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Årsredovisning för år 2015. Avsättande till resultatutjämningsreserven
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till årsredovisning för år 2015 för Lomma kommun och kommunkoncern.
Samtliga nämnder samt överförmyndare och revisionen har lämnat årsredovisningar för 2015.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-16, § 52.
Beslutsunderlag
- Årsredovisning 2015 Lomma kommun
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 25/16
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 1/16
- Protokoll från revisionen, § 1/16
- Beslut 2016-02-10 av överförmyndaren
- Beslut 2016-02-10 av valnämndens ordförande
- Protokoll från socialnämnden, § 9/16
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 12/16
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 10/16
- Protokoll från tekniska nämnden, § 15/16
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 17/16
- Årsredovisning 2015 LSAB
- Årsredovisning 2015 LUFAB
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 52/16
Kommunstyrelsens handläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnade ekonomichef Marcus Nilsson en
redogörelse.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Årsredovisning 2015 överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Till resultatutjämningsreserven avsätts 3,2 mnkr enligt av kommunfullmäktige
2013-06-13, § 51, beslutade riktlinjer.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2016:62.042

Överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från 2015 till
2016 och justering av planerade utbetalningar vad gäller investeringar
Ärendebeskrivning
Syftet med överföring av budgetavvikelser mellan redovisningsåren är att skapa
incitament för ett effektivt resursutnyttjande i organisationen. De medel som
nämnderna erhållit i budgeten ska användas i verksamheten när de bäst behövs
utan tvång på att dessa ska förbrukas inom budgetåret. Motsvarande gäller negativa budgetavvikelser. Dessa försvinner inte vid årsskiftet, utan överförs, som en
besparing, till kommande budgetår.
Samma regler gäller för överföring av såväl uppkomna positiva som negativa
budgetavvikelser. Huvudprincipen är att 100 % av alla uppkomna positiva och
negativa avvikelser överförs till nästkommande budgetår. En förutsättning för
överföring av positiva avvikelser är att lagreglerade krav på verksamheten ska
vara uppfyllda och fastställda nämndsmål inom respektive KF-verksamhet ska
vara uppnådda.
I speciella fall kan överföring av positiva avvikelser godkännas trots att inte samtliga nämndsmål uppfyllts – kommunfullmäktige bedömer. Bedömningen av
huruvida överföring ska ske görs på verksamhetsnivå och inte på nämndsnivå.
Dessa så kallade fullmäktigeverksamheter (KF-verksamheter) är fastställda av
kommunfullmäktige och bedöms var för sig ur överföringssynpunkt. En positiv
eller negativ budgetavvikelse överförs till den KF-verksamhet där den uppstått
om inte kommunfullmäktige beslutar annorlunda.
Större avvikelser avseende kapitalkostnader och större avvikelser avseende realisationsvinster/-förluster exkluderas från överföringssystemet.
Ekonomiavdelningen har lämnat följande redogörelse:
DRIFTREDOVISNING 2015
Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas begäran om överföring av
budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2015 samt den avvikelse som
kvarstår att överföra från tidigare år enligt beslut i KF § 44/15. Det finns 14
mål (av totalt 44) som inte är uppfyllda.
Nämndernas totala budgetavvikelse i driftredovisningen 2015 är +9.403 tkr
och efter förslag till undantag föreslår nämnderna att en sammantagen positiv
avvikelse om 9.297 tkr överförs från 2015.
Utdragsbestyrkande
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I driftbudgeten för 2016 finns 1,0 mnkr till kommunfullmäktiges förfogande
avseende överföring av budgetavvikelser. Detta är den övre gränsen för vad
som totalt kan överföras till 2016 finansierat med detta anslag.
Den ackumulerade positiva avvikelsen uppgår nu till ett ansenligt belopp.
Reglerna säger följande om Användning av överförda medel:
Överförda positiva avvikelser får absolut inte användas för ändamål som är nivåhöjande för verksamheten, eftersom det skulle leda till ökade nettokostnader
för kommunen på lång sikt. Detta är av största vikt för att överföringssystemet
ska fungera.
Inför varje budgetår anger kommunfullmäktige hur stort det ekonomiska utrymmet är för att disponera överförda medel (anslaget finns inom KF förfogandemedel, finansförvaltningen). Om det ekonomiska utrymmet är mindre än
den positiva avvikelse som eventuellt uppstår av summering av alla avvikelser
rullas verksamheternas rätt att disponera viss del av dessa till nästkommande
år.
Förslag till korrigering:
I KF § 44/15 föreslås att 3.275 tkr överförs till 2016 och framåt vad gäller
Hälsa, vård och omsorg. Denna avvikelse har redan kommit socialnämnden
tillgodo då avvikelsen på -3.430 tkr, enligt KF-regler/beslut, minskades med
detta belopp till -155 tkr, som sedan överfördes till 2015. Ekonomiavdelningen
föreslår därför att 3.275 tas bort från förslag till överföring till 2016 och
framåt.
INVESTERINGSREDOVISNING
Den positiva budgetavvikelsen i investeringsredovisningen uppgår till 23.618
tkr det vill säga utbetalningarna blev mycket lägre än planerat.
Bland investeringarna finns ett stort antal pågående projekt där det finns behov
av att justera de planerade utbetalningarna mellan åren, det vill säga en revidering vad gäller genomförandetidpunkt och betalningstillfälle.
Mindre investeringar och projekt utan angiven totalutgift i fullmäktigebudgeten är projekt med årsanslag. För dessa anges en godkänd nivå i budgeten. Investeringen genomförs under året och avslutas vid årsskiftet. Avvikelser avseende dessa överförs normalt sett inte.

Utdragsbestyrkande
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Av sammanställningen, ”Investeringar”, framgår vad som, utifrån den ackumulerade avvikelsen, föreslås ska justeras till nästkommande år inklusive ekonomiavdelningens bedömning med eventuella kommentarer eller förslag till
särskilda beslut.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-16, § 53.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-03-10 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 26/16
- Protokoll från socialnämnden, § 10/16
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 14/16
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 13/16
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 11/16
- Protokoll från tekniska nämnden, § 16/16
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 18/16
- Protokoll från revisionen, § 1/16
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 1/16
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 53/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Budgetavvikelser från år 2015 och år 2014 om 2.615 tkr överförs till år 2016 enligt bilaga (kolumn Överföring till 2016). Överföringar till år 2017 och framåt
kommer inte att genomföras med anledning av nya regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen.
./.

Bilaga a
– Finansiering av överföringar om totalt 2.615 tkr till år 2016 ska ske genom ianspråktagande av budgeterade medel om 1.000 tkr ur anslaget till kommunfullmäktiges förfogande för överföring av budgetavvikelser 2016 och med 1.615 tkr
ur anslaget för kommunstyrelsens förfogandemedel, övrigt oförutsett 2016 (kolumn ”Överföring till 2016”).

./.

Bilaga a
– Planerade investeringsutgifter om 33.353 tkr justeras från år 2015 till år 2016 i
enlighet med av fullmäktige fastställda regler och enligt särskilda beslut enligt bilaga.

./.

Bilaga b
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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Redovisning av bokslut avseende stiftelse förvaltad av Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har under § 69/99 uppdragit åt ekonomiavdelningen att årligen
inkomma till kommunfullmäktige med sammanställning av räkenskaperna för de
stiftelser som förvaltas av Lomma kommun.
Föreligger redovisning av stiftelse förvaltad av Lomma kommun avseende år
2015.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-16, § 54.
Beslutsunderlag
- Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund Bokslut 2015
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 54/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Redovisningen läggs till handlingarna
Jäv
Anders Berngarn har på grund av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till preliminära ramar för åren 2017-2019
Ärendebeskrivning
Ekonomichefen och budgetekonomen har i skrivelse 2016-03-10 sammanställt
underlag för fastställande av preliminära ramar 2017-2019.
Ekonomichefen och budgetekonomen anför bl.a. följande i skrivelse 2016-03-10:
Utgångspunkten för arbetet med budgetförutsättningar och förslag till preliminära ramar för åren 2017-2019 är av kommunfullmäktige i november 2015 antagen plan för ekonomin åren 2017-2019. Ekonomiavdelningen har uppdaterat
de ekonomiska förutsättningarna utifrån ny skatte- och befolkningsprognos
samt övriga kända förändringar som skett sedan planen fastställdes.
Sammanfattning
Inför framtiden är det nödvändigt att bibehålla och säkerställa en god ekonomisk utveckling. Av avgörande betydelse är att kommunens finansiella mål är
i samklang med övergripande mål och nämndsmål samt att målen verkligen
blir styrande i praktiken.
Lomma kommun bör ha en resultatnivå på åtminstone 3,0 % av skatter, statsbidrag och utjämning framöver för att möta utmaningar i form av bland annat
förväntade volymökningar och en hög investeringsnivå. Detta för att till en
större del kunna självfinansiera investeringarna.
En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommunens verksamheter
för att uppfylla ökade krav från den allt större befolkningen. Hur kommunen
lyckas omprioritera medel från olika verksamheter är avgörande för kommunens ekonomi. Det kommer att behövas fortsatta verksamhetsanpassningar
med omprioriteringar, såväl inom som mellan verksamheterna.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-16, § 55.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-03-10 från ekonomichefen och budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 55/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen fastställer, mot bakgrund av ekonomichefens och budgetekonomens underlag, preliminära ramar enligt bilaga. Med anledning av stor osäkerhet kring budgetförutsättningarna hanteras kvarstående finansiering för att
uppnå resultatmål i kommande budgetprocess.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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Fördelning av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagandet
Ärendebeskrivning
Riksdagen tog i december 2015 beslut att i en extra ändringsbudget ge kommunsektorn 9,8 mdkr för att hantera den uppkomna flyktingsituationen. Vid fördelningen av medel mellan kommunerna har antalet asylsökande och nyanlända
samt fördelningen mellan barn och vuxna i relation till kommunens befolkningstal beaktats. Fördelningen har vidare gjorts utifrån befolkningen den 31 december
2014 samt asylsökande per den 1 november 2015 och nyanlända under januari till
september 2015.
Lomma kommun har tilldelats 3 330 392 kr i ett extra tillfälligt statsbidrag och
medlen utbetalades i slutet av år 2015.
Ekonomichefen meddelar följande i skrivelse:
För att inventera behovet av extra medel hos förvaltningarna kopplat till flyktingmottagandet har förvaltningscheferna lämnat uppgift om förväntade kostnader som inte täcks av statsbidrag eller budgetmedel. Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppgivit att några kostnader inte förväntas utöver de som
debiteras vidare och täcks i form av hyror.
Som framgår av tabellen nedan överstiger de förväntade behoven vida det erhållna statsbidraget. Täckningsgraden uppgår till knappt 30 %. Statsbidraget
föreslås fördelas proportionellt till de tre förvaltningarna utifrån de uppskattade kostnaderna.

Förvaltning
Kommunledningskontoret
Socialförvaltningen

UKF

Verksamhet
Överförmyndarkansliet, handläggning
Stödboenden
Modul med 4 lägenheter from
13/6
Underskott externa HVB-hem
Grundskola, ensamkommande
Grundskola, kvotflyktingar/nyanlända
Gymnasieplatser
VUX

tkr
Kostnader Summa
130

Fördelning
statsbidrag

Andel

130

39

29,8%

4 665

1 392

29,8%

6 362
11 157

1 899
3 330

29,8%

1 632
661
2 372
380
3 182
2 350
450

SUMMA
Utdragsbestyrkande
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Då statsbidraget är av tillfällig karaktär kan inte verksamheterna permanent
höja kostnadsnivån med de extra medel som erhålls under 2016. Användningen av erhållna medel kommer att följas upp.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-16, § 57.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-03-14 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 57/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att fördela det extra statsbidraget avseende flyktingmottagande så att kommunstyrelsen erhåller 39 tkr, socialnämnden 1 392 tkr
samt barn- och utbildningsnämnden 1 899 tkr.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2017-2019
Ärendebeskrivning
Budgetramar för investeringar 2017-2019 fastställdes av kommunstyrelsen 201512-09. I planen från kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2015 finns för
kommunstyrelsen avsatt 1 320 tkr år 2017 och 1 730 tkr 2018. Ny bedömning av
behoven är 255 tkr högre för 2017 och 150 tkr högre för 2018.
År 2017
Fastställd långtidsplan 1 320 tkr
Nytt förslag
1 575 tkr
Avvikelse:
255 tkr
(Avser oljeläns, strandduk & upprustning anläggningar miljöprojekt)
År 2018
Fastställd långtidsplan 1 730 tkr
Nytt förslag
1 880 tkr
Avvikelse:
150 tkr
(Avser upprustning anläggningar miljöprojekt)
År 2019
Nytt förslag

2 260 tkr

Efter planperioden
År 2020
År 2021
År 2022
År 2023

2 994 tkr
1 660 tkr
940 tkr
820 tkr

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-16, § 58.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-03-08 från kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson
- Investeringsförslag för kommunstyrelsen 2017-2023
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 58/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen upprättar förslag till investeringsbudget i enlighet med
kommundirektörens förslag.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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Sammanställning över aktuellt planläge 2016-02-25
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har sedan i januari 2013 ansvaret för upprättande av detaljplaner. Som ett arbetsredskap för att kunna prioritera, bedöma resursbehov och informera om pågående planarbetsläge finns på planeringsavdelningen en planlägeslista som kontinuerligt uppdateras. Planlägeslistan innehåller uppgifter om
pågående planarbeten med uppgifter framför allt om tidsplaner med angivande av
tidpunkt för start av planarbetet, samråds- och granskningstider samt antagandetidpunkt. Planlägeslistan upprättas med utgångspunkt i de uppdrag som kommunstyrelsen ger planeringsavdelningen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09, § 48.
Beslutsunderlag
- Planlägeslista daterad 2016-02-25
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 48/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av planläget 2016-02-25, reviderad
enligt av utskottet givna direktiv beträffande detaljplanerna Bjärred 48:1 (Bjärreds saltsjöbad) och Bjärred 37:1 (Bojk), och lägger den till handlingarna. Planlägeslistan översänds till miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden för
kännedom.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppföljning av intern kontroll 2015
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för intern kontroll i hela kommunen och intern kontroll är en del av kommunens styr- och kvalitetssystem. Intern
kontroll syftar till att hantera risker som kan hota kommunen från att uppnå sina
mål och ska vara integrerad i verksamhetens ordinarie processer för att styra ekonomi och verksamhet mot uppsatta mål. Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen med övrig personal
samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna
uppnå följande:
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
- Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel
Utvecklingschefen och kvalitetsutvecklaren har lämnat följande redogörelse:
Arbetet med intern kontroll
Planerna för intern kontroll 2015 beslutades i augusti/september 2014. Man
ska ha i beaktande att detta var året innan det nya reglementet inom intern
kontroll fastställdes.
Under 2015 har det interna kontrollarbetet skett med stöd av Stratsys, som är
IT-verktyg för att planera, genomföra, följa upp och förbättra verksamheterna i
kommunen. Genom att arbeta med den interna kontrollen i Stratsys skapas en
gemensam förståelse och gemensam grund för samtliga nämnder att stå på i
det fortsatta arbetet med intern kontroll.
Samtliga nämnder har genomfört det interna kontrollarbetet och inkommit med
redogörelse för uppföljningen av den interna kontrollen 2015 utifrån de planer för
intern kontroll som fastställts. Överlag arbetar nämnder/förvaltningar på ett strukturerat och enhetligt sätt, med stöd av reglementet. Det finns dock fortfarande
vissa brister där man behöver arbeta vidare med att identifiera riskområden.
I 2015 års planer finns två kommungemensamma kontrollpunkter som avser
kontroll av att upphandling görs och kontroll av att regelverket för flex- och
övertid samt semester följs. Dessa kontrollaktiviteter har utförts av kommunledningskontoret för samtliga nämnder.

Utdragsbestyrkande
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Redovisning och uppföljning av nämndernas arbete
Riskanalys
Man kan konstatera att förvånansvärt få punkter finns med i nämndernas riskanalyser, 4-11 st per nämnd, och alla nämnder har valt att kontrollera alla de risker som framkommit när riskinventering har gjorts. Tanken är att man ska välja
ut de mest kritiska riskerna. Det är också ganska många risker som har fått risknivå 12, vilket är den näst högsta. Det innebär att risken antingen har stor sannolikhet och allvarlig konsekvens eller mycket stor sannolikhet och kännbar konsekvens. Dock finns det ingen risk som har risknivå 16 som innebär mycket stor
sannolikhet och allvarlig konsekvens. I vissa fall är det områden med ganska låg
risk som identifierats och kontrollerats. Nämnderna behöver utveckla sitt arbete
med riskanalysen och identifiera riskerna som har hög risknivå.
Kontrollaktiviteter
Alla kontrollaktiviteter har utförts enligt planerna. Metoderna som använts är
både stickprov, kompletta kontroller samt en processkartläggning.
Kontrollresultat
Totalt har 41 stycken kontroller utförts under året. Tjugofyra stycken av dessa
bedöms inte ha någon avvikelse, 13 stycken bedöms ha en mindre avvikelse
och tre stycken bedöms ha en större avvikelse. En kontroll har inte kunnat bedömas. Nedan följer en redovisning av de kontrollaktiviteter som bedöms ha
större avvikelser.
Nämnd

Kontrollaktivitet

Kommentar

Miljö-och
byggnadsnämnden

Att fakturor betalas
på förfallodagen

Barn- och
utbildningsnämnden

Granskning av intäkter för uthyrning av
lokaler

En stickprovskontroll har gjorts av 10% av den totala mängd
leverantörsfakturor som hanterades av Miljö- och byggnadsnämnden 2015. 43% av fakturorna betalades på förfallodag,
25% var 1-3 dagar sena, 14% var 4-9 dagar sena och 18% var
mer än 10 dagar sena. De fakturor i urvalet som var mest försenade var sådana som skall delas och attesteras av olika avdelningar eller förvaltningar.
Barn- och utbildningsnämndens intäktskrav vad gäller lokaluthyrning är i budget för år 2015 angivet till 225 tkr. Intäkterna
för extern uthyrning av lokaler år 2015 uppgår till 95 tkr. Intäktsresultatet når inte budgetmålet för året. Den genomsnittliga intäkten för perioden 2010 - 2015 är 79 tkr. Resultatet för
2015 visar såtillvida en ökning i förhållande till utfallet för den
perioden. Uppsägning av externt inhyrd kontorslokal för resurs
och lärcentrum har gjorts. Verksamheten nyttjar lokaler i Vinstorpskolan från och med 2015-09-01. Förändringen har medfört minskade kostnader med 226 tkr.
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Kultur- och
fritidsnämnden

Granskning av intäkter för uthyrning av
lokaler

Kultur- och fritidsnämndens har angivit ett ökade intäktskrav för lokaluthyrning med 168 tkr för år 2015. Intäkterna för
året har minskat med 66 tkr i förhållande till år 2014. Detta
innebär att intäktskravet inte uppnåtts. Intäkterna för perioden
2010 - 2015 har ökat, medan nyttjandegraden i lokalerna i det
närmaste är oförändrad. Intäktsökningen bedöms i huvudsak
bero på justeringar i taxan. Taxan för lokaluthyrning medger i
vissa fall att föreningar kan nyttja lokaler utan avgift. Lokaluthyrning med sådan avgiftsbefrielse sker i hög omfattning och
påverkar möjligheten att öka hyresintäkterna.

Det är en bedömningsfråga om dessa ska bedömas som större avvikelser eller
mindre avvikelser. Men det är bra att man uppmärksammat avvikelserna och
att de lett till åtgärder.
Åtgärder
Kontrollresultaten har i en del fall lett till åtgärder, även då avvikelsen har varit mindre. Det handlar bl a om att förvaltningen infört löpande uppföljning,
bättre planering och bättre rutiner.
Slutsatser
2015 var första året som nämnderna använde sig av COSO-modellen för riskbedömning och man får se det som en läroprocess. Det är också första året
som Stratsys används inom detta område och det har tagit lite tid för förvaltningarna/nämnderna att vänja sig vid det nya arbetssättet. När man tittar på
2016 års planer kan man se en viss förbättring inom riskanalysen där de flesta
nämnder har identifierat fler risker och att man valt ut vissa som ska kontrolleras. Framöver finns också ett nytt reglemente och tydliga anvisningar som stöd
i arbetet. Dessutom planeras en utbildningsinsats inom området till hösten
2016.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09, § 49.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-03-03 från utvecklingschefen och kvalitetsutvecklaren
- Protokoll från tekniska nämnden, § 14/16
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 20/16
- Protokoll från socialnämnden, § 14/16
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 12/16
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 16/16
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 45/16
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 49/16
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Föreliggande redovisningar från nämnderna avseende utförd intern kontroll under 2015 läggs till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Angående medlemskap i Klimatkommunerna
Ärendebeskrivning
Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som
jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. De 35 medlemmarnas klimatarbete ligger i
framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa
åtgärder. Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av
växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning
av goda exempel.
En av åtgärderna i Energi- och klimatplan för Lomma kommun (åtgärd E22) är
anslutning till Klimatkommunerna, med målår 2016. Klimatkommunerna har på
ett styrelsemöte i februari beslutat att erbjuda Lomma kommun medlemskap, baserat på ett ansökningsformulär med frågor om kommunens klimatarbete.
2016 är medlemsavgiften 4000 kr + 0,25 kr/invånare för kommuner, d.v.s. ca
10 000 kr för Lomma kommun. Avgiften ryms inom planeringsavdelningens befintliga budget. Ekonomichefen är informerad och har inget att erinra.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-09, § 50.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-03-01 från planeringschefen och miljöstrateg Matilda Gradin
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 50/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Lomma kommun beslutar att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Revidering av säkerhetsanvisningar i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) reglerar den lokala krishanteringen i kommuner och landsting. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i respektive verksamhet och ha en god
förmåga att hantera samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.
I kommunöverenskommelsen, det vill säga överenskommelsen mellan staten genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kommunernas krisberedskap (diarienr MSB
2012-5541, SKL 12/6159) preciseras ytterligare statens förväntningar på hur
uppgifterna ska genomföras. Detta innefattar bland annat ett särskilt fokus på de
verksamheter som anses vara samhällsviktiga. Där regleras även kommunernas
ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen.
En av uppgifterna i kommunöverenskommelsen är att kommunen ska ha ett styrdokument för planering som ska innehålla:
- en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden
för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet,
- en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i
denna överenskommelse samt hur ersättningen ska användas. Här ingår att särskilt redovisa hur samverkansersättningen ska användas,
- en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden samt
- en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver:
- hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse,
- hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar
samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt vilka
lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som
disponeras vid en extraordinär händelse.
Säkerhetschefen har lämnat följande yttrande:
Med anledning av ovan har en uppdatering av kommunens säkerhetsanvisningar gjorts i kapitel 9. Kapitlet har fått en ny rubriksättning samt har hela
stycket skrivits om för att uppfylla de krav om ett styrdokument för krisberedskap och de uppgifter som kommunen ska utföra. Dessutom har de dokument
som det hänvisas till i stycket utökats med att hänvisa till även risk- och sårbarhetsanalysen samt en utbildnings- och övningsplan.
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Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-16, § 59.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-03-07 från säkerhetschefen
- Förslag till reviderat kapitel 9, Säkerhetsanvisningar i Lomma kommun
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 59/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen fastställer reviderat kapitel 9 i Säkerhetsanvisningar i
Lomma kommun enligt bilaga.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av utlåtande och antagande av tillägg till detaljplan för Lomma 25:5 m.fl., Kanalkvarteren, Lomma hamn,
Lomma kommun
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 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 1, daterat 2015-12-30. Med
anledning av att fastighetsägaren till de obebyggda kvarteren inkom med synpunkter om att omformulering av vissa planbestämmelser måste komma till stånd
om man även i framtiden vill ha kvar möjligheterna att kunna uppföra de byggnader som man ursprungligen tänkte sig och illustrerade i kvalitetsprogrammen
för Lomma Hamn. Synpunkten grundade sig på Mark- och miljööverdomstolens
dom rörande bygglov av påbyggnad av fler våningar på en fastighet i Lomma
Hamn samt att begreppet ”våning” har definierats (PBF 2011:338), vilket befaras
leda till att de indragna översta våningarna i detaljplanerna för Lomma Hamn inte
längre kan medges bygglov. Genom att sända planförslaget på ytterligare en
granskning där dessa omformulerade planbestämmelser ingår kan bebyggelsen i
Kanalkvarteren uppnå den utformning som eftersträvas.
Beslut om granskning nummer två fattades av kommunstyrelsen 2016-01-20, § 7.
Förslaget var på granskning under tiden 8 – 29 februari 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts i granskningsutlåtande 2, daterat 2016-03-08.
Inkomna synpunkter har inte lett till någon förändring av planförslaget.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-16, § 60.
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Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-03-08 från planeringschefen och planingenjören
- Granskningsutlåtande 2, 2016-03-08
- Plan- och genomförandebeskrivning 2016-03-08
- Plankarta med tillägg till planbestämmelser
- Samrådsredogörelse 2015-11-11
- Granskningsutlåtande 1, 2015-12-30
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 60/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen godkänner utlåtandet, upprättat 2016-03-08, avseende tillägg
till detaljplan för Lomma 25:5 m.fl. i Lomma, Lomma kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige antar tillägg till detaljplan för Lomma 25:5 m fl
Kanalkvarteren, Lomma Hamn, Lomma, Lomma kommun, upprättat 2016-03-08.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppdrag att genomföra markanvisningstävling för Bjärred centrum
Ärendebeskrivning
Kommunen har utarbetat ett förslag till utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby.
I denna ingår ett förslag på hur Bjärred centrum kan omdanas. Då förslaget innebär relativt stora förändringar för de allmänna ytorna kring Bjärred köpcentrum
samt specifika krav på den nya bebyggelsens utformning är det viktigt att man tidigt kan knyta en exploatör till projektet. Idéerna behöver förankras så att man tidigt får svar på om att projektet kan genomföras. Det finns ett pågående planuppdrag för området.
Inom området finns det i dagsläget tre fastighetsägare med olika intresse för utvecklingen av området. Lomma kommun äger gator och torgytor, Bjärred 12:1
och 31:1, Bjärred köpcentrum, Bjärred 14:11, ägs av ett förvaltningsbolag inom
banksfären och Statoil äger fastigheten Bjärred 20:2. Ägaren till köpcentret vill
inte ta en aktiv roll i exploateringen av närområdet. Statoil är villiga att överlåta
sin mark under förutsättning att ny mark för en drivmedelsstation kan förvärvas
vid trafikplats Flädie. Långt framskridna förhandlingar pågår mellan Statoil och
Lomma kommun om dessa marköverlåtelser. Det bör nämnas att avvecklingen av
Statoils verksamhet i Bjärred är en nödvändighet för att genomföra den föreslagna omdaningen av området. Möjligheten och tidplanen för Bjärred centrums
utveckling är därmed direkt avhängd utvecklingen vid trafikplatsen i Flädie och
det planarbete som pågår där.
Med anledning av ovan och för att nå så många seriösa exploatörer som möjligt
som är villiga att delta i det fortsatta planarbetet och genomföra projektet anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att det är en lämplig åtgärd att nu bjuda in till en
markanvisningstävling för Bjärred centrums utveckling.
Föreliggande förslag till markanvisningstävling innebär i korthet att exploatörer/byggherrar bjuds in att inkomma med ett anbud att förvärva mark inom området för att genomföra ett projekt med stor likhet till föreslagen målbild, d v s lokaler och bostäder i bågformade byggnader och med delvis underjordisk parkering.
Dessutom ska de aktivt delta i det fortsatta detaljplanearbetet på egen bekostnad.
Kommunen förbehåller sig rätten att göra om tävlingen med ev. förändrade villkor för det fall att inga lämpliga anbud inkommer.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-16, § 61.
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Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-03-08 från samhällsbyggnadschefen och exploateringsingenjör
Urban Linse
- Utkast 160308, Markanvisningstävling – Bjärred centrum
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 61/16
Överläggning
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en markanvisningstävling i enlighet med skrivelse 2016-0308 och ”Utkast 160308, Markanvisningstävling – Bjärred centrum”.
Lisa Bäck yrkar att även fastigheten Bjärred 14:9 ska ingå i markanvisningstävlingen.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på
frågan om bifall respektive avslag till arbetsutskottets förslag i ärendet, varefter
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks tilläggsyrkande, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en
markanvisningstävling i enlighet med skrivelse 2016-03-08 och ”Utkast 160308,
Markanvisningstävling – Bjärred centrum”.
Reservationer
Lisa Bäck (S), Lars Carlén (S), Rune Netterlid (S) och Conny Bäck (S) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Lisa Bäcks yrkande.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställelse av reviderad av renhållningsordning för Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Enligt 15 kap.11 § miljöbalken skall det för varje kommun finnas en renhållningsordning, som skall innehålla dels de föreskrifter om hantering av avfall som
gäller för kommunen och dels en avfallsplan. Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.
Såväl antagande som ändringar av renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har senast under § 97/11 fastställt reviderat förslag till renhållningsordning med avfallsplan att gälla från och med 2012-01-01.
Tekniska nämnden har gemensamt med övriga delägarkommuner inom Sysav låtit utarbeta bifogat förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering och reviderad avfallsplan 2016-2020.
Enligt miljöbalken 15 kap 13 § skall samråd ske avseende förslag om ändringar i
renhållnings-ordningen på lämpligt sätt och i skälig omfattning. Innan förslaget
till renhållningsordning ändras skall det, enligt miljöbalken, ställas ut för granskning under minst fyra veckor. Utställning av det efter samrådet reviderade förslaget ägde rum under tiden 2015-11-13 – 2015-12-14.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget 2015-12-09 § 210.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bifogat samrådsredogörelse i ärendet. Inga
ändringar har gjorts i förslaget med anledning av inkomna synpunkter.
Tekniska nämnden har 2016 02-29 § 9, beslutat att föreslå kommunfullmäktige
att antaga renhållningsordning för perioden 2016-2020 med giltighet från 1 juli
2016.
I förhållande till nu gällande renhållningsordning innebär det föreliggande förslaget tillägg avseende såväl allmänna föreskrifter, som föreskrifter avseende hushållsavfall, annat avfall än hushållsavfall och dispenser. Instruktioner för sortering och
emballering av alla kategorier av hushållsavfall samt anvisningar om utformningen av avfallshanteringslösningar har bifogats.
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Avfallsplanens struktur har omarbetats och utgår i förslaget från tre fokusområden, med inriktning mot minskade avfallsmängder, ökad återvinning och minskad
miljöpåverkan. Till fokusområdena har kopplats åtta mätbara effektmål.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30, § 63.
Beslutsunderlag
- Tekniska nämndens beslut 2016-02-29 § 9, jämte förslag till reviderad avfallsplan för Lomma kommun och reviderade Föreskrifter om avfallshantering för
Lomma kommun
- Skrivelse 2016-02-15 från samhällsbyggnadsförvaltningen
- Samrådsredogörelse , daterad 2016-02-09
- Skrivelse från kanslichefen 2016-03-14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 63/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande reviderade renhållningsordning för Lomma kommun, fastställes
att gälla från och med 2016-07-01, varvid nu gällande renhållningsordning upphör att gälla.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställelse av reviderad 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 utföres
genom kommunens försorg.
Kommunfullmäktige har fastställt renhållningstaxa för Lomma kommun, senast
reviderad från och med 2016-02-01 på så sätt att samtliga abonnemangsavgifter,
inklusive slamtömningsavgifter höjdes med 4%.
Renhållningsavgift skall vara årlig eller på annat sätt periodisk. Om avgiften avser insamling, transport och bortskaffande vid enstaka tillfällen får kommunen
besluta att avgiften skall betalas vid varje tillfälle i fråga.
Avgiften skall, 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.
Tekniska nämnden har 2016-02-29 § 10 rekommenderat kommunfullmäktige att
besluta att ta bort avgifterna för latrinhämtning från en-, två och flerbostadshus
både för permanent- och fritidsboende och avgift för budad hämtning av latrin.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör, i skrivelse, 2016-02-15, för motivet till
att latrinhämtning ska upphöra.
Endast ett hushåll är, enligt förvaltningen, berört av den föreslagna ändringen.
Förvaltningen har i sin skrivelse föreslagit att revideringen ska träda i kraft
2016-07-01.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30, § 64.
Beslutsunderlag
- Tekniska nämndens beslut 2016-02-29 § 10
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-15
- Skrivelse från kanslichefen 2016-03-14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 64/16

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 27 (35)

2016-03-30

KS § 58 (forts.)
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Renhållningstaxa för Lomma kommun revideras på så sätt att avgifter för latrinhämtning från en-, två och flerbostadshus, permanent- och fritidsboende samt avgifterna för budad hämtning av latrin, tages bort.
- Revideringarna gäller från och med 2016-07-01
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2016-03-30

KS § 59

Dnr KS/KF 2016:97.043

Beviljande av tilläggsanslag år 2016 avseende investeringsanslag
för gångbro längs Oscars bro
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har 2016-02-29 § 17 beslutat att begära tilläggsanslag med 6,5
mnkr för gångbro längs Oscars bros södra sida. Bakgrunden till begäran är problem med framkomligheten längs Hamntorget, Varvstorget och Kajgatan, främst
under sommartid. Genom en tillbyggnad med separat gångbro kan befintlig gångoch cykelväg nyttjas för enbart cykeltrafik och därmed minskas olycksriskerna
och framkomligheten förbättras.
Tekniska avdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram skisser
på hur separat gångbro längs Oscars bros södra sida kan utformas. En förberedande projektering har också genomförts för att klarlägga kostnadsbilden.
Den totala kostnadsbedömningen är följande.
Bro parallellt med bef. bro
Markarbeten ömse sidor bro
Belysning
Projektering
Projektledning
Oförutsett

4.200 tkr
1.200 tkr
150 tkr
600 tkr
50 tkr
300 tkr

Summa:

6.500 tkr

Alla kostnader redovisas i dagens kostnadsläge.

Yttrande
Ekonomichefen anför i yttrande 2016-03-23 följande.
”Vid planering av investeringsprojekt är det angeläget att framförhållningen är så
god att investeringsmedel ska kunna behandlas i ordinarie budgetprocess. Begäran om tilläggsanslag ska inte behöva förekomma. Då tilläggsanslagsbegäran är
föranledd av särskilda trafiksäkerhetsskäl bör det beaktas vid den politiska prövningen. Med tanke på projektets omfattning kommer det troligen inte kunna färdigställas förrän under hösten 2016.
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att det inte är möjligt att omdisponera
budgetmedel från befintliga investeringsprojekt.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
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2016-03-30

KS § 59 (forts.)
I det fall kommunstyrelsen väljer att föreslå kommunfullmäktige att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 6,5 mnkr avseende investeringsanslag för
gångbro längs Oscars bros södra sida bör finansieringen ske genom ökad upplåning.”
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30, § 71.
Beslutsunderlag
- Tekniska nämndens beslut 2016-02-29 § 17
- Skrivelse 2016-03-23 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 71/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag år 2016, om 6,5 mnkr, avseende
investeringsanslag för gångbro längs Oscars bros södra sida.
- Finansieringen ska ske genom ökad upplåning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 60

s. 30 (35)

2016-03-30
Dnr KS/KF 2016:107.042

Uppdrag åt kommunens ombud vid årsstämma i AB Malmöregionens Avlopp
Ärendebeskrivning
ABMA har kallat till bolagsstämma den 5 april 2016.
Yttrande
Utifrån granskning av kallelsen och därtill bifogat material till årsstämman i
ABMA, föreslår ekonomichefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid
stämman i instruktion att rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2015-12-31 fastställes,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
- styrelseledamöter och suppleanter väljs i enlighet med förteckning i dagordningen,
- revisorer och revisorssuppleanter väljs i enlighet med förteckning i dagordningen.
Kommunstyrelsen bör i övrigt ge ombudet instruktion kring förslaget till fastställande av arvoden åt VD, styrelsen och revisorerna.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30, § 72.
Beslutsunderlag
- Kallelse till bolagsstämma med AB Malmöregionens Avlopp med tillhörande
handlingar
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 72/16

Utdragsbestyrkande
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KS § 60 (forts.)
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Uppdrages åt ombudet för Lomma kommun att vid bolagsstämman med AB
Malmöregionens Avlopp rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2015-12-31 fastställes,
-bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
-styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
-styrelseledamöter och suppleanter väljs i enlighet med förteckning i dagordningen,
- revisorer och revisorssuppleanter väljs i enlighet med förteckning i dagordningen.
Ombudet får vidare vid stämman, efter egen bedömning, rösta avseende fastställande av arvoden åt VD, styrelsen och revisorerna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KS § 61

Dnr KS/KF 2016:116.214

Detaljplan för del av fastigheten Bjärred 11:7 mfl. i Bjärred, (Högsäter), Lomma kommun – beslut om planuppdrag
Ärendebeskrivning
Detaljplanen för bostadsområdet Högsäter i Bjärred vann laga kraft 1997-05-22. Området är idag färdigställt med undantag av några få obebyggda villatomter.
Befintlig kvarters-, gatu- och grönstruktur följer huvudsakligen detaljplanen, men
inom kvarteren skiljer sig den uppförda bebyggelsen mot den som föreslogs när planen upprättades. Detta märks framför allt i de norra och södra delarna av
området där bebyggelsen blivit lägre än den som planerades, och områdena delats
upp i mindre fastigheter istället för de stora kvarter som föreslogs. Eftersom byggnadshöjder, exploateringsgrad och placeringsangivelser är anpassad för en annan typ
av bebyggelse än den som uppfördes, uppstår idag problem vid ansökningar om
bygglov i dessa områden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det lämpligt att pröva en planläggning av
bostadsområdet Högsäter i syftet att bekräfta och bevara befintlig bebyggelse. Vid
planläggningen ska byggnadshöjder, exploateringsgrad, markanvändning m.m. anpassas till befintliga förhållanden. Planarbetet finansieras genom de medel som
kommunstyrelsen avsätter för ej debiterbara detaljplaneärenden. Planarbetet
beräknas uppgå till 450 000 kronor. Planprocessen sker med standardförfarande.
Plangruppens medlemmar har haft möjlighet att lämna synpunkter på handlingarna
men ingen har haft något att erinra.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-03-30, § 14.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2016-03-17.
- Bilaga 1: Planområde med ungefärlig avgränsning.
- Bilaga 2: Planeringsförutsättningar, daterad 2016‐03‐30.
- Protokoll från planledningsgruppen, § 14/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringsavdelningen att upprätta förslag till detaljplan för del av fastigheten Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred, Lomma Kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2016:109.214

Detaljplan för del av Lomma 21:34 i Lomma, (Lilla Lomma)
Lomma kommun – beslut om planuppdrag
Ärendebeskrivning
Bostäderna i Lilla Lomma, delen mellan Östra Dammarna och Oskarsfridsdammen,
utgörs av bebyggelse från mitten av 1800-talet och framåt. Hela Lilla Lomma pekas
ut i kommunens kulturmiljöprogram som värdefullt område och ett flertal bostadshus
är speciellt markerade som värdefull bevarandevärd bebyggelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen finner det viktigt att bevara den kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsen och att befästa befintlig användning, varför en planläggning
av området är nödvändig. En planläggning av området kommer att underlätta för
framtida lovgivning. Mark runt själva bostadsbebyggelsen kan med fördel planläggas
för naturändamål då denna mark i översiktsplanen utgörs av område för kompensation samt bör detaljplanen möjliggöra för sammanlänkning av gång- och cykelvägnätet. Området är inte tidigare planlagt. Planarbetet finansieras genom de medel som
kommunstyrelsen avsätter för ej debiterbara detaljplaneärenden. Planarbetet beräknas
uppgå till 500 000 kronor.
Plangruppen har tagit del av ärendet och har ingen erinran. Planprocessen sker med
standardförfarande.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-03-30, § 15.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2016-03-16.
- Bilaga 1: Planområde med ungefärlig avgränsning.
- Bilaga 2: Planeringsförutsättningar, daterad 2016-03-14.
- Protokoll från planledningsgruppen, § 15/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringsavdelningen att upprätta förslag till detaljplan för del av Lomma 21:34 i Lomma, Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2016:110.121

Befolkningsprognos för Lomma kommun 2016 - 2021 med utblick
mot 2030
Ärendebeskrivning
Ny befolkningsprognos för Lomma kommun har utarbetats. Prognosen utgår från dagens befolkningsfördelning med förväntningar om födelsetal och dödlighetstal samt
flyttningsnetto till följd av inte minst bedömt bostadsbyggande. Prognosen utgår från
en uppskattning av bostadsbyggandet under de kommande 6 åren.
Årets befolkningsprognos utgår ifrån att byggandet i kommunen till 100 % genomförs enligt planerat byggande under år 2016 och 2017, till 75 % under 2018, 2019
och 2020 samt därefter till 50 % årligen. Erfarenhetsmässigt genomförs drygt hälften
av det planerade bostadsbyggandet om tidshorisonten är 5-6 år.
I denna prognos har också beaktats att kommunen under 2016 och 2017 kommer att
få en inflyttning av flyktingar med uppehållstillstånd. Osäkerheten beträffande denna
inflyttning är stor, varför en översyn av befolkningsprognosen kan komma att behövas senare under året.
Den nu aktuella prognosen innebär en långsiktigt fortsatt hög befolkningstillväxt i
kommunen.
Den 6-åriga befolkningsprognosen har kompletterats med en utblick mot år 2030.
Underlaget till denna långsiktiga prognos är en bedömning av möjligt bostadsbyggande bland annat med utgångspunkt från kommunens översiktsplan.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-03-30, § 18.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2016-03-18
- Befolkningsprognos för Lomma kommun 2016-2021, daterad 2016-03-14
- Protokoll från planledningsgruppen, § 18/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen beslutar att Befolkningsprognos för Lomma kommun 20162021, daterad 2016-03-14, ska gälla som underlag inom kommunen i budgetarbete och verksamhetsplanering, tills ny prognos framtages.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KS § 64

Dnr KS/KF 2016:10.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:
Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande
nr 7/16
Godkännande av samtjänstavtal mellan Lomma kommun och Polismyndigheten, Region Syd
Dnr KS/KF 2016:106.106
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 31-38/16
Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
nr 8/16
Beslut om nedskrivning av kundfordringar, socialförvaltningen
Dnr KS/KF 2016:14.045
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 8-15/16
Kommunal tjänstepension
Dnr 2016:11.002
nr 16-18/16
Ålderslivränta
Dnr 2016:11.002
nr 19/16
Överläggning inför lönerevision 2016, förhandlingsprotokoll
5/2016
Dnr 2016:11.002
Protokoll från sammanträde 2016-03-02 och 2016-03-09 med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från sammanträde 2016-03-17 med kommunfullmäktige.
Protokoll från socialnämnden, § 11/16, angående socialnämndens bostads- och lokalförsörjningsplan 2016-2030.
Protokoll från styrelsesammanträde 2016-03-14 i Lomma Uthyrningsfastigheter AB.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

