I taxan ingår kostnad för hämtning av grovavfall. Om kommunens
kostnad för grovavfall ändras får tekniska nämnden justera dess andel i taxan
i samma proportion som ändringen.
Tekniska nämnden beslutade vidare föreslå fullmäktige besluta att gällande renhållningstaxa höjs enligt förslag med fyra procent och att höjningen träder i kraft 201602-01.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör i skrivelse, 2015-10-02, för konsekvenserna
för normalhushållet och förändrade avgifter för de vanligast förekommande abonnemangen.
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Kanslichefen har lämnat följande yttrande
Avfallsindex A12 har tagits fram av SCB och ersätter tidigare R77, Renhållningsindex.
Förvaltningen uppger att överenskommelse har träffats med nuvarande leverantör
om att ersätta R77 med index enligt A12. Indexserien föreslås fastställas att träda
ikraft den 1 januari 2016 och avgifterna regleras den 1 januari året efter. Förvaltningen uppger att den nya indexserien kan förväntas ge ungefär samma utfall som
tidigare index.
För det fall ärendet behandlas av kommunfullmäktige vid sammanträde 2015-1210 kan revideringen träda ikraft 2016-02-01.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11, § 193.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 80/15
- Yttrande 2015-11-05 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 193/15
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Renhållningstaxa för Lomma kommun revideras på så sätt att punkt 3.2, första
stycket, erhåller följande reviderade lydelse.
”3.2 Ersättningar till entreprenören (”Hämtning”)
Den del av taxan som utgörs av entreprenadkostnad för hämtning får av tekniska nämnden regleras enligt Statistiska Centralbyråns Renhållningsindex
A12:MD med juni 2015 som basmånad. Indexregleringen får göras en gång
per kalenderår, baserad på indextalet för juni månad föregående år. Regleringen träder i kraft 1 januari året efter avstämningsperioden och är sedan
fast hela året ut. Första regleringstillfälle är per den 1 januari 2017 och omfattar perioden juni 2015 till och med juni 2016. Avgift avrundas till hela
kronor.
I taxan ingår kostnad för hämtning av grovavfall.
Om kommunens kostnad för grovavfall ändras får tekniska nämnden justera
dess andel i taxan i samma proportion som ändringen.”
- Renhållningstaxan höjs enligt bilaga med fyra procent.
./.

Bilaga
- Revideringarna gäller från och med 2016-02-01
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag om revidering av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-11-03, § 116, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i Lomma kommun att gälla från och med 2016-02-01, varvid nu
gällande taxa upphör att gälla.
Nämnden beslutade vidare att uppdra åt förvaltningen att komplettera ärendet med
ekonomiska beräkningsexempel avseende taxeförslagets konsekvenser, inför kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av nämndens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-11, § 194.
Beslutsunderlag
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 116/15
- Skrivelse 2015-11-09 från förvaltningschefen och ekonomen på UKF-förvaltningen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 194/15
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Kommunfullmäktige fastställer reviderad taxa för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i Lomma kommun i enlighet med bilaga, att gälla från och med
2016-02-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Avsiktsförklaring och fråga om medfinansiering – Leader Lundaland
Ärendebeskrivning
Ett Leaderområdet är ett geografiskt område - "ett område med gemensam själ" - där
offentlig, privat och ideell sektor tillsammans bedriver innovativa utvecklingsinsatser för utveckling av nya jobb och nya verksamheter. Leaderområdet som kallas
Lundaland består av kommunerna: Lund, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Södra
Eslöv. Det har bedrivits s.k. leaderverksamhet i området sedan 2009.
Kommunstyrelsen beslöt 2011-04-06, § 91, att underteckna en avsiktsförklaring om
att aktivt delta i utvecklingen av Lundaland i enlighet med utvecklingsstrategi för
detta område 2007-2013. Samtidigt förband sig kommunstyrelsen att, så fort möjlighet ges, fullt ut delta i det fortsatta utvecklingsarbetet och att kommunens tätorter då
ska ingå i det geografiska område som Lundaland omfattar.
Kommunerna som deltar i programmet är med och finansierar programmet med
kommunala medel, s.k. offentlig medfinansiering. Kommunens medverkan medför
att s.k. leaderverksamhet kan bedrivas i Lomma kommun, d.v.s. att både kommunen
själv, privata företagare och ideella organisationer kan ansöka om stöd för utveckling
av sina idéer.
Kommunen får en plats i styrelsen där alla ansökningar om medel för att finansiera
projekt beslutas. Privata och ideella sektorn bidrar också med finansiering i form av
medel alternativt ideellt arbete.
Kommunstyrelsen har 2014-12-10, § 194, beslutat att förskottera 40 tkr för framtagande av strategidokument avseende ” Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden
i leaderområdet Lundaland”. I december 2014 lämnade kommunerna i Lundaland
gemensamt in en ansökan om medel för genomförande av lokalt ledd utveckling
inom Lundaland under åren 2016 - 2023. Ansökan bestod bl. a. av avsiktsförklaringar från Lunds, Kävlinges, Staffanstorps, Lommas och Södra Eslövs kommuner, samt
tillhörande strategi för genomförande.
Kommunerna ansökte om medel från Jordbruksfonden, Regionala tillväxtfonden
samt Socialfonden. Lundalands ansökan blev prioriterad och Jordbruksverket har
fördelat budgeten per fond.
För att kunna erhålla startbeslut för det nya programmet för lokalt ledd utveckling
från Jordbruksverket måste området lämna in ett antal kompletteringsuppgifter till
Jordbruksverket senast 2015-12-31. En av dessa kompletteringar är avsiktsförklaringar och beslut om offentlig medfinansiering från respektive kommun.
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Interimsstyrelsen för Leaderområdet har beslutat om en fördelning av den offentliga
medfinansieringen, efter principen totalt antal boende i området, på landsbygden respektive i Lunds tätort. Lomma och Bjärreds tätorter betraktas i detta sammanhang
som landsbygd. För Lomma kommun uppgår medfinansieringen totalt till 2 419 334
kronor.
Frågan om finansiering av eventuell medfinansiering enligt förslaget har diskuterats
av budgetberedningen och kommunstyrelsen i samband med beredningen av budget
för år 2016.
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:
Enligt framskrivet förslag föreslås kommunstyrelsen besluta att Lomma kommun
undertecknar avsiktsförklaring avseende leaderområde Lundaland för lokalt ledd
utveckling programperioden 2014-2020, innebärande att kommunen står bakom
utvecklingsstrategin och avser att medfinansiera leaderområdet Lundaland i enlighet med medfinansieringsintyg.
För Lomma kommun uppgår medfinansieringen totalt till 2 419 334 kronor för
åren 2016-2022. Medfinansieringen är årsvis fördelad enligt följande:
2016
691 238

2017
691 238

2018
345 619

2019
345 619

2020
345 619

2021
0

2022
0

Enligt kommunstyrelsens förslag till budget för år 2016 samt plan för åren 20172018 finns följande medfinansiering inlagd i budgetförslaget:
2016
700 000

2017
700 000

2018
400 000

Således finns täckning i budget och plan för Lomma kommuns medfinansiering
av LeaderLundaland åren 2016-2018.
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 2016 med plan 2017-2018 den 19
november 2015.
Medfinansiering för perioden efter 2018 får hanteras i kommande års budgetarbete.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11, § 195.
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Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-11-03 från kanslichefen
- Avsiktsförklaring avseende leaderområde för lokalt ledd utveckling programperioden 2014-2020
- Medfinansieringsintyg för att starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 20142020
- Lundalands utvecklingsstrategi 2014-2020
- Jordbruksverket fördelning av fondmedel 2015-04-20
- Fördelning av kommunal medfinansiering mellan ingående kommuner
- Yttrande 2015-11-05 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 195/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Lomma kommun undertecknar avsiktsförklaring avseende leaderområde Lundaland för lokalt ledd utveckling programperioden 2014-2020, innebärande att kommunen står bakom utvecklingsstrategin och avser att medfinansiera leaderområdet
Lundaland i enlighet med medfinansieringsintyg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Medlemskap i Öresundssamarbetet Greater Copenhagen & Skåne
Committee
Ärendebeskrivning
Sedan 1993 bedrivs det politiska samarbetet mellan Skåne och Själland i ”Öresundskomiteen”. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet
över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förhållande till de båda
regeringarna, Riksdagen, Folketinget och EU.
Sedan i våras har det pågått ett arbete inom den nuvarande Öresundskomiteen för att
omvandla organisationen till ett mer handlingskraftigt samarbete som alla kommuner
erbjuds medlemskap i. Syftet är att den nya organisationen, ”Greater Copenhagen &
Skåne Committee” ska öka hållbar tillväxt och sysselsättning.
Kommittén ska:
• Stödja den gemensamma marknadsföringen av "Greater Copenhagen".
• Arbeta för att skapa en stark internationell infrastruktur.
• Stödja till att locka investerare, turister, företag och talanger.
• Arbeta för en integrerad och hållbar tillväxtregion, bland annat genom att understödja integreringen av arbetsmarknaden och försöka påverka den lagstiftning och de
gränshinder som bedöms utgöra hinder för tillväxt.
• Skapa gemensamma strategiska näringslivssatsningar.
Öresundskomiteens verkställande utskott beslutade den 19 oktober att gå vidare med
förslaget till stadgar för den nya organisationen. Öresundskomiteen kommer att behandla förslaget vid två tillfällen, den 4 november och den 2 december. Därefter är
den nya organisationen tänkt att starta den 1 januari 2016.
Regionen föreslår i skrivelse 2015-11-02 kommunerna i Skåne att besluta ta ställning
till frågan om medlemskap i organisationen.
Som medlemmar i ”Greater Copenhagen & Skåne Committee” kommer de skånska
kommunerna ha ett större inflytande än tidigare. Ju fler skånska kommuner som går
med, desto större blir inflytandet.
Region Skåne informerar i skrivelse 2015-11-02 om att regionen kommer att betala
hela den årliga medlemsavgiften. Medlemskapet i sig innebär därmed ingen kostnad
för kommunerna och heller inga förpliktelser att delta i marknadsföringsaktiviteter
eller liknande. Däremot kommer det finnas möjlighet att på frivillig basis delta i projekt och aktiviteter. Kostnaden för frivilliga åtaganden står kommunerna i så fall
själva för.
Föreligger förslag till stadgar för den nya organisationen.
Utdragsbestyrkande
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Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-11, § 196.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-11-02 från regionstyrelsen i Region Skåne
- Utkast till stadgar för The Greater Copenhagen & Skåne Committee
- Skrivelse 2015-11-03 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 196/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Lomma kommun önskar delta i Öresundssamarbetet ”Greater Copenhagen &
Skåne Committee” och ansöker om medlemskap i organisationen. Kommunen tillstyrker föreliggande förslag till stadgar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Månadsrapport januari-oktober 2015, kommunövergripande verksamhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2015-03-19 fastställt reviderat Styr- och kvalitetssystem för
Lomma kommun. Enligt styrsystemet ska tre ordinarie uppföljningar lämnas; kvartalsrapport, delårsrapport samt årsredovisning.
Kommunstyrelsen har 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 2015-11-18, § 197.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport kommunövergripande verksamhet januari-oktober 2015
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 197/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Månadsrapport avseende kommunövergripande verksamhet januari-oktober 2015
lägges till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 192

s. 27 (28)

2015-11-18
Dnr KS/KF 2015:398.260

Godkännande av köpeavtal avseende fastigheten Staffanstorp
Knästorp 2:7
Ärendebeskrivning
I kommunens strävan efter att hitta lämplig jordbruksmark som kan förvärvas ur strategisk synpunkt för framtida markbyten finns möjlighet att förvärva 6 ha jordbruksmark av klass 10 i Knästorp mellan Lund och Staffanstorp. Markområdet ligger bra
till för att kunna erbjudas i framtida markbytesaffärer kring Lomma.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att markområdet ligger bra
till såväl avståndsmässigt som nåbart ur jordbrukssynpunkt. Enligt miljöförvaltningen i Staffanstorps kommun finns det inga anmälningar om föroreningar eller miljöbelastningar på fastigheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-10-28, § 182/15, samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda förhandling om markförvärv av fastigheten Staffanstorp
Knästorp 2:7 som strategiskt markförvärv.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att kommunen förvärvar
fastigheten Staffanstorp Knästorp 2:7 i enlighet med föreliggande köpeavtal som
strategiskt markförvärv.
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, i skrivelse från den 16 november 2015,
att kommunstyrelsen godkänner förslag till köpeavtal mellan Lomma kommun
och Fredrik Link avseende fastigheten Staffanstorp Knästorp 2:7 i Staffanstorps
kommun. Köpeskillingen är överenskommen till 2 241 000 kr. Handpenning uppgår till 224 100 tkr och resterande köpeskilling ska erläggas senast 30 dagar efter
tillträdesdagen. Tillträdet sker under 2016.
Enligt budget 2015 finns ett totalt investeringsanslag avseende strategiska markförvärv på 3,0 mnkr. Handpenningen på 224 tkr kan erläggas genom omdisponering från 2015 års resterande investeringsanslag avseende strategiskt markförvärv.
Resterande köpeskilling, 2 017 tkr kan omdisponeras från kommunstyrelsens
oförutsedda investeringar, strategiska markförvärv år 2016. Enligt förslaget till
investeringsbudget för år 2016 uppgår det totala anslaget för strategiska markförvärv till 15 mnkr. Budgeten för år 2016 fastställs av kommunfullmäktige den 19
november 2015.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 28 (28)

2015-11-18

KS § 192 (forts.)
Kommunstyrelsen föreslås omdisponera 224 tkr från KS oförutsedda investeringar
2015 avseende strategiska markförvärv till handpenning för fastigheten
Staffanstorp Knästorp 2:7. Kommunstyrelsen föreslås vidare omdisponera 2 017
tkr under år 2016 för resterande köpeskilling avseende fastigheten Staffanstorp
Knästorp 2:7.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-18, § 200.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-11-16 från samhällsbyggnadschefen och exploateringsingenjör Torsten Lindh
- Köpeavtal avseende Staffanstorp Knästorp 2:7
- Yttrande 2015-11-17 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 200/15
Kommunstyrelsen beslutar följande under förutsättning av fullmäktiges beslut
avseende budget 2016:
– Kommunstyrelsen godkänner köpeavtal mellan Lomma kommun och Fredrik Link
avseende fastigheten Staffanstorp Knästorp 2:7.
- Finansiering av köpet ska ske genom att 224 tkr omdisponeras från KS oförutsedda
investeringar 2015 avseende strategiska markförvärv till handpenning för fastigheten
Staffanstorp Knästorp 2:7, och att 2 017 tkr omdisponeras under år 2016 för resterande köpeskilling avseende fastigheten Staffanstorp Knästorp 2:7.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

