SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (16)

KOMMUNSTYRELSEN
2016-02-10
Plats
Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma
Tid
Onsdagen den 10 februari 2016 kl. 19.00-19.15
Beslutande
Anders Berngarn (M)
Ordförande, §§ 12-20, 22-23

Robert Wenglén (M)

1:e vice ordförande, §§ 1220, 22-23, ordförande § 21
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare för C Hedlund
Ersättare för S ForsgrenBöhmer
Ersättare för A Mårtensson
Ersättare för A Berngarn §
21

Lisa Bäck (S)
Alf Michelsen (M)
Carin Hansson (M)
Christian Idström (M)
Remco Andersson (L)
Martha Henriksson Witt (C)
Lars Carlén (S)
Rune Netterlid (S)
Jerry Ahlström (M)
Patric Bystedt (M)
Conny Bäck (S)
Lennart Månsson (M)
Övriga deltagare

Lennart Månsson (M)
Emma Köster (M)
Mozhgan Zachrison (M)
Cia Barwén (M)
Gunilla Lundström (L)
Anna-Karin Davidsson (KD)
Karl-Gustav Nilsson (S)
Lennart Nilsson (S)

Ersättare §§ 12-20, 22-23
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Jan Sohlmér
Christine Edenbrandt

Kommundirektör
Kommunsekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats
och tid

Lisa Bäck
Kommunhuset i Lomma 2016-02-11

Underskrifter

Sekreterare
Christine Edenbrandt
Ordförande
Anders Berngarn / Robert Wenglén (§ 21)
Justerande
Lisa Bäck
Utdragsbestyrkande

Paragrafer
12-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-02-10
Paragrafer

12-23

Datum när anslaget
sätts upp

2016-02-12

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset i Lomma

Datum när anslaget
tas ned

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2016-03-05

s. 2 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 3 (16)

2016-02-10

KS § 12

Dnr KS/KF 2016:10.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:
Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
nr 1/16
Fullmakt att föra kommunens talan
Dnr KS/KF 2014:339.060
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 3-10/16
Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
nr 3/16
Tecknande av leasingavtal avseende fyra personbilar
Dnr KS/KF 2015:409.057
nr 4/16
Uttag ur förvaltningen av pensionsmedel 2016
Dnr KS/KF 2015:408.040
Delegationsbeslut fattat av delegat inom personalärenden (förvaltningschef UKF)
nr 7/16
Överläggning angående tillsättning av rektorstjänster på Borgeby
och Löddesnäs
Dnr KS/KF 2016:11.002
Protokoll från sammanträde 2016-01-13, 2016-01-20 och 2016-01-27 med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från sammanträde med Kommunala Handikapprådet, 2015-10-06.
Avsägelse från Annika Mårtensson av uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 4 (16)

2016-02-10

KS § 13

Dnr KS/KF 2016:24.012

Verksamhetsplan 2016, kommunövergripande verksamhet, kommunledningskontoret, för hörande
Ärendebeskrivning
Föreligger av kommundirektören utarbetat förslag till verksamhetsplan för kommunledningskontoret avseende 2016. Verksamhetsplanen ska fastställas av kommundirektören efter hörande av kommunstyrelsen.
Vid utskottets sammanträde meddelar kommundirektören att smärre justering kommer att göras i verksamhetsplanen inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27, § 17.
Beslutsunderlag
– Verksamhetsplan 2016, kommunövergripande verksamhet, kommunledningskontoret
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 17/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen har tagit del av förslag till verksamhetsplan 2016, kommunövergripande verksamhet, kommunledningskontoret.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 5 (16)

2016-02-10

KS § 14

Dnr KS/KF 2012:341:212

Godkännande av samrådsredogörelse till planprogram för
Alnarpsområdet
Ärendebeskrivning
Planprogrammet har varit utsänt på samråd till sakägare, förvaltningar och myndigheter under tiden 1 augusti 2014 - 30 september 2014. Efter begäran från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) har kommunen väntat med att sammanställa samrådsredogörelsen i avvaktan på kompletterade samrådsyttrande från SLU. Detta yttrande
har nu inkommit och finns refererat med kommunens kommentarer tillsammans med
det första yttrandet från SLU.
Ett antal förändringar föreslås av planprogrammet med anledning av de synpunkter
som inkommit under samrådet inför programmets antagande.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2015-11-04, § 53.
Kommunstyrelsens handläggning
Vid sammanträdet meddelas att en redaktionell ändring ska göras i samrådsredogörelsen, sidan 15, 4:e stycket.
Beslutsunderlag
- Samrådsredogörelse till planprogram för Alnarpsområdet, daterad 2015-10-28.
- Planprogram för Alnarpsområdet, godkänt för samråd februari 2009 – reviderat maj
2014.
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2015-10-28.
- Protokoll från planledningsgruppen, § 53/15
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till samrådsredogörelse till planprogram för Alnarpsområdet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 6 (16)

2016-02-10

KS § 15

Dnr KS/KF 2012:341:212

Antagande av planprogram för Alnarpsområdet
Ärendebeskrivning
Arbetet med att ta fram planprogrammet för Alnarpsområdet har genomförts i nära
samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Akademiska Hus.
Programmet har bland annat samordnats med den campusplan som år 2012 togs fram
av SLU och Akademiska Hus. Planprogrammet har varit föremål för samråd vid två
tillfällen. Det senaste genomfördes under 2014. Planledningsgruppen behandlade
samrådsredogörelsen vid sitt sammanträde den 4 november 2015 (PLG § 53) och föreslog då kommunstyrelsen att godkänna densamma.
Föreliggande förslag till planprogram har reviderats med hänsyn till samrådsredogörelsen, samt däröver uppdaterats vad gäller delar av det sakliga innehållet och till viss
del språkligt och layoutmässigt. En väsentlig ändring är att det tidigare föreslagna
området för bostäder för studenter och forskare och förskola öster om Kungsgårdsvägen har utgått på grund av bland annat närheten till rehabträdgården. Som ersättning för detta föreslås att ett område som ligger västerut (omedelbart väster om dagens förskola) även ska vara möjligt för bostäder och förskola (kartan sidan 33).
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-01-27, § 2.
Beslutsunderlag
- Planprogram för Alnarpsområdet, förslag till planledningsgruppen 2016-02-10
-Samrådsredogörelse till planprogram för Alnarpsområdet, daterad 2015-10-28 och
behandlad av planledningsgruppen 2015-11-04
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2016-01-20
- Protokoll från planledningsgruppen, § 2/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till planprogram för Alnarpsområdet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till planprogram för Alnarpsområdet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 7 (16)

2016-02-03

KS § 16

Dnr KS/KF 2015:330.121

Lägesrapport om bostadsbyggande och befolkningsutveckling
Ärendebeskrivning
Preliminära uppgifter om bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen i kommunen under 2015 har nu tagits fram. Uppgifterna redovisas i tabellform med kommentarer.
I Lomma hamn har två stora projekt med drygt 100 bostäder färdigställts. Framöver
kommer fortsatt byggande främst ske i Lomma hamn, strandvillorna och Brohus.
Andra flerbostadsprojekt som kan bli aktuella inom de närmsta åren är Hans Hanssons gård och hyresrätter på Alnarpsvägen.
När det gäller befolkningsutvecklingen växte kommunen med ungefär 400 fler invånare under 2015. Det har blivit en något större inflyttning av äldre än förväntat och
ett minskat födelsetal än förväntat, i övrigt har prognosen stämt väl.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-01-27, § 4.
Beslutsunderlag
- Rapport ”Bostadsbyggande och befolkningsutveckling – lägesrapport 31 december
2015” med tre bilagda tabeller, 2016-01-19.
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2016-01-28.
- Protokoll från planledningsgruppen, § 4/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 8 (16)

2016-02-10

KS § 17

Dnr KS/KF 2016:41.003

Fastställande av reviderade regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har gjort den årliga översynen av följande regler:
- Regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen
- Regler för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost
- Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar
- Regler för disponering av avsatt resultat från fastighetsverksamheten
- Riktlinjer för resultatutjämningsreserv
Ekonomiavdelningen noterar vid översynen att det finns behov av ändringar vad gäller Regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen. Avdelningen har
tagit fram förslag till ändringar inför 2016 års överföringar till 2017 med anledning
av diskussioner förda i budgetprocessen hösten 2015.
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa Regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen enligt förslaget att gälla från år 2017, för avvikelser från 2016 till 2017.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-03, § 18.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-01-28 från ekonomichefen och budgetekonomen
- Förslag till regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, §18/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Kommunfullmäktige fastställer reviderade Regler för överföring av budgetavvikelser i
driftredovisningen enligt bilaga, att gälla från år 2017, för avvikelser från 2016 till 2017.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 9 (16)

2016-02-10

KS § 18

Dnr KS/KF 2016:45.003

Fastställande av reviderade regler för budgetering, redovisning och
uppföljning av investeringar
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har gjort den årliga översynen av följande regler:
- Regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen
- Regler för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost
- Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar
- Regler för disponering av avsatt resultat från fastighetsverksamheten
- Riktlinjer för resultatutjämningsreserv
Ekonomiavdelningen noterar vid översynen att det finns behov av ändringar vad gäller Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar. Ett antal
mindre justeringar/förslag i själva regelverket föreligger, bland annat ett förslag till
ytterligare beslutsstöd i form av ett s.k. Objektskort samt uppdatering av bilagan Investerings-/driftkostnadskalkyl.
En översyn av budgetprocessen pågår och om den skulle resultera i förändringar kan
dessa regler eventuellt komma att behöva att revideras ytterligare redan innevarande
år.
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar enligt
förslaget.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-03, § 20.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-01-28 från ekonomichefen och budgetekonomen
- Förslag till regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 20/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Kommunfullmäktige fastställer reviderade Regler för budgetering, redovisning och
uppföljning av investeringar enligt bilaga.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 10 (16)

2016-02-10

KS § 19

Dnr KS/KF 2016:46.003

Fastställande av reviderade regler för disponering av avsatt resultat
från fastighetsverksamhet
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har gjort den årliga översynen av följande regler:
- Regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen
- Regler för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost
- Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar
- Regler för disponering av avsatt resultat från fastighetsverksamheten
- Riktlinjer för resultatutjämningsreserv
Ekonomiavdelningen noterar att det finns behov av ändringar vad gäller Regler för
disponering av avsatt resultat från fastighetsverksamheten. En mindre redaktionell
ändring föreslås.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-03, § 21.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-01-28 från ekonomichefen och budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 21/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Kommunfullmäktige fastställer reviderade Regler för disponering av avsatt resultat från fastighetsverksamheten enligt bilaga.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 20

s. 11 (16)

2016-02-10
Dnr KS/KF 2016:47.003

Fastställande av riktlinjer för god ekonomisk hushållning innebärande att Riktlinjer för resultatutjämningsreserv utgår
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har gjort den årliga översynen av följande regler:
- Regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen
- Regler för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost
- Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar
- Regler för disponering av avsatt resultat från fastighetsverksamheten
- Riktlinjer för resultatutjämningsreserv
Ekonomiavdelningen noterar att det finns behov av ändringar vad gäller Riktlinjer för
resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna föreslås byta namn till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Kommunen har hittills inte tagit fram Riktlinjer för god ekonomisk hushållning utan
till viss del hanterat detta i budgetdokumentet för varje år. Lagstiftningen säger att
fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.
Om kommunen har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.
Detta innebär att förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning nu tagits fram
som även inkluderar hantering av resultatutjämningsreserv, RUR. Riktlinjerna baseras bland annat på det som skrivits om god ekonomisk hushållning i av fullmäktige
fastställda Budget 2016 och plan för ekonomin 2017-2018. Den del som avser resultatutjämningsreserv föreslås vara oförändrad.
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, vilket innebär att Riktlinjer för
resultatutjämningsreserv utgår.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-03, § 22.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-01-28 från ekonomichefen och budgetekonomen
- Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 22/16

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 12 (16)

2016-02-10

KS § 20 (forts.)
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för god ekonomisk hushållning innebärande att Riktlinjer för resultatutjämningsreserv utgår.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 13 (16)

2016-02-10

KS § 21

Dnr KS/KF 2016:48.059

Förslag om upphandling av extern part för fullgörandet av kommunens renhållningsverksamhet
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har 2016-02-02, § 2, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta
att utannonsera upphandling av tjänstekoncession gällande överlämnande av kommunens renhållningsverksamhet till extern part, tidigast 2017-01-01.
Bakgrund och konsekvensbeskrivningar framgår av underlag från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tekniska nämnden har av kommunfullmäktige i reglemente givits uppdragen att
svara för avfallsplaneringen i kommunen, utarbeta de förslag och bereda de ärenden
som är påkallade vad gäller renhållningsordningen och annan reglering av avfallshanteringen i kommunen, att handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av abonnemang, som inte kräver tillstånd eller dispens, och
att svara för debitering av renhållningsavgifter.
Kanslichefen har lämnat yttrande i ärendet och beslutsförslag.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-03, § 23.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 2/16
- Skrivelse 2016-01-12 från tekniska avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen
- Skrivelse 2016-02-03 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 23/16
- Skrivelse 2016-02-03 från tekniska avdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Tekniska nämnden bemyndigas att upphandla en tjänstekoncession innebärande att
kommunen handlar upp en extern part för fullgörande av kommunens renhållningsverksamhet, från och med 2017-01-01.
Jäv
Anders Berngarn (M) har på grund av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 22

s. 14 (16)

2016-02-10
Dnr KS/KF 2016:26.104

Beslut om utbetalning av kommunalt partistöd
Ärendebeskrivning
De grundläggande bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) om kommunalt partistöd reviderades 2014 och regleras numera i 2 kap 9 – 12 §§. Ändamålet med partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och
är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. Fullmäktige
beslutar om partistödets omfattning och formerna för det.
Rätten för en kommun att lämna partistöd är knuten till att partiet är representerat i
fullmäktige med minst en vald ledamot. Med lagtextens ord är ett parti representerat
"om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14
kap. vallagen (2005:837)". Har ett parti en "tom" stol har också partiets representation minskat i motsvarande mån.
Det är således möjligt att proportionellt begränsa partistödet till ett parti som inte kan
bemanna ett eller flera mandat i kommunfullmäktige. Det måste också finnas en registrerad lokal partiförening för att partistödet ska kunna betalas ut.
Lagstiftaren har också velat göra beslutsfattandet och framförallt uppföljningen av
partistödet mera transparent och har därför infört en regel om att partier som får stöd
ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet
lämnats. Redovisningen ska granskas av en av partiet utsedd granskare, som årligen
ska lämna en granskningsrapport med intyg om att redovisningen ger en rättvisande
bild av hur partistödet har använts.
Kommunfullmäktige har 2014-09-11, § 47, fastställt reviderade bidragsregler för
kommunalt partistöd utifrån den ändrade lagstiftningen. De lokalt fastställda reglerna
utgör således ett komplement till lagreglerna och bildar en helhet tillsammans med
kommunallagens reglering. Kommunfullmäktige har vidare under 2015-06-11, § 54,
reviderat grundstödets storlek, på så sätt att samtliga partier har ett grundstöd om 15
% av prisbasbeloppet.
Det kan konstateras att samtliga mandat i kommunfullmäktige är bemannade sedan
mandatperiodens start och att registrerade lokala partiföreningar finns för samtliga
aktuella partier.
Partistödet består dels av ett grundstöd och dels av ett mandatbundet stöd. För år
2016 uppgår prisbasbeloppet till 44 300 kronor. Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2016.
Grundstöd
15 % av basbeloppet
6 645 kr
Mandatbundet stöd 16 % av basbeloppet/mandat
7 088 kr/mandat

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 15 (16)

2016-02-10

KS § 22 (forts.)
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om förskottsutbetalning av bidraget.
Lämnas redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen därefter inte in till fullmäktige senast den 30 juni utbetalas inget stöd för
nästkommande år. Utebliven redovisning eller granskningsrapport innebär således att
partistödet dras in kommande verksamhetsår.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-03, § 24/16.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-01-25 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 24/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Utifrån kommunallagens regler och av kommunfullmäktige 2014-09-11, § 47, och
2015-06-11, § 54, fastställda bidragsregler ska kommunalt partistöd för år 2016 utbetalas enligt bilagd förteckning.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Detaljplan för del av Lilla Habo 1:7, Lomma kommun, Soldattorpet
– beslut om planuppdrag
Ärendebeskrivning
En förfrågan har kommit in från kommunens mark- och exploateringsenhet
2016-01-29, om att upphäva detaljplanen för del av Lilla Habo 1:7 (Soldattorpet), Lomma kommun.
Gällande detaljplan för del av fastigheten Lilla Habo 1:7, som vann laga kraft
2000-06-21, anger markanvändningen rekreationsområde. På fastigheten får
uppföras byggnad för alternativskola, föreningsverksamhet eller liknande. Genomförandetiden för planen har gått ut.
Nuvarande markreglering anses ej nödvändig. Genom att upphäva detaljplanen
kan marken användas för annat ändamål. Planeringsavdelningen anser det möjligt att pröva att upphäva detaljplanen enligt förfrågan.
Då genomförandetiden för detaljplanen för del av Lilla Habo 1:7 (Soldattorpet)
har gått ut och upphävandet av detaljplanen är förenlig med översiktsplanen
och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse samt inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, sker planprocessen med förenklat standardförfarande (5 kap 38b § PBL).
Planarbetet beräknas kosta 50 000 kronor och finansieras genom kommunstyrelsens icke debiterbara detaljplaneprojekt.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-03, § 25.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-01-29 från planeringschefen och planarkitekt Gustav Karnell
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 25/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringsavdelningen att ta fram förslag till upphävande av detaljplanen för del av fastigheten Lilla Habo 1:7 (Soldattorpet), Lomma
kommun.
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