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KS § 1

Dnr KS/KF 2016:10.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
nr 1/16
Yttrande över ansökan om förlängd giltighetstid för koncession
enligt naturgaslagen (2005:403)
Dnr KS/KF 2015:438.370
nr 2-5/16
Beslut om avvisning av överklagande
Dnr KS/KF 2013:58.214
Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
nr 17/15
Beviljande av bidrag till Skånes Arkivförbund
Dnr KS/KF 2015:350.048
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 115-123/15 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser
och beslut om överlämnande för handläggning
nr 124/15
Beslut om mottagande av enskilt arkiv som gåva
Dnr KS/KF 2015:441.004
nr 125-129/15 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser
och beslut om överlämnande för handläggning
nr 1-2/16
Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
nr 24/15
Beslut om nedskrivning av kundfordringar, samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr KS/KF 2015:67.045
nr 25/15
Godkännande av rabattavtal och ändring i förvaltningsavtal med
DNB
Dnr KS/KF 2015:408.040
nr 26/15
Godkännande av tilläggsavtal med Robur Fonder AB
Dnr KS/KF 2015:324.060
nr 27/15
Beslut om nedskrivning av kundfordringar, UKF-förvaltningen
Dnr KS/KF 2015:67.045
nr 28/15
Tecknande av hyreskontrakt avseende IT-utrustning
Dnr KS/KF 2015:128.060
nr 1/16
Beslut om nedskrivning av kundfordringar, kommunledningskontoret
Dnr KS/KF 2016:14.045
nr 2/16
Beslut om nedskrivning av kundfordringar, socialförvaltningen
Dnr KS/KF 2016:14.045
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 4 (20)

2016-01-20

KS § 1 (forts.)
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 1-3/16
Kommunal tjänstepension
Dnr KS/KF 2016:11.002
nr 4-5/16
Ålderslivränta
Dnr KS/KF 2016:11.002
nr 6/16
Fastställande av facklig tid
Dnr KS/KF 2016:11.002
nr 7/16
Överläggning angående tillsättning av rektorstjänster på Borgeby
och Löddesnäs
Dnr KS/KF 2016:11.002
Delegationsbeslut fattat av miljöstrategiskt ansvarig
nr 4/15
Beslut angående ansökan om stöd till ”Storkprojektet” i Skåne
Dnr KS/KF 2015:423.048
Delegationsbeslut fattade av chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen
nr 9/15
Servitutsavtal, vatten- och avloppsledningar, Fjelie 19:10
Dnr KS/KF 2016:13.255
nr 10/15
Servitutsavtal avseende fastigheten Lomma 35:1
Dnr KS/KF 2015:308.255
nr 11/15
Köpeavtal avseende fastigheten Karstorp 27:3
Dnr KS/KF 2015:221.240
Protokoll från sammanträde 2015-12-02, 2015-12-09 och 2015-12-16 med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från sammanträde 2015-12-10 med kommunfullmäktige.
Protokoll från kommunfullmäktige, § 89/15, angående fastställelse av budget innefattande budget för år 2016 samt plan för ekonomin för åren 2017-2018. Fastställelse av
finansiella mål och verksamhetsmål. Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande av projekt, dels om upptagande av lån och omsättande av lån.
Fastställelse av skattesats för år 2016.
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 130/15, angående fastställande av
barn- och utbildningsnämndens nämndsplan 2016.
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 116/15, angående ekonomisk rapport
januari-oktober 2015 för miljö- och byggnadsnämnden.
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Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 117/15, angående ekonomisk rapport
januari-november 2015 för miljö- och byggnadsnämnden.
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 119/15, angående nämndsplan 2016
för miljö- och byggnadsnämnden.
Protokoll från socialnämnden, § 88/15, angående fastställande av nämndsplan för
2016.
Protokoll från tekniska nämnden, § 92/15, angående fastställande av nämndsplan för
2016.
Protokoll från sammanträde med styrelsen i Lomma Uthyrningsfastigheter AB 201512-07.
Beslut från länsstyrelsen Skåne, 2015-12-22, angående tillsyn över kommunens beslut att anta ändring av detaljplan för del av Lomma 33:20 i Lomma, Lomma kommun.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting har träffat överenskommelse med Svenska
Kommunalarbetarförbundet om bestämmelser för traineejobb. Överenskommelsen
har träffats mot bakgrund av regeringens införande av traineejobb för vissa arbetslösa
ungdomar.
Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll med tillhörande bilagor samt
redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb.
Personalchefen föreslår mot bakgrund av ovanstående att kommunstyrelsen beslutar
anta Bestämmelser för traineejobb som lokalt kollektivavtal med den utformning och
det innehåll som framgår av bilaga 3 i överenskommelsen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09, § 225.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-11-27 från personalchefen
- Cirkulär 15:31 från Sveriges Kommuner och Landsting
- Förhandlingsprotokoll med bilagor
- Redogörelsetext
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 225/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen antar Bestämmelser för traineejobb som lokalt kollektivavtal med
den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 3 i överenskommelsen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2015:406.610

Yttrande över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU
2015:82)
Ärendebeskrivning
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, har remitterat betänkandet ”Ökad insyn i fristående skolor” (SOU 2015:82), till bl.a. Lomma kommun. Betänkandet har
remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-12-01, § 136, beslutat godkänna och översända yttrande till kommunstyrelsen enligt följande:
Utredningens uppdrag är att lämna förslag om hur offentlighetsprincipen, i
praktiken, kan införas i fristående skolor inom förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. I betänkandet konstateras att
allmänhetens rätt till insyn i en skola är beroende av huvudmannaskapet.
Huvudmännen för de fristående skolorna är, till skillnad från de kommunala
huvudmännen, inte skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen (SOU 2015:82,
sidan 13).
Barn- och utbildningsnämnden är positiv till att införa offentlighetsprincipen i
fristående skolor. Nämnden ansluter sig till yttrandet från Sveriges kommuner och
landsting (SKL) som välkomnar att offentlighetsprincipen införs i fristående
skolor och pekar på betydelsen av lika villkor för alla skolor, rättssäkerheten för
eleverna, föräldrarna och allmänheten samt känslan av rättvisa mellan skolor
oavsett huvudmannaskap.
Barn- och utbildningsnämnden understryker, i likhet med SKL, betydelsen av att
kommunernas insynsrätt i fristående skolor finns kvar för att underlätta
kommunernas skyldigheter enligt skollagen (SOU 2015:82, sidan 84), vad gäller
att hålla sig informerad om hur verksamheten vid den fristående skolan utvecklas
(Kommentar till Skollagen Kap 10, § 41).
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13, § 1.
Beslutsunderlag
- Betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 136/15
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 1/16
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Lomma kommun lämnar följande yttrande över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82):
Utredningens uppdrag är att lämna förslag om hur offentlighetsprincipen, i praktiken,
kan införas i fristående skolor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. I betänkandet konstateras att allmänhetens rätt till
insyn i en skola är beroende av huvudmannaskapet.
Huvudmännen för de fristående skolorna är, till skillnad från de kommunala
huvudmännen, inte skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen (SOU 2015:82,
sidan 13).
Lomma kommun är positiv till att införa offentlighetsprincipen i fristående skolor.
Kommunen ansluter sig till yttrandet från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
som välkomnar att offentlighetsprincipen införs i fristående skolor och pekar på
betydelsen av lika villkor för alla skolor, rättssäkerheten för eleverna, föräldrarna och
allmänheten samt känslan av rättvisa mellan skolor oavsett huvudmannaskap.
Lomma kommun understryker, i likhet med SKL, betydelsen av att kommunernas
insynsrätt i fristående skolor finns kvar för att underlätta kommunernas skyldigheter
enligt skollagen (SOU 2015:82, sidan 84), vad gäller att hålla sig informerad om
hur verksamheten vid den fristående skolan utvecklas (Kommentar till Skollagen
kap 10, § 41).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2015:329.010

Framställan från SLU Alnarp om ekonomiskt stöd för skötsel av Alnarpsparken
Ärendebeskrivning
Bakgrund
SLU Alnarp har i skrivelse, inkommen 2015-08-19, gjort en framställan om ett bidrag om 500 tkr per år åren 2016-2018 från Lomma kommun för skötseln av Alnarpsparken. Parken ägs av SLU Alnarp och Akademiska hus AB, som är ett statligt
bolag med uppgift att förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor. Skötseln utförs av SLU Alnarp, men finansieras av båda ägarna.
Planeringschefen har 2015-09-09 lämnat följande yttrande:
Undertecknad anser att Alnarpsparken är en mycket viktig tillgång för Lomma
kommun och det förefaller fullt rimligt att Lomma kommun lämnar ett ekonomiskt bidrag till parkens skötsel. Det är angeläget att parken kan bibehålla den
höga kvalité som den har idag.
Det är dock viktigt att framhålla att parken har stor betydelse även för andra
kommuners invånare. Avståndsmässigt är det inte längre till Alnarpsparken från
Arlöv och Åkarp än från Lomma samhälle. Med tanke på parkens storlek, läge
och höga kvalité är den även betydelsefull ur ett regionalt perspektiv. Parken utgör en grön oas i en allt mer tätbebyggd region.
Kanslichefen har 2015-09-01 lämnat följande yttrande:
Kommuners befogenheter att driva verksamheter eller bidra till sådana regleras i
kommunallagen. Av bestämmelsen i 2 kap. 1 § framgår att kommunens allmänna
kompetens begränsas av att den själv får ha hand om sådana angelägenheter som
är av allmänt intresse, som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar och som inte, enligt lag, enbart ska hanteras av någon annan.
Det kan konstateras att ett bidrag av här aktuellt slag, får antas vara till nytta för
såväl kommunmedlemmarna som besöksnäringen. I kravet på allmänintresse ligger ett principiellt förbud mot att ge understöd åt enskilda, eftersom det i regel
inte är av allmänt intresse att sådant understöd lämnas. I det här aktuella fallet
torde det emellertid vara av allmänt intresse att understöd lämnas till SLU Alnarp
för skötsel av Alnarpsparken, vilken utgör en viktig plats för rekreation för såväl
kommuninvånarna som för turister.
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Budgetekonomen har 2015-09-09 lämnat följande yttrande:
I Budget 2013 och långtidsplan för 2014-2015 avsattes 200 tkr per år för stöd till
Alnarp för skötsel av Alnarpsparken och 200 tkr per år är planerade i kommunstyrelsens förslag till budget för 2016-2018.
Gällande framställan om 500 tkr för perioden 2016-2018 föreslås att denna fråga
hanteras i den fortsatta budgetprocessen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-09-16 beslutat att framställan om 500 tkr
per år för åren 206-2018 ska hanteras i kommande budgetprocess.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13, § 2.
Beslutsunderlag
- Framställan 2015-08-17 från SLU Alnarp, LTV-fakulteten
- Yttrande 2015-09-09 från planeringschefen
- Yttrande 2015-09-01 från kanslichefen
- Yttrande 2015-09-09 från budgetekonomen
- Protokoll från arbetsutskottet, § 158/15
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 2/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- SLU Alnarp beviljas ett bidrag om 250 tkr år 2016 för skötsel av Alnarpsparken.
Finansiering ska ske genom ianspråktagande av 200 tkr ur kommunstyrelsens budget
och av 50 tkr ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett.
Kommunstyrelsen framhåller att parken har stor betydelse även för andra kommuners
invånare. Avståndsmässigt är det inte längre till Alnarpsparken från Arlöv och Åkarp
än från Lomma samhälle. Med tanke på parkens storlek, läge och höga kvalité är den
även betydelsefull ur ett regionalt perspektiv. Parken utgör en grön oas i en allt mer
tätbebyggd region.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över detaljplan för del av Hjärup 7:1 m.fl., Västerstad,
Skelettplan i Hjärup, Staffanstorps kommun
Ärendebeskrivning
Staffanstorps kommun upprättar detaljplan för del av Hjärup 7:1 m.fl., Västerstad
Skelettplan i Hjärup. Detaljplanen är ett första steg i utbyggnaden av stadsdelen Västerstad i Hjärup. Skelettplanen syftar till att lägga fast grundläggande strukturer för
gator, dagvattenhantering, ledningsutbyggnad och bullerskydd för den planerade utbyggnaden av stadsdelen.
Lomma kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på planen.
Planeringsavdelningen har inga synpunkter på föreliggande förslag till detaljplan i
samrådsskedet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13, § 3.
Beslutsunderlag
- Samrådshandlingar för detaljplan för del av Hjärup 7:1 m.fl., Västerstad Skelettplan i Hjärup
- Yttrande 2016-01-06 från planeringschefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 3/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Lomma kommun har inga synpunkter på förslaget till detaljplan för del av Hjärup
7:1 m.fl., Västerstad, Skelettplan i Hjärup i samrådsskedet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över detaljplan för del av Stanstorp 1:5, Roos park,
Staffanstorps kommun
Ärendebeskrivning
Staffanstorps kommun upprättar detaljplan för Stanstorp 1:6, Roos park, i
Staffanstorp. Syftet med planläggningen är att möjliggöra för uppförande av bostadsbebyggelse, vårdboende och geriatrisk vårdcentral.
Lomma kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på planen.
Planeringsavdelningen har inga synpunkter på föreliggande förslag till detaljplan.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13, § 4.
Beslutsunderlag
- Granskningshandlingar för detaljplan för del av Stanstorp 1:6, Roos Park,
Staffanstorps kommun
- Yttrande 2016-01-06 från planeringschefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 4/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Lomma kommun har inga synpunkter på förslaget till detaljplan för del av Stanstorp 1:6, Roos Park, i Staffanstorps kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tillägg till detaljplan för Lomma 25:5 m.fl., Kanalkvarteren,
Lomma hamn– 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 togs fram och kommunstyrelsen fattade beslut om samråd. Förslaget var på samråd under hösten 2015 där inkomna synpunkter föranledde till en
justering av planförslaget av planbestämmelsen om byggnaders placering, utformning och utförande till granskningsskedet.
Beslut om granskning fattades av kommunstyrelsen 2015-11-18, § 186. Förslaget var
på granskning under tiden 30 november – 23 december 2015. Inkomna synpunkter
har sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2015-12-30.
Fastighetsägaren till de obebyggda kvarteren i planområdet har inkommit med ett yttrande till följd av Mark- och miljööverdomstolens dom rörande bygglov av påbyggnad av restaurangen vid Tullhustorget (Mål P3501-15). Domen innebär i korthet att,
genom att begreppet våning har definierats (PBF 2011:338), de indragna översta våningarna i detaljplanerna i Lomma Hamn inte längre kan medges bygglov. Fastighetsägaren framför att ”detaljplanens texter måste ses över så att de numera definierade orden används på rätt sätt och att texterna kan tolkas utan missförstånd i
enlighet med ursprungstanken.”.
För att även i framtiden kunna uppföra de byggnader som man ursprungligen tänkte
sig och illustrerade i kvalitetsprogrammen för Lomma Hamn, måste en omformulering av planbestämmelserna ske. Genom att sända planförslaget på ytterligare en
granskning där dessa omformulerade planbestämmelser ingår kan bebyggelsen i
Kanalkvarteren uppnå den utformning som eftersträvas.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13, § 5.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-12-30 från planeringschefen och planingenjören
- Granskningsutlåtande 1, 2015-12-30
- Plan- och genomförandebeskrivning 2016-01-13
- Plankarta med tillägg till planbestämmelser 2016-01-13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 5/16
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtande 1, upprättat 2015-12-30, och
godkänner tillägg till detaljplan för Lomma 25:5 m.fl., Kanalkvarteren, Lomma
hamn, upprättat 2016-01-13, för granskning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2016:12.168

Risk- och sårbarhetsanalys
Ärendebeskrivning
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 1 §, anger att kommuner ska analysera
vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Kommunerna ska hålla länsstyrelsen informerad om vilka åtgärder som vidtagits och
hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i föreskrifter om kommuners
risk- och sårbarhetsanalyser ålagt kommunerna att ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys innefattande följande.
1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.
2. Beskrivning av arbetsprocess och metod.
3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område.
4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet.
5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska
område.
6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område.
7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat.
Föreliggande analysrapport har utarbetats av säkerhetschefen tillsammans med motsvarande funktioner i Burlövs, Kävlinge, Staffanstorps och Svedala kommuner, med
hjälp av konsult, inom ramen för 5Yes-samarbetet på krisberedskapsområdet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13, § 6.
Kommunstyrelsens handläggning
Lars Carlén yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-01-08 från kanslichefen och säkerhetschefen
- Risk- och sårbarhetsanalys
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 6/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande risk- och sårbarhetsanalys för
Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av ändrade sammanträdestider för kommunstyrelsen
år 2016
Ärendebeskrivning
Vid behandling av tidplan för arbetsutskottets uppföljning av policydokument m.m.
2016 beslutade arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen att ändra sina sammanträdestider för 2016 på så sätt att halvdag för nämndsplanearbete flyttas från 10 februari
till 9 mars.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen arbetsutskott 2016-01-13, § 7.
Beslutsunderlag
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 7/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen ändrar sammanträdestider under 2016 på så sätt att halvdag för
nämndsplanearbete flyttas från 10 februari till 9 mars.
Det innebär att sammanträdet den 10 februari startar kl. 19.00 och den 9 mars är det
sammanträde kl. 13.00 för nämndsplanearbete och kl. 19.00 ordinarie sammanträde.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Angående inventering av byggbar mark i kommuner
Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 2015-12-14 tillskrivit Sveriges kommuner med frågor om det i de enskilda kommunerna finns byggbar mark,
såväl kommunal som privat, som skulle kunna användas för tältboende för flyktingar.
MSB har därefter 2016-01-15 lämnat förtydligande om att förfrågan även gäller annan
bebyggelse än tält.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband med arbetet med kommunens flyktingmottagande gjort en inventering av vilka markområden som skulle kunna användas för kommunens eget flyktingmottande. Härvid har man konstaterat att lämpliga
markområden för detta är få, men att det som finns bedöms räcka till det mottagande
som förväntas under 2016. Att ställa mark till förfogande för andra behov, enligt
MSB:s önskemål, bedöms inte som realistiskt.
Vid utskottets sammanträde deltar planeringschefen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20, § 9.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-12-14 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Skrivelse 2016-01-13 från samhällsbyggnadschefen och planeringschefen
- Skrivelse 2016-01-15 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 9/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen meddelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att
Lomma kommun inte har någon mark att erbjuda enligt de önskemål som myndigheten har.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Hemställan om omfördelning av investeringsmedel under 2016 och
2017 samt ökad investeringsram för 2018 avseende skolor
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har erhållit anbud avseende nybyggnation av N
Karstorpskolan och Strandpaviljongen (Strandskolan). Anbuden visar på 10 mnkr
högre investeringsutgift för N Karstorpskolan än budgeterat och 11 mnkr högre investeringsutgift för Strandpaviljongen än budgeterat. Tekniska nämndens arbetsutskott
har 2016-01-18 behandlat hur investeringsmedel ska kunna tillföras för att hantera
den ökade investeringsutgiften. Det ökade behovet av investeringsmedel på 21 mnkr
föreslås överföras till 2018 genom sex månaders senareläggning avseende byggnationen av Lerviks förskola. Förvärvet av marken till Lerviks förskola senareläggs ett
år, enligt förslaget, till 2017. Förskolan färdigställs först under 2018.
Beslutad investeringsbudget enligt budget 2015 och 2016 samt plan för åren
2017-2018 (mnkr)
Tabell 1
KF-projekt
N Karstorpsskolan

Strandpaviljongen
Strandskolan
Lerviks förskola
Lervik tomtköp
SUMMA

Beslutad
totalutgift
2015 2016
2017
2018
51
2,5
32,5
16

55
42
11
159

Förändrat behov (mnkr)
Tabell 2
KF-projekt
Summa

2,5

35,5

17
39

5

3
11
82

2015

2016

72

2017

N Karstorpsskolan

+10

+5

+5

Strandpaviljongen
Strandskolan
Lerviks förskola
Lervik tomtköp
SUMMA

+11

+5,5

+5,5

0
0
+21

-11
-0,5

-21
+11
+0,5

Utdragsbestyrkande
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Ny sammanställning över totalutgifter och fördelning (mnkr)
Tabell 3
KF-projekt
Ny
totalutgift

2015

2016

2017

N Karstorpsskolan

61

2,5

37,5

21

Strandpaviljongen
Strandskolan
Lerviks förskola
Lervik tomtköp
SUMMA

66

2,5

41

22,5

3

18
11
72,5

42
11
180

5

81,5

2018

21
21

För år 2018 kommer investeringsvolymen öka med 21 mnkr i förhållande till planen
för 2018 i 2016 års budget.
Ekonomichefen har lämnat yttrande i ärendet och lämnat följande förslag till beslut:
- att fastställa en ny totalutgift för investeringsprojektet N Karstorpsskolan omoch tillbyggnad inklusive gymnastiksal till 61 mnkr.
- att fastställa en ny totalutgift för investeringsprojektet Strandpaviljongen, nybyggnation skola inkl gymnastiksal, Strandskolan till 66 mnkr.
- att förvärv av mark för Lerviks förskola senareläggs från 2016 till 2017.
- att senarelägga byggnationen av Lerviks förskola med sex månader.
- att genomföra omdisponering av investeringsbelopp för 2016, enligt tabell 2.
- att hänskjuta till kommande budgetarbete att finansiera det ökade investeringsbehovet för år 2018 samt i övrigt göra omdisponering av investeringsbelopp för
2017 och 2018, enligt tabell 2.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20, § 10.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 7/15
- Yttrande 2016-01-19 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 10/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande under förutsättning av framställan från tekniska nämnden och yttrande från barn- och utbildningsnämnden:
– Ny totalutgift fastställs för investeringsprojektet N Karstorpsskolan om- och tillbyggnad inklusive gymnastiksal till 61 mnkr.

Utdragsbestyrkande
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- Ny totalutgift fastställs för investeringsprojektet Strandpaviljongen, nybyggnation
skola inkl. gymnastiksal, Strandskolan till 66 mnkr.
- Förvärv av mark för Lerviks förskola senareläggs från 2016 till 2017.
- Byggnationen av Lerviks förskola senareläggs med sex månader.
- Omdisponering av investeringsbelopp för 2016 genomförs enligt tabell 2 ovan.
- Finansiering av det ökade investeringsbehovet för år 2018 samt i övrigt göra
omdisponering av investeringsbelopp för 2017 och 2018, enligt tabell 2 ovan, hänskjuts till kommande budgetarbete.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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