SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
Plats
Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma
Tid
Onsdagen den 27 april 2016 kl. 16.00-16.45
Beslutande
Anders Berngarn (M)

Robert Wenglén (M)
Lisa Bäck (S)
Claes Hedlund (M)
Sofia Forsgren-Böhmer (M)
Alf Michelsen (M)
Carin Hansson (M)
Remco Andersson (L)
Martha Henriksson-Witt (C)
Lars Carlén (S)
Rune Netterlid (S)
Conny Bäck (S)
Jerry Ahlström (M)
Patric Bystedt (M)
Lennart Månsson (M)
Emma Köster (M)
Karl-Gustav Nilsson (S)
Övriga deltagare

Utses att justera

s. 1 (57)

2016-04-27
Ordförande
1:e vice ordförande, ordförande §§ 65-84, 86-88
2:e vice ordförande
Ledamot §§ 65-84, 86-88
Ledamot
Ledamot §§ 65-72, 74-84,
86-88
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot §§ 65-84, 86-88
Ledamot
Ersättare för C Idström
Ersättare för R Wenglén § 85
Ersättare för C Hedlund § 85
Ersättare för A Michelsen §§
73, 85
Ersättare för R Netterlid § 85

Se bifogad närvarolista

Lisa Bäck

Justeringens
plats
och tid

Kommunhuset i Lomma 2016-05-03

Underskrifter

Sekreterare
Christine Edenbrandt
Ordförande
Anders Berngarn
Justerande
Lisa Bäck
Utdragsbestyrkande

Paragrafer
65-88

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-04-27
Paragrafer

65-88

Datum när anslaget
sätts upp

2016-05-04

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset i Lomma

Datum när anslaget
tas ned

Underskrift
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s. 3 (57)

2016-04-27

Övriga deltagare
Patric Bystedt (M)
Lennart Månsson (M)
Emma Köster (M)
Anders Widesjö (M)
Mozhgan Zachrison (M)
Cia Barwén (M)
Gunilla Lundström (L)
Marie Sand (S)
Karl-Gustav Nilsson (S)
Lennart Nilsson (S)
Pia Johnson (S)

Ersättare §§ 65-72, 74-84, 86-88
Ersättare §§ 65-72, 74-84, 86-88
Ersättare §§ 65-72, 74-84, 86-88
Ersättare §§ 65-84, 86-88
Ersättare §§ 65-84, 86-88
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare §§ 65-84, 86-88
Ersättare
Ersättare

Jan Sohlmér
Christine Edenbrandt
Marcus Nilsson
Elisabet Andersson

Kommundirektör
Kommunsekreterare
Ekonomichef
Budgetekonom
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KS § 65

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 8/16
Uppdrag åt kommunens ombud vid årsstämma i Lomma Uthyrningsfastigheter AB
Dnr KS/KF 2016:121.042
nr 9/16
Ansökan om medel från Energimyndigheten för underlag till
kommunens översiktsplanering
Dnr KS/KF 2016:131.379
nr 10/16
Stadsmiljöavtalet – ansökan om statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
Dnr KS/KF 2016:135.510
nr 11/16
Uppdrag åt kommunens ombud vid årsstämma med Kraftringen
AB
Dnr KS/KF 2016:115.042
nr 12/16
Uppdrag åt kommunens ombud inför förestående årsstämma med
SYSAV
Dnr KS/KF 2016:137.042
nr 13/16
Uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma med Lomma Servicebostäder AB, LSAB
Dnr KS/KF 2016:138.042
nr 14/16
Angående uppdrag åt ombud inför förestående årsstämma med
Kommuninvest ekonomisk förening
Dnr KS/KF 2016:128.042
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 39-51/16
Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattat av chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen
nr 1/16
Reviderad vidaredelegation samhällsbyggnadsförvaltningen enligt
kommunstyrelsens delegation
Dnr KS/KF 2015:410.002
nr 2/16
Reviderad vidaredelegation samhällsbyggnadsförvaltningen enligt
kommunstyrelsens delegation
Dnr KS/KF 2015:410.002

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut fattade av miljöstrategiskt ansvarig
nr 1/16
Beslut angående ansökan från Skånes Mykologiska Förening om
bidrag 2016
Dnr 2016:144.048
nr 2/16
Beslut angående ansökan från Lunds Botaniska Förening om bidrag 2016
Dnr 2016:171.048
Protokoll från sammanträde 2016-03-16, 2016-03-30, 2016-04-06 och 2016-04-13
med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Protokoll från sammanträde 2016-03-30 med planledningsgruppen.
Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 24/16, angående beställning av lokaler Pilängsområdet.
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 33/16, angående redovisning av befolkningsprognos och godkännande av lokalbehovsplan 2016.
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 19/16, angående beställning av lokaler i
Pilängsområdet.
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 26/16, angående godkännande av lokaloch markbehovsplan för år 2016.
Protokoll från ordinarie bolagsstämma, 2016-04-11, i Lomma Uthyrningsfastigheter
AB.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2015:135.003

Fastställande av reviderat reglemente för socialnämnden
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder genomfört en allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente.
Vid beredningen av ärendena har kanslichefen kunnat konstatera att ändringar i lagstiftningen föranleder ytterligare revideringar och att en likriktning mot en tydligare
och gemensam struktur och likalydande reglering i vissa fall vore en fördel.
Förslaget
Föreliggande reviderat förslag till reglemente för socialnämnden, där således ändrad
lagstiftning beaktats och hänsyn tagits till behovet av förtydliganden och en likriktning med andra nämnder i vissa regleringar, innebär huvudsakligen följande förändringar och förtydliganden.
Ansvaret för organisationen
Ansvaret för kommunens organisation på en övergripande nivå har kommunfullmäktige enligt kommunallagen (KL) 3 kap 9§. Som en följd av varje nämnds verksamhetsansvar, enligt kommunallagen 6 kap 7§, är det dock nämndernas ansvar att tillse
att organisationen för verksamheten är tillfredsställande och ändamålsenlig. Organisationen ska vara sådan att den möjliggör för nämnden att uppfylla av fullmäktige
fastställda mål. I förslaget till reglemente 5 § har ett förtydligande om ansvaret för
nämnden lagts till.
Uppföljningsansvaret
Regleringen i förslaget 6 § är avsett att ge en helhetsbild av nämndens uppföljningsansvar, dels innefattande skyldigheten enligt KL 3 kap 15 § och dels den allmänna
återrapporterings-skyldighet som nämndernas anses ha som en följd av verksamhetsansvaret. Återrapporteringen ska avse hur fullmäktiges beslut om verksamheten som
sådan har efterlevts. Avsikten är inte återrapportering i enskilda ärenden.
Information och samråd
Regleringen innebär en påbyggnad till kommunstyrelsens rätt att få information enligt KL 6 kap 3 §. Med förslaget får nämnderna en utvidgad skyldighet att lämna information, i syfte att få en snabbare och utökad samordning mellan nämnderna.
Förslagets sista mening är en påminnelse om regleringen i KL 6 Kap 8 §.
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Arbetsformer
Presidiet
Genom en ändring i kommunallagen 6 kap 15 § utgör presidiet numera ett organ i lagens mening. Presidiet kan därmed tilldelas arbetsuppgifter. I förslaget har presidiet
tilldelats uppgiften att, om ordföranden anser att det behövs, biträda honom/henne
med att planera och leda nämndens sammanträden. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse.
Ordföranden
I syfte att tydliggöra uppdraget har ett tillägg gjorts i förslaget med en beskrivning av
ordförandens uppgifter.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
I gällande reglementen har ersättarskapet vid för fall för både ordföranden och vice
ordföranden hittills, i flera nämnder tillfallit den till åldern äldste. I förslaget föreslås
en likriktning, som också överensstämmer med regleringen för kommunfullmäktige,
nämligen att ålderspresidenten, d.v.s. den som varit ledamot i nämnden längst tid ska
fullgöra ordförandens uppgifter till dess att val av ny ordförande förrättats.
Tidpunkt för sammanträden
Tillägg har gjorts med skriftligt krav avseende en begäran om extra sammanträde. I
övrigt innebär förslaget en likriktning med regleringen för fullmäktige.
Kallelse
Även vad gäller kallelse föreslås ålderspresidenten (den som varit ledamot längst tid)
ersätta ordföranden och vice ordföranden vid förfall. Utgångspunkten i förslaget är
att kallelserna sker elektroniskt. Kommunfullmäktige bör, via reglementena ta principiell ställning till att kallelser får ske elektroniskt. Som ett undantag föreslås kallelse få ske skriftligt på annat sätt, mailledes eller telefonledes.
Närvarorätt
Den närvarorätt och rätt att deltaga i överläggningarna som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sedan lång tid haft vid nämndernas sammanträden har tidigare enbart varit reglerad i kommunstyrelsens reglemente. Här föreslås denna rätt,
för tydlighetens skull skrivas in i respektive nämnds reglemente.
I övrigt anges närvarorätten i enlighet med gällande ordning.
Ersättares tjänstgöring
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att deltaga i överläggningarna och föreslås i reglementet också erhålla rätten att få sin mening antecknad till protokollet.
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Jäv
Förslaget motsvarar regleringen för fullmäktige i KL 5 kap 13 §.
Reservation
Ett förtydligande föreslås vad gäller s.k. omedelbar justering.
Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.
Ett tillägg föreslås avseende nämndens skyldighet att kungöra enligt särskilda bestämmelser och att meddela kommunstyrelsen angående kungörande i författningssamlingen i enlighet med kommunallagen.
Undertecknande av handlingar
Förtydligande och likriktning föreslås för nämnderna avseende befogenheten att underteckna handlingar. Regleringen medger nämnden att göra undantag från huvudregeln, när den särskilt beslutar detta.
Utskott
Förslaget föreslås reglera att ersättarna inkallas i samma ordning som gäller för
nämnden, d.v.s. i enlighet med den av kommunfullmäktige särskilt fastställda ordningen.
Nämndens uppgifter
Nämndens uppgifter har specificerats i enlighet med gällande reglemente. Dessutom
föreslås att ansvaret för kommunens mottagande av och insatser för invandrare/flyktingar inklusive ensamkommande barn och ungdomar i sin helhet ingår i socialnämndens ansvar. Kommunfullmäktige har tidigare i särskilt bemyndigande/inriktningsbeslut bemyndigat socialnämnden att ansvara för kommunens
mottagande av och insatser för ensamkommande barn och ungdomar, medan kommunstyrelsen på motsvarande sätt fått ansvaret för kommunens mottagande av och
insatser för invandrare/flyktingar exklusive dessa.
Yttrande
Socialnämnden har yttrat sig under §17/16.
Kanslichefen har yttrat sig i skrivelse 2016-03-15.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30, § 65.
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Beslutsunderlag
-Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden
-Socialnämndens beslut § 17/16
-Kanslichefens yttrande 2016-03-15
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 65/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderat reglemente för socialnämnden fastställes att gälla från och med
2016-08-01, varvid nu gällande reglemente för nämnden upphör att gälla.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder genomfört en allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente.
Vid beredningen av ärendena har kanslichefen kunnat konstatera att ändringar i lagstiftningen föranleder ytterligare revideringar och att en likriktning mot en tydligare
och gemensam struktur och likalydande reglering i vissa fall vore en fördel.
Förslaget
Föreliggande reviderat förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden, där
således ändrad lagstiftning beaktats och hänsyn tagits till behovet av förtydliganden
och en likriktning med andra nämnder i vissa regleringar, innebär huvudsakligen följande förändringar och förtydliganden.
Ansvaret för organisationen
Ansvaret för kommunens organisation på en övergripande nivå har kommunfullmäktige enligt kommunallagen (KL) 3 kap 9§. Som en följd av varje nämnds verksamhetsansvar, enligt kommunallagen 6 kap 7§, är det dock nämndernas ansvar att tillse
att organisationen för verksamheten är tillfredsställande och ändamålsenlig. Organisationen ska vara sådan att den möjliggör för nämnden att uppfylla av fullmäktige
fastställda mål. I förslaget till reglemente 5 § har ett förtydligande om ansvaret för
nämnden lagts till.
Uppföljningsansvaret
Regleringen i förslaget 6 § är avsett att ge en helhetsbild av nämndens uppföljningsansvar, dels innefattande skyldigheten enligt KL 3 kap 15 § och dels den allmänna
återrapporterings-skyldighet som nämndernas anses ha som en följd av verksamhetsansvaret. Återrapporteringen ska avse hur fullmäktiges beslut om verksamheten som
sådan har efterlevts. Avsikten är inte återrapportering i enskilda ärenden.
Information och samråd
Regleringen innebär en påbyggnad till kommunstyrelsens rätt att få information enligt KL 6 kap 3 §. Med förslaget får nämnderna en utvidgad skyldighet att
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lämna information, i syfte att få en snabbare och utökad samordning mellan nämnderna.
Förslagets sista mening är en påminnelse om regleringen i KL 6 kap 8 §.
Arbetsformer
Presidiet
Genom en ändring i kommunallagen 6 kap 15 § utgör presidiet numera ett organ i lagens mening. Presidiet kan därmed tilldelas arbetsuppgifter. I förslaget har presidiet
tilldelats uppgiften att, om ordföranden anser att det behövs, biträda honom/henne
med att planera och leda nämndens sammanträden. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse.
Ordföranden
I syfte att tydliggöra uppdraget har ett tillägg gjorts i förslaget med en beskrivning av
ordförandens uppgifter.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
I gällande reglementen har ersättarskapet vid för fall för både ordföranden och vice
ordföranden hittills, i flera nämnder tillfallit den till åldern äldste. I förslaget föreslås
en likriktning, som också överensstämmer med regleringen för kommunfullmäktige,
nämligen att ålderspresidenten, d.v.s. den som varit ledamot i nämnden längst tid ska
fullgöra ordförandens uppgifter till dess att val av ny ordförande förrättats.
Tidpunkt för sammanträden
Tillägg har gjorts med skriftligt krav avseende en begäran om extra sammanträde. I
övrigt innebär förslaget en likriktning med regleringen för fullmäktige.
Kallelse
Även vad gäller kallelse föreslås ålderspresidenten (den som varit ledamot längst tid)
ersätta ordföranden och vice ordföranden vid förfall. Utgångspunkten i förslaget är
att kallelserna sker elektroniskt. Kommunfullmäktige bör, via reglementena ta principiell ställning till att kallelser får ske elektroniskt. Som ett undantag föreslås kallelse få ske skriftligt på annat sätt, mailledes eller telefonledes.
Närvarorätt
Den närvarorätt och rätt att deltaga i överläggningarna som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sedan lång tid haft vid nämndernas sammanträden har tidigare enbart varit reglerad i kommunstyrelsens reglemente. Här föreslås denna rätt,
för tydlighetens skull skrivas in i respektive nämnds reglemente.
I övrigt anges närvarorätten i enlighet med gällande ordning.
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Ersättares tjänstgöring
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att deltaga i överläggningarna och föreslås i reglementet också erhålla rätten att få sin mening antecknad till protokollet.
Jäv
Förslaget motsvarar regleringen för fullmäktige i KL 5 kap 13 §.
Reservation
Ett förtydligande föreslås vad gäller s.k. omedelbar justering.
Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.
Ett tillägg föreslås avseende nämndens skyldighet att kungöra enligt särskilda bestämmelser och att meddela kommunstyrelsen angående kungörande i författningssamlingen i enlighet med kommunallagen.
Undertecknande av handlingar
Förtydligande och likriktning föreslås för nämnderna avseende befogenheten att underteckna handlingar. Regleringen medger nämnden att göra undantag från huvudregeln, när den särskilt beslutar detta.
Utskott
Förslaget föreslås reglera att ersättarna inkallas i samma ordning som gäller för
nämnden, d.v.s. i enlighet med den av kommunfullmäktige särskilt fastställda ordningen.
Nämndens uppgifter
Nämndens uppgifter har specificerats i enlighet med gällande reglemente.
Yttrande
Barn- och utbildningsnämnden har under § 6/2016 beslutat att inte ha någonting att
erinra mot förslaget till anpassningar av nämndens reglemente.
Kanslichefen har yttrat sig i skrivelse 2016-03-15.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30, § 66.
Beslutsunderlag
-Förslag till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden
-Barn- och utbildningsnämndens beslut § 6/16
-Kanslichefens yttrande 2016-03-15
-Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 66/16
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden fastställes att gälla från
och med 2016-08-01, varvid nu gällande reglemente för nämnden upphör att gälla.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder genomfört en allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente.
Vid beredningen av ärendena har kanslichefen kunnat konstatera att ändringar i lagstiftningen föranleder ytterligare revideringar och att en likriktning mot en tydligare
och gemensam struktur och likalydande reglering i vissa fall vore en fördel.
Förslaget
Föreliggande reviderat förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden, där således ändrad lagstiftning beaktats och hänsyn tagits till behovet av förtydliganden
och en likriktning med andra nämnder i vissa regleringar, innebär huvudsakligen följande förändringar och förtydliganden.
Ansvaret för organisationen
Ansvaret för kommunens organisation på en övergripande nivå har kommunfullmäktige enligt kommunallagen (KL) 3 kap 9§. Som en följd av varje nämnds verksamhetsansvar, enligt kommunallagen 6 kap 7§, är det dock nämndernas ansvar att tillse
att organisationen för verksamheten är tillfredsställande och ändamålsenlig. Organisationen ska vara sådan att den möjliggör för nämnden att uppfylla av fullmäktige
fastställda mål. I förslaget till reglemente 5 § har ett förtydligande om ansvaret för
nämnden lagts till.
Uppföljningsansvaret
Regleringen i förslaget 6 § är avsett att ge en helhetsbild av nämndens uppföljningsansvar, dels innefattande skyldigheten enligt KL 3 kap 15 § och dels den allmänna
återrapporterings-skyldighet som nämndernas anses ha som en följd av verksamhetsansvaret. Återrapporteringen ska avse hur fullmäktiges beslut om verksamheten som
sådan har efterlevts. Avsikten är inte återrapportering i enskilda ärenden.
Information och samråd
Regleringen innebär en påbyggnad till kommunstyrelsens rätt att få information enligt KL 6 kap 3 §. Med förslaget får nämnderna en utvidgad skyldighet att lämna information, i syfte att få en snabbare och utökad samordning mellan nämnderna.
Förslagets sista mening är en påminnelse om regleringen i KL 6 Kap 8 §.
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Arbetsformer
Presidiet
Genom en ändring i kommunallagen 6 kap 15 § utgör presidiet numera ett organ i lagens mening. Presidiet kan därmed tilldelas arbetsuppgifter. I förslaget har presidiet
tilldelats uppgiften att, om ordföranden anser att det behövs, biträda honom/henne
med att planera och leda nämndens sammanträden. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse.
Ordföranden
I syfte att tydliggöra uppdraget har ett tillägg gjorts i förslaget med en beskrivning av
ordförandens uppgifter.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
I gällande reglementen har ersättarskapet vid för fall för både ordföranden och vice
ordföranden hittills, i flera nämnder tillfallit den till åldern äldste. I förslaget föreslås
en likriktning, som också överensstämmer med regleringen för kommunfullmäktige,
nämligen att ålderspresidenten, d.v.s. den som varit ledamot i nämnden längst tid ska
fullgöra ordförandens uppgifter till dess att val av ny ordförande förrättats.
Tidpunkt för sammanträden
Tillägg har gjorts med skriftligt krav avseende en begäran om extra sammanträde. I
övrigt innebär förslaget en likriktning med regleringen för fullmäktige.
Kallelse
Även vad gäller kallelse föreslås ålderspresidenten (den som varit ledamot längst tid)
ersätta ordföranden och vice ordföranden vid förfall. Utgångspunkten i förslaget är
att kallelserna sker elektroniskt. Kommunfullmäktige bör, via reglementena ta principiell ställning till att kallelser får ske elektroniskt. Som ett undantag föreslås kallelse få ske skriftligt på annat sätt, mailledes eller telefonledes.
Närvarorätt
Den närvarorätt och rätt att deltaga i överläggningarna som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sedan lång tid haft vid nämndernas sammanträden har tidigare enbart varit reglerad i kommunstyrelsens reglemente. Här föreslås denna rätt,
för tydlighetens skull skrivas in i respektive nämnds reglemente.
I övrigt anges närvarorätten i enlighet med gällande ordning.
Ersättares tjänstgöring
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att deltaga i överläggningarna och föreslås i reglementet också erhålla rätten att få sin mening antecknad till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Jäv
Förslaget motsvarar regleringen för fullmäktige i KL 5 kap 13 §.
Reservation
Ett förtydligande föreslås vad gäller s.k. omedelbar justering.
Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.
Ett tillägg föreslås avseende nämndens skyldighet att kungöra enligt särskilda bestämmelser och att meddela kommunstyrelsen angående kungörande i författningssamlingen i enlighet med kommunallagen.
Undertecknande av handlingar
Förtydligande och likriktning föreslås för nämnderna avseende befogenheten att underteckna handlingar. Regleringen medger nämnden att göra undantag från huvudregeln, när den särskilt beslutar detta.
Utskott
Förslaget föreslås reglera att ersättarna inkallas i samma ordning som gäller förnämnden, d.v.s. i enlighet med den av kommunfullmäktige särskilt fastställda ordningen.
Nämndens uppgifter
Nämndens uppgifter har specificerats i enlighet med gällande reglemente.
Yttrande
Nämnden har under § 18/15 föreslagit att även kultur- och fritidschefen ska ges befogenhet att kontrasignera handlingar. Revideringen har förts in i det föreliggande
förslaget.
Nämnden har vidare under § § 4/16 beslutat att tillstyrka det föreliggande förslaget
till reviderat reglemente för nämnden.
Kanslichefen har yttrat sig i skrivelse 2016-03-15.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30, § 67.
Beslutsunderlag
-Förslag till reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden
-Kultur- och fritidsnämndens beslut § 18/15 och 4/16
-Kanslichefens yttrande 2016-03-15
-Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 67/16
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- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden fastställes att gälla från och med
2016-08-01, varvid nu gällande reglemente för nämnden upphör att gälla.
./.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 69

s. 18 (57)

2016-04-27
Dnr KS/KF 2015:245.003

Fastställande av reviderat reglemente för tekniska nämnden
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder genomfört en allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente.
Vid beredningen av ärendena har kanslichefen kunnat konstatera att ändringar i lagstiftningen föranleder ytterligare revideringar och att en likriktning mot en tydligare
och gemensam struktur och likalydande reglering i vissa fall vore en fördel.
Förslaget
Föreliggande reviderat förslag till reglemente för tekniska nämnden, där således ändrad lagstiftning beaktats och hänsyn tagits till behovet av förtydliganden och en likriktning med andra nämnder i vissa regleringar, innebär huvudsakligen följande förändringar och förtydliganden.
Ansvaret för organisationen
Ansvaret för kommunens organisation på en övergripande nivå har kommunfullmäktige enligt kommunallagen (KL) 3 kap 9§. Som en följd av varje nämnds verksamhetsansvar, enligt kommunallagen 6 kap 7§, är det dock nämndernas ansvar att tillse
att organisationen för verksamheten är tillfredsställande och ändamålsenlig. Organisationen ska vara sådan att den möjliggör för nämnden att uppfylla av fullmäktige
fastställda mål. I förslaget till reglemente 5 § har ett förtydligande om ansvaret för
nämnden lagts till.
Uppföljningsansvaret
Regleringen i förslaget 6 § är avsett att ge en helhetsbild av nämndens uppföljningsansvar, dels innefattande skyldigheten enligt KL 3 kap 15 § och dels den allmänna
återrapporterings-skyldighet som nämndernas anses ha som en följd av verksamhetsansvaret. Återrapporteringen ska avse hur fullmäktiges beslut om verksamheten som
sådan har efterlevts. Avsikten är inte återrapportering i enskilda ärenden.
Information och samråd
Regleringen innebär en påbyggnad till kommunstyrelsens rätt att få information enligt KL 6 kap 3 §. Med förslaget får nämnderna en utvidgad skyldighet att lämna information, i syfte att få en snabbare och utökad samordning mellan nämnderna.
Förslagets sista mening är en påminnelse om regleringen i KL 6 kap 8 §.

Utdragsbestyrkande
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Arbetsformer
Presidiet
Genom en ändring i kommunallagen 6 kap 15 § utgör presidiet numera ett organ i lagens mening. Presidiet kan därmed tilldelas arbetsuppgifter. I förslaget har presidiet
tilldelats uppgiften att, om ordföranden anser att det behövs, biträda honom/henne
med att planera och leda nämndens sammanträden. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse.
Ordföranden
I syfte att tydliggöra uppdraget har ett tillägg gjorts i förslaget med en beskrivning av
ordförandens uppgifter.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
I gällande reglementen har ersättarskapet vid för fall för både ordföranden och vice
ordföranden hittills, i flera nämnder tillfallit den till åldern äldste. I förslaget föreslås
en likriktning, som också överensstämmer med regleringen för kommunfullmäktige,
nämligen att ålderspresidenten, d.v.s. den som varit ledamot i nämnden längst tid ska
fullgöra ordförandens uppgifter till dess att val av ny ordförande förrättats.
Tidpunkt för sammanträden
Tillägg har gjorts med skriftligt krav avseende en begäran om extra sammanträde. I
övrigt innebär förslaget en likriktning med regleringen för fullmäktige.
Kallelse
Även vad gäller kallelse föreslås ålderspresidenten (den som varit ledamot längst tid)
ersätta ordföranden och vice ordföranden vid förfall. Utgångspunkten i förslaget är
att kallelserna sker elektroniskt. Kommunfullmäktige bör, via reglementena ta principiell ställning till att kallelser får ske elektroniskt. Som ett undantag föreslås kallelse få ske skriftligt på annat sätt, mailledes eller telefonledes.
Närvarorätt
Den närvarorätt och rätt att deltaga i överläggningarna som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sedan lång tid haft vid nämndernas sammanträden har tidigare enbart varit reglerad i kommunstyrelsens reglemente. Här föreslås denna rätt,
för tydlighetens skull skrivas in i respektive nämnds reglemente.
I övrigt anges närvarorätten i enlighet med gällande ordning.
Ersättares tjänstgöring
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att deltaga i överläggningarna och föreslås i reglementet också erhålla rätten att få sin mening antecknad till protokollet.
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Jäv
Förslaget motsvarar regleringen för fullmäktige i KL 5 kap 13 §.
Reservation
Ett förtydligande föreslås vad gäller s.k. omedelbar justering.
Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.
Ett tillägg föreslås avseende nämndens skyldighet att kungöra enligt särskilda bestämmelser och att meddela kommunstyrelsen angående kungörande i författningssamlingen i enlighet med kommunallagen.
Undertecknande av handlingar
Förtydligande och likriktning föreslås för nämnderna avseende befogenheten att underteckna handlingar. Regleringen medger nämnden att göra undantag från huvudregeln, när den särskilt beslutar detta.
Utskott
Förslaget föreslås reglera att ersättarna inkallas i samma ordning som gäller förnämnden, d.v.s. i enlighet med den av kommunfullmäktige särskilt fastställda ordningen.
Nämndens uppgifter
Nämndens uppgifter har specificerats i enlighet med gällande reglemente.
Yttrande
Tekniska nämnden har under § 39/15 beslutat att godkänna att inga ändringar göres i
reglementet för tekniska nämnden. Nämnden beslöt vidare att ärendet eventuellt ska
tas upp för behandling när förändringar och konsekvenser av den nya organisationen
för samhällsbyggnadsförvaltning blivit kända.
Nämnden har vidare under § 13/16 lämnat förslaget till reviderat reglemente utan erinran.
Kanslichefen har yttrat sig i skrivelsen 2016-03-15.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30, § 68.
Beslutsunderlag
-Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden
-Tekniska nämndens beslut § 39/15 och 13/16
-Kanslichefens yttrande 2016-03-15
-Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 68/16

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderat reglemente för tekniska nämnden fastställes att gälla från och med
2016-08-01, varvid nu gällande reglemente för nämnden upphör att gälla.
./.

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

Utdragsbestyrkande
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2016-04-27
Dnr KS/KF 2015:240.003

Fastställande av reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder genomfört en allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente.
Vid beredningen av ärendena har kanslichefen kunnat konstatera att ändringar i lagstiftningen föranleder ytterligare revideringar och att en likriktning mot en tydligare
och gemensam struktur och likalydande reglering i vissa fall vore en fördel.
Förslaget
Föreliggande reviderat förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, där
således ändrad lagstiftning beaktats och hänsyn tagits till behovet av förtydliganden
och en likriktning med andra nämnder i vissa regleringar, innebär huvudsakligen följande förändringar och förtydliganden.
Ansvaret för organisationen
Ansvaret för kommunens organisation på en övergripande nivå har kommunfullmäktige enligt kommunallagen (KL) 3 kap 9§. Som en följd av varje nämnds verksamhetsansvar, enligt kommunallagen 6 kap 7§, är det dock nämndernas ansvar att tillse
att organisationen för verksamheten är tillfredsställande och ändamålsenlig. Organisationen ska vara sådan att den möjliggör för nämnden att uppfylla av fullmäktige
fastställda mål. I förslaget till reglemente 5 § har ett förtydligande om ansvaret för
nämnden lagts till.
Uppföljningsansvaret
Regleringen i förslaget 6 § är avsett att ge en helhetsbild av nämndens uppföljningsansvar, dels innefattande skyldigheten enligt KL 3 kap 15 § och dels den allmänna
återrapporterings-skyldighet som nämndernas anses ha som en följd av verksamhetsansvaret. Återrapporteringen ska avse hur fullmäktiges beslut om verksamheten som
sådan har efterlevts. Avsikten är inte återrapportering i enskilda ärenden.
Information och samråd
Regleringen innebär en påbyggnad till kommunstyrelsens rätt att få information enligt KL 6 kap 3 §. Med förslaget får nämnderna en utvidgad skyldighet att lämna information, i syfte att få en snabbare och utökad samordning mellan nämnderna.
Förslagets sista mening är en påminnelse om regleringen i KL 6 kap 8 §.
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Arbetsformer
Presidiet
Genom en ändring i kommunallagen 6 kap 15 § utgör presidiet numera ett organ i lagens mening. Presidiet kan därmed tilldelas arbetsuppgifter. I förslaget har presidiet
tilldelats uppgiften att, om ordföranden anser att det behövs, biträda honom/henne
med att planera och leda nämndens sammanträden. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse.
Ordföranden
I syfte att tydliggöra uppdraget har ett tillägg gjorts i förslaget med en beskrivning av
ordförandens uppgifter.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
I gällande reglementen har ersättarskapet vid för fall för både ordföranden och vice
ordföranden hittills, i flera nämnder tillfallit den till åldern äldste. I förslaget föreslås
en likriktning, som också överensstämmer med regleringen för kommunfullmäktige,
nämligen att ålderspresidenten, d.v.s. den som varit ledamot i nämnden längst tid ska
fullgöra ordförandens uppgifter till dess att val av ny ordförande förrättats.
Tidpunkt för sammanträden
Tillägg har gjorts med skriftligt krav avseende en begäran om extra sammanträde. I
övrigt innebär förslaget en likriktning med regleringen för fullmäktige.
Kallelse
Även vad gäller kallelse föreslås ålderspresidenten (den som varit ledamot längst tid)
ersätta ordföranden och vice ordföranden vid förfall. Utgångspunkten i förslaget är
att kallelserna sker elektroniskt. Kommunfullmäktige bör, via reglementena ta principiell ställning till att kallelser får ske elektroniskt. Som ett undantag föreslås kallelse få ske skriftligt på annat sätt, mailledes eller telefonledes.
Närvarorätt
Den närvarorätt och rätt att deltaga i överläggningarna som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sedan lång tid haft vid nämndernas sammanträden har tidigare enbart varit reglerad i kommunstyrelsens reglemente. Här föreslås denna rätt,
för tydlighetens skull skrivas in i respektive nämnds reglemente.
I övrigt anges närvarorätten i enlighet med gällande ordning.
Ersättares tjänstgöring
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att deltaga i överläggningarna och föreslås i reglementet också erhålla rätten att få sin mening antecknad till protokollet.
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Jäv
Förslaget motsvarar regleringen för fullmäktige i KL 5 kap 13 §.
Reservation
Ett förtydligande föreslås vad gäller s.k. omedelbar justering.
Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.
Ett tillägg föreslås avseende nämndens skyldighet att kungöra enligt särskilda bestämmelser och att meddela kommunstyrelsen angående kungörande i författningssamlingen i enlighet med kommunallagen.
Undertecknande av handlingar
Förtydligande och likriktning föreslås för nämnderna avseende befogenheten att underteckna handlingar. Regleringen medger nämnden att göra undantag från huvudregeln, när den särskilt beslutar detta.
Utskott
Förslaget föreslås reglera att ersättarna inkallas i samma ordning som gäller förnämnden, d.v.s. i enlighet med den av kommunfullmäktige särskilt fastställda ordningen.
Nämndens uppgifter
Nämndens uppgifter har specificerats i enlighet med gällande reglemente, dock med
den ändringen att nämndens uppdrag att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen
om brandfarliga och explosiva varor samt följdförfattningar tagits bort. Ansvaret föreslås flyttas till kommunstyrelsen, som ansvarar för räddningstjänsten.
Yttrande
Miljö- och byggnadsnämnden har under § 50/15 föreslagit att några ändringar inte
ska göras i reglementet för nämnden.
Nämnden har vidare under § 21/16 framfört att nämnden inte har någon erinran mot
det föreliggande förslaget till reviderat reglemente för nämnden.
Kanslichefen har yttrat sig i skrivelse 2016-03-15.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30, § 69.
Beslutsunderlag
-Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
-Miljö- och byggnadsnämndens beslut §50/15 och 21/16
-Kanslichefens yttrande 2016-03-15
-Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 69/16
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden fastställes att gälla från och
med 2016-08-01, varvid nu gällande reglemente för nämnden upphör att gälla.
./.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 71

s. 26 (57)

2016-04-27
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Fastställande av reviderat reglemente för krisledningsnämnden
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder genomfört en allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente. Undertecknad har
med anledning härav gjort en översyn av gällande reglemente för krisledningsnämnden och upprättat förslag till reviderat reglemente.
Bifogat reviderat förslag till reglemente för krisledningsnämnden, där ändrad lagstiftning beaktats och hänsyn tagits till behovet av förtydliganden och en likriktning
med andra nämnder i vissa regleringar, innebär huvudsakligen följande förändringar
och förtydliganden.
Uppgifterna
Av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att nämnden ska besluta att låta
uppgifter som den tagit över återgå till ordinarie nämnd, när förhållandena så medger. Även kommunstyrelsen och fullmäktige har dessa befogenheter. För fullständighetens och tydlighetens skull har detta skrivits in i förslaget 1§.
Arbetsformer
Presidiet
Genom en ändring i kommunallagen 6 kap 15 § utgör presidiet numera ett organ i lagens mening. Presidiet kan därmed tilldelas arbetsuppgifter. I förslaget har presidiet
tilldelats uppgiften att, om ordföranden anser att det behövs, biträda honom/henne
med att planera och leda nämndens sammanträden. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse.
Ordföranden
Krisledningsnämndens ordförande har, enligt lag, en särskild befogenhet att bedöma
när en extraordinär händelse medför att krisledningsnämnden skall träda i funktion
och beslutar i sådana fall att så skall ske.
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Ordförandens särskilda befogenhet har skrivits in i förslaget. I syfte att tydliggöra uppdraget har ett tillägg gjorts i förslaget med
en beskrivning av ordförandens uppgifter, generellt för samtliga nämnder.
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
I gällande reglementen har ersättarskapet vid för fall för både ordföranden och vice
ordföranden hittills, i flera nämnder tillfallit den till åldern äldste. I förslaget föreslås
en likriktning, som också överensstämmer med regleringen för kommunfullmäktige,
nämligen att ålderspresidenten, d.v.s. den som varit ledamot i nämnden längst tid ska
fullgöra ordförandens uppgifter till dess att val av ny ordförande förrättats.
Tidpunkt för sammanträden
Tillägg har gjorts med skriftligt krav avseende en begäran om extra sammanträde. I
övrigt innebär förslaget en likriktning med regleringen för fullmäktige.
Kallelse
Även vad gäller kallelse föreslås ålderspresidenten (den som varit ledamot längst tid)
ersätta ordföranden och vice ordföranden vid förfall. Utgångspunkten i förslaget är
att kallelserna sker elektroniskt. Kommunfullmäktige bör, via reglementena ta principiell ställning till att kallelser får ske elektroniskt. Som ett undantag föreslås kallelse få ske skriftligt på annat sätt, mailledes eller telefonledes.
Närvarorätt
Den närvarorätt och rätt att deltaga i överläggningarna som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sedan lång tid haft vid nämndernas sammanträden har tidigare enbart varit reglerad i kommunstyrelsens reglemente. Här föreslås denna rätt,
för tydlighetens skull skrivas in i respektive nämnds reglemente.
I övrigt anges närvarorätten i enlighet med gällande ordning.
Ersättares tjänstgöring
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att deltaga i överläggningarna och föreslås i reglementet också erhålla rätten att få sin mening antecknad till protokollet.
Jäv
Förslaget motsvarar regleringen för fullmäktige i KL 5 kap 13 §.
Reservation
Ett förtydligande föreslås vad gäller s.k. omedelbar justering.
Undertecknande av handlingar
Förtydligande och likriktning föreslås för nämnderna avseende befogenheten att underteckna handlingar. Regleringen medger nämnden att göra undantag från huvudregeln, när den särskilt beslutar detta.
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Utskott
Förslaget föreslås reglera att ersättarna inkallas i samma ordning som gäller för
nämnden, d.v.s. i enlighet med den av kommunfullmäktige särskilt fastställda ordningen.
Yttrande
Kanslichefen har lämnat synpunkter i skrivelse 2016-03-15.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30, § 70.
Beslutsunderlag
-Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden
-Kanslichefens yttrande 2016-03-15
-Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 70/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderat reglemente för krisledningsnämnden fastställes att gälla från och med
2016-08-01, varvid nu gällande reglemente för nämnden upphör att gälla.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Med anledning av den nya mandatperioden har samtliga nämnder genomfört en allmän översyn och revidering av respektive nämnds reglemente. Även kommunstyrelsens reglemente bör revideras, dels med anledning av ändrad lagstiftning och dels för
att vi ska erhålla en likriktning mot en tydligare och gemensam struktur och, i vissa
fall, likalydande reglering med nämndernas reglementen.
Förslaget
Föreliggande reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen där således ändrad lagstiftning beaktats och hänsyn tagits till behovet av förtydliganden och en likriktning med nämnderna i vissa regleringar, innebär huvudsakligen följande förändringar och förtydliganden.
Styrelsens övergripande uppgifter
Kommunstyrelsen intar en särställning bland nämnderna genom den ledande och
samordnande rollen. Begreppet helhetsansvar har tillförts för att poängtera att styrelsen har den sammanhållande rollen för kommunens verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning. I förslaget har kommunstyrelsens uppdrag enligt kommunallagen förtydligats i förhållande till gällande reglemente, med en allmän inledning om
dess ledande, styrande och uppföljande roll och med särskild reglering om ansvar för
sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd.
Varje nämnd ska sörja för en ändamålsenlig organisation. Kommunstyrelsen ska
dock dessutom tillse att organisationen är ändamålsenlig på ett övergripande plan.
Styrelsen ska samordna nämndernas verksamheter och bevaka gränsdragningsfrågor
mellan nämnderna.
Förtydligande har lagts in avseende ansvar knutet till de företag som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i.
Förtydliganden har lagts in avseende den ekonomiska förvaltningen och personalansvaret. I syfte att tydliggöra denna har en ny reglering har lagts in om styrelsens uppföljningsfunktion.
Uppdrag och verksamhet
Ett grundläggande konstaterande om ansvaret inom det egna verksamhetsområdet har
tillförts i förslaget.
Ansvaret för organisationen inom verksamhetsområdet
Ansvaret för kommunens organisation på en övergripande nivå har kommunfullmäktige enligt kommunallagen (KL) 3 kap 9§. Som en följd av varje nämnds
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verksamhetsansvar, enligt kommunallagen 6 kap 7§, är det dock nämndernas/kommunstyrelsens ansvar att tillse att organisationen för den egna verksamheten
är tillfredsställande och ändamålsenlig. Organisationen ska vara sådan att den möjliggör för kommunstyrelsen att uppfylla av fullmäktige fastställda mål. I förslaget till
reglemente har ett förtydligande om ansvaret för kommunstyrelsen, ur denna aspekt,
lagts till.
Information och samråd
Upplysningsvis har en reglering för nämnderna också lagts in i kommunstyrelsens
reglemente. Förslaget innebär en påbyggnad till kommunstyrelsens rätt att få information enligt KL 6 kap 3 §. Med förslaget får nämnderna en utvidgad skyldighet att
lämna information, i syfte att få en snabbare och utökad samordning mellan nämnderna.
Processbehörigheten
För fullständighetens skull har kommunstyrelsens behörighet enligt KL 6 kap 6 §
skrivits in i reglementet.
Övriga verksamheter
Inga ändringar har gjorts i sak/omfattning vad gäller bemyndiganden avseende detaljplaneläggning eller exploateringsverksamheten. Avseende fastighetsärenden har
beloppsgränsen årsvis för förvärv av fastighet, i syfte att göra strategiska markförvärv, i enlighet med översiktsplan eller fördjupade översiktsplaner, knutits till av
fullmäktige i budget fastställd beloppsgräns, istället för som hittills till ett fixerat
maxbelopp. Högsta belopp per förvärvstillfälle föreslås tas bort.
I syfte att renodla har ansvaret att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt följdförfattningar lagts till i
förslaget till reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Ansvaret ligger förnärvarande på miljö- och byggnadsnämnden, medan verksamheten utföres av räddningstjänsten, vilken hör till kommunstyrelsens ansvarsområde.
Arbetsformer
Presidiet
Genom en ändring i kommunallagen 6 kap 15 § utgör presidiet numera ett organ i lagens mening. Presidiet kan därmed tilldelas arbetsuppgifter. I förslaget har presidiet
tilldelats uppgiften att, om ordföranden anser att det behövs, biträda honom/henne
med att planera och leda nämndens sammanträden. Meningen med att definiera presidiet har inte varit att inskränka arbetsutskottets betydelse.
Ordföranden
I syfte att tydliggöra uppdraget har ett tillägg gjorts i förslaget med en beskrivning av
ordförandens uppgifter.
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
I gällande reglementen har ersättarskapet vid förfall för både ordföranden och vice
ordföranden hittills, i flera nämnder tillfallit den till åldern äldste. I förslaget föreslås
en likriktning, som också överensstämmer med regleringen för kommunfullmäktige,
nämligen att ålderspresidenten, d.v.s. den som varit ledamot i styrelsen längst tid ska
fullgöra ordförandens uppgifter till dess att val av ny ordförande förrättats.
Tidpunkt för sammanträden
Tillägg har gjorts med skriftligt krav avseende en begäran om extra sammanträde. I
övrigt innebär förslaget en likriktning med regleringen för fullmäktige.
Kallelse
Även vad gäller kallelse föreslås ålderspresidenten (den som varit ledamot längst tid)
ersätta ordföranden och vice ordföranden vid förfall. Utgångspunkten i förslaget är
att kallelserna sker elektroniskt. Kommunfullmäktige bör, via reglementena ta principiell ställning till att kallelser får ske elektroniskt. Som ett undantag föreslås kallelse få ske skriftligt på annat sätt, mailledes eller telefonledes.
Närvarorätt
Den närvarorätt och rätt att deltaga i överläggningarna som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sedan lång tid haft vid nämndernas sammanträden har tidigare enbart varit reglerad i kommunstyrelsens reglemente. För tydlighetens skull har
undertecknad föreslagit att rättigheten också skrives in i respektive nämnds reglemente.
I övrigt anges närvarorätten i enlighet med gällande ordning.
Ersättares tjänstgöring
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att deltaga i överläggningarna och föreslås i reglementet också erhålla rätten att få sin mening antecknad till protokollet.
Jäv
Förslaget motsvarar regleringen för fullmäktige i KL 5 kap 13 §.
Reservation
Ett förtydligande föreslås vad gäller s.k. omedelbar justering.
Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.
Ett tillägg föreslås avseende styrelsens skyldighet att kungöra enligt särskilda bestämmelser.
Regleringen innebär en likriktning med nämndernas reglementen.
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Det kan noteras att det är varje nämnds ansvar att anslå underrättelser och kungörelser av olika slag. Kommunstyrelsen får i förslaget ansvaret att kungöra samtliga föreskrifter i författningssamlingen i enlighet med kommunallagen. Varje nämnd har
dock en skyldighet att underrätta kommunstyrelsen om ändringar i föreskrifter.
Undertecknande av handlingar
Förtydligande föreslås vad gäller undertecknande av delegationsbeslut.
Yttrande
Kanslichefen har yttrat sig i ärendet i skrivelse 2016-04-13
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20, § 98.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-04-13 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 98/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Reviderat reglemente för kommunstyrelsen fastställs enligt bilaga att gälla från och
med 2016-08-01, varvid nu gällande reglemente för kommunstyrelsen upphör att
gälla.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Val av ersättare i Kommunala Funktionshindersrådet samt val av
vice ordförande i Funktionshindersrådet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2015-10-22 § 86 beslutat revidera reglementet för Kommunala Funktionshindersrådet, bland annat på så sätt att rådet, utöver sju ordinarie ledamöter, också ska bestå av sju ersättare för dessa. Varje facknämnd ska representeras med en ordinarie ledamot och en ersättare. Såväl ordinarie ledamöter som
ersättare ska utses av kommunstyrelsen, som också ska utse ordförande och vice ordförande i rådet.
I rådet ingår vidare sex representanter och sex ersättare för medborgare med funktionsnedsättning.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-06, § 75.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
-Kommunstyrelsen utser ersättare i Kommunala Funktionshindersrådet enligt följande.
Patric Bystedt (M) – MBN
Lennart Månsson (M) – TN
Rune Setthammar (S) – SN
Sandra Pilman (L) – KFN
Malin Taggu (M) – SN
Åke Björkman (S) – TN
Cecilia Edelborg-Christensson (C) – BUN
-Kommunstyrelsen utser vidare Alf Michelsen (M) till vice ordförande i Kommunala
Funktionshindersrådet.
Jäv
Patric Bystedt, Lennart Månsson och Alf Michelsen har på grund av jäv inte deltagit
i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppföljning av energiförbrukning 2015 inom kommunala
fastigheter, fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB samt
gatubelysning och reningsverk
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har under § 32/09 beslutat uppdra åt tekniska nämnden att efter
varje kalenderår redovisa åtgärder och uppnådda resultat i arbetet med
energieffektivisering.
Tekniska nämnden har 2016-04-04, § 36, beslutat godkänna rapport avseende
energiförbrukning under 2015 inom kommunala fastigheter, fastigheter inom Lomma
Servicebostäder AB samt gatubelysning och reningsverk och skicka uppföljningen
till kommunstyrelsen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-13, § 80.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden 2016-04-04, § 36
- Rapport 2016-03-09 – Uppföljning av energiförbrukning 2015, Kommunala
fastigheter och LSAB samt Gatubelysning och reningsverket
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 80/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Uppföljningen av energiförbrukning under 2015 inom kommunala fastigheter,
fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB samt gatubelysning och reningsverk
läggs till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Revisionsrapport ”Övergripande säkerhetsgranskning”
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av Lomma kommuns revisorer genomfört en övergripande
granskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång.
Revisionen har vid sammanträde 2016-01-18 beslutat anta föreliggande granskning
att översändas till kommunstyrelsen för beaktande.
Syftet med granskningen är att översiktligt granska kommunens IT-säkerhet.
Servicechefen har avgett ett yttrande och lämnat kommentarer avseende två av
revisionens rekommendationer.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-13, § 82.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-02-01 från revisionen
- Revisionsrapporten Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet
angående externa och interna dataintrång från PwC
- Yttrande 2016-04-07 från servicechefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 82/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten Övergripande
säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna
dataintrång.
- IT- och servicechefen ska bjudas in till kommande sammanträde med
kommunstyrelsen för att redogöra för IT-säkerheten i kommunen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppföljning av befintlig befolkningsprognos (2015 – 2020)
Ärendebeskrivning
En jämförelse har skett mellan det verkliga befolkningsutfallet vid årsskiftet
2015/2016 och de prognoser som har tagits fram under de senaste åren. Prognoser
och utfall visar i huvudsak på stor samstämmighet särskilt vad gäller de unga
åldersgrupperna.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-03-30, § 17.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2016-03-18.
- Befolkningsutveckling i Lomma kommun - faktisk och prognos, daterad 201603-01.
- Protokoll från planledningsgruppen, § 17/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över ”Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne
2050”
Ärendebeskrivning
Region Skåne har översänt ett diskussionsunderlag inför kommande infrastrukturplanering. Strategin innehåller förslag på principer för prioritering när transportsystemet
i Skåne utvecklas. Under 2015 har Region Skåne tagit emot inspel från kommunerna
på planeringssamverkansmöten. Nu skickas ett diskussionsunderlag ut på remiss för
att därefter bjuda in till hearings under våren 2016. Ett mål med arbetet är att nå samsyn kring Skånes framtida transportsystem. Regionen har särskilt bett att få synpunkter på vissa frågor.
Förslag till yttrande har tagits fram av tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen,
samhällsplanerare Sofie Helgesson, miljöstrateg Matilda Gradin samt trafikingenjör
Karolina Jensen.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-03-30, § 19.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2016-03-29.
- ”Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 – Diskussionsunderlag januari 2016”.
- Remissmissiv från Region Skånes koncernkontor, avdelningen regional utveckling, daterat 2016-01-28.
- Protokoll från planledningsgruppen, § 19/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med följande förslag:
Lomma kommun vill berömma regionen för att ha initierat ett mer inkluderande arbetssätt när underlag inom infrastrukturplaneringen tas fram. Det är av stor betydelse
att kommunerna blir delaktiga i processen eftersom arbetet har bäring på objekt både
i Skånes regionala transportinfrastrukturplan, Nationell plan för transportsystemet
och Trafikförsörjningsprogrammet vilket påverkar kommunala prioriteringar.
Lomma kommun har följande synpunkter enligt de specifikt ställda frågorna:
1) De tio principernas relevans och omfång
För att bli mer kommunicerbara skulle principerna för prioritering tjäna på att bli
färre i antal. Förslagsvis kan de skäras ner till sex stycken där de två som handlar om
gods slås ihop. De som handlar om hållbara förutsättningar för bilen, säkerställd trafiksäkerhet och att satsa på mobility management skulle kunna utgå. Mobility management kan istället ses som ett medel, ett ”hur” vi gör för att nå målen. Det passar
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därför bättre in på avsnittet ”Vad krävs för att nå målen”, som ett sätt att arbeta på
som genomsyrar alla principer för prioritering.
Att säkerställa trafiksäkerheten är en drifts- och underhållsfråga som åligger kommunerna. Som princip för prioritering verkar det irrelevant och skulle kunna utgå.
Dock skulle regionen kunna ta på sig en sammankallande roll inom området för att
underlätta för kommunala forum för samverkan, sprida goda exempel och samarbete
över administrativa gränser.
”Skapa hållbara förutsättningar för bilen” riskerar att bli en svår princip att kommunicera, principen för prioritering bör tas bort alternativt ändras. På sid 25 står följande: ”Bilen har också en betydande funktion på landsbygden där utbudet av kollektivtrafik är begränsat. Även för de som behöver nå flera olika målpunkter i staden,
exempelvis barnfamiljer kommer bilen fortsättningsvis vara nödvändig.” Utgångspunkten bör vara att alla har möjlighet att minska sitt bilberoende. Det finns alternativa färdsätt till bilen även för barnfamiljer, där ellådcyklar är ett exempel. Cykelinfrastrukturen på landsbygden måste byggas ut ordentligt så att exempelvis barn och
ungdomar på ett mer självständigt sätt kan cykla till aktiviteter. Skånska landsbygden
är på många ställen tät med rimliga cykelavstånd till grannbyar och tätorter.
Vidare står att ”Bilen som anslutningsfärdmedel till kollektivtrafik behöver stärkas,
till exempel genom satsningar på pendlarparkeringar i anslutning till stationer och
större hållplatser”. Princip för prioritering kunde vara att cykeln som anslutningsfärdmedel behöver stärkas. Detta gäller många invånare, inte minst de i Skåne som
bor på fem kilometers avstånd från en tåg- eller busstation, ett antal som med fördel
kan anges.
Resterande rubriker är bra formulerade och lätta att förstå. Principerna kan med fördel delas in i olika områden eller teman för att läsaren snabbt ska kunna orientera sig
efter sitt eget intresseområde.
2) Hur Strategin kan bidra som ett underlag för fortsatt dialog och samsyn för Skånes
framtida utveckling av transportsystemet
Det är ett betydelsefullt arbete med stor potential att kunna kraftsamla aktörer i
Skåne för att få till stånd ett yteffektivt, kapacitetsstarkt och fossilbränslefritt transportsystem 2050. Principernas status är dock beroende av hur den fortsatta hanteringen går till. Det behöver klargöras hur arbetet ska följas upp, ska några samarbeten mellan olika aktörer upprättas? Vem gör vad? Det bör även finnas en tydlig
skillnad mellan vad som är en önskad utveckling i samhället som helhet, och inom
vilka områden som offentliga aktörer kan förväntas agera med olika verktyg och
styrmedel. Exempelvis kan principerna få bäring i kommunala transporter i den egna
verksamheten, eller införlivas i översiktsplan, trafiksäkerhetsplan och cykelplan. För
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att inte frågorna ska falla i glömska och bli ett i raden av många strategier bör tidsåtgången för att förankra insatserna inte underskattas.
3 A) Utpekade stråk och åtgärder och prioriteringen av objekt
För Lomma kommuns del är det av stor betydelse att ett yttre godsspår prioriteras för
att avlasta Lommabanan från godstransporter. Transportsystemets teknikutveckling
och hur fordonsflottans omställning till fossilfria bränslen ska ske skulle kunna lyftas
fram mer. Stråk som inte syns är cykelleder och supercykelled. Ett avsnitt skulle
kunna tillkomma som behandlar ”viktiga stråk i vardagens infrastruktur” där arbetspendling med cykel tas upp.
Region Skåne bör inför kommande hearings överväga alternativet att, istället för
stora nya investeringar, faktiskt våga applicera fyrstegsprincipen på riktigt. Detta
skulle kunna ske genom att pröva ett alternativ där Skåne prioriterar vidmakthållande
av befintliga funktioner inom järnvägen och fler lokala satsningar. Konsekvenser för
regionens utveckling i form av människors och verksamheters behov i de olika arbetsmarknadsregionerna bör lyftas fram. Om höghastighetsbanorna underlättar arbetslivet för en relativt låg andel av skåningarna kan principer för prioritering
komma att kräva ytterligare diskussioner.
På motorvägen är det angeläget att reservera filer för kollektivtrafik, bygga ut laddinfrastrukturen samt underlätta för samåkande i bilpool. I vår region behöver bussarnas av- och påfarter samt entréer till Lund och Malmö (främst Värnhem) ses över för
att skapa effektivare flöden. Bullersanering är också en fråga som avgör hur hållbart
det skånska transportsystemet kan anses vara 2050 utifrån människors hälsa och regionens attraktivitet.
3 B) Hur Skåne på ett tydligare sätt kan ange gemensamma och långsiktiga behov
När det gäller processen är det välkommet att Region Skåne initierar nya processer
och metoder för att skapa en större samsyn mellan länets olika aktörer om prioriteringar i transportsystemet. Kommunen ser fram emot att vara en del av infrastrukturplaneringen med större insyn än tidigare.
I och med att det är en stor mängd publikationer som nu tas fram skulle det arbete
som görs inom infrastrukturplanering tjäna på att bli mer överskådligt. En uppsamlande domän, kanske ett ”Skånskt Infranätverk” där Trafikverket och Region Skåne
tillsammans tydliggör sina roller, uppdrag och lanserar vad som är på gång i regionen, gärna med geografisk koppling.
När det gäller dokumentet saknas generellt en genomgång av vad ett fossilfritt transportsystem innebär. Med befintlig teknik, hur många bilar kan vi då försörja på
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fossilfritt bränsle? Finns det någon begränsning eller är det enbart yta och buller som
begränsar?
Kopplingen mellan principerna för prioritering och utpekade prioriterade stråk är
svag. Vilka mål är det som åsyftas på sidan 28? Här kunde de transportpolitiska målen vara relevanta att ha med samt en redovisning av vad som framkommit i Trafikverkets klimatrapport.
När det gäller färdmedelsandelar behöver det motiveras varför det inte är en ambition
att öka andelen gångtrafikanter. Nog måste det finnas ett behov av ändrade vanor under de kommande 35 åren där promenader blir ett givet sätt att ta sig till närliggande
målpunkter?
Ärendet har beretts av tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen, samhällsplanerare Sofie Helgesson, miljöstrateg Matilda Gradin samt trafikingenjör Karolina Jensen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över ”Utbyggnads- och boendestrategi 2025 för Lunds
kommun”
Ärendebeskrivning
Lunds kommunfullmäktige har gett byggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en strategi för att kraftsamla kommunens resurser till prioriterade utbyggnadsområden de kommande tio åren. Nu har strategin översänts för synpunkter
till bl.a. Lomma kommun.
Strategin anger kommunens bostadspolitiska mål och vilka som är Lunds viktigaste
frågor de närmsta tio åren, hur Lund ska växa, hur mark ska hanteras med markanvisningar och exploateringsavtal samt hur Lund ska kunna tillgodose bostäder för
alla invånare.
Strategin ska uppdateras varje mandatperiod och samlar både Bostadsförsörjningsprogram, riktlinjer för kommunala markanvisningar och riktlinjer för exploateringsavtal i ett dokument. Inledningsvis hade politiker och tjänstemän ett seminarium tillsammans för att diskutera fördelarna med att samla strategier inom utbyggnad, mark
och boende så att kommunens resurser effektiviseras och kraftsamlas till prioriterade
utbyggnadsområden.
Under de senaste tio åren har det byggts ungefär 600 nya bostäder per år i Lunds
kommun. Enligt Lunds kommuns egen befolkningsprognos kommer kommunen ha
130 000 invånare år 2026, och en förväntad befolkningsökning på 1800 – 1900 invånare per år. Utbyggnadsstrategin anger var 900 till 1200 nya bostäder per år kan
byggas när Lund i första hand ska växa inåt genom förtätning. Större stadsbyggnadsprojekt kommer att vara Brunnshög, Kunskapsstråket, Öresundsvägen och Lund
Sydvästra. De strategiska ställningstagandena anges i korthet främst på sidan 9, de
åtta bostadspolitiska målen nämns på sidan 24 samt frågor att diskutera inför projekt
på sidan 69. Bilagan ”Stadsdels- och tätortsbeskrivning” är intressant läsning för fördjupning av kommundelarnas olika sammansättning i invånarantal, åldersfördelningar, upplåtelseformer och flyttningsmönster.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-03-30, § 20.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2016-03-18.
- ”Utbyggnads- och boendestrategi 2025 för Lunds kommun, remissversion februari 2016”.
- Bilaga ”Stadsdels- och tätortsbeskrivning”.
- Bilaga ”Bostadsmarknadsanalys för Lunds kommun 2014”, version 2014-12-08.
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-

Bilaga ”Verksamhetsanalys”, lägesuppdatering 2015.
Remissmissiv från Lunds kommun, Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret, daterad 2016-02-22.

Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med följande förslag:
Att Lunds kommun tar ett stort regionalt ansvar och bidrar till Malmö-Lundregionens
utveckling och attraktivitet är av stor betydelse. Genom Lunds kommuns höga målsättning när det gäller kommande års bostadsbyggande och utbyggnad av verksamhetsområden bidrar det till att fler kan bo i regionen och att fler arbetstillfällen kan
skapas. Det är mycket intressant att ta del av prioriteringsordningen eftersom många
invånare i Lomma kommun påverkas direkt av utvecklingsområdena. De flesta projekten i utbyggnadsramen utgör betydande arbetsplatser, skolområden, verksamhetsområden och dagligvaruhandel för Lommabor, inte minst med tanke på tillgängligheten med regionala busslinjer, cykel- och bilvägar.
Valet att samla flera strategier och riktlinjer i ett och samma dokument och skapa en
prioritetsordning av översiktsplan med fördjupande bilagor framstår som ett givande
sätt att lägga upp arbetet. Strukturen och innehållsförteckningen skulle kunna vinna
på att bli mer ihopsamlad, i nuläget kan det upplevas som upprepningar på några ställen. I övrigt är dokumentet snyggt och skapar en nyfikenhet, bilagorna är pedagogiska och enhetliga. Särskilt innehållet i markpolicyn och bilagorna är inspirerande
exempel.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till investeringsbudget för åren 2017-2019
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2015-12-09, § 206, beslutat om investeringsramar för åren
2017-2019. Beslutet innebär följande investeringsramar för perioden 2017-2019:
Mnkr

2016

2017

2018

2019

Totalt
2016-2019

Investeringar inom:
Skattefinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
Totalt

194,0
11,0
205,0

190,3
12,0
202,3

64,8
18,0
82,8

92,0

582,1

Nämnderna har lämnat förslag till investeringsbudget.
Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas förslag till investeringsbudget
för kommande treårsperiod samt för åren 2020-2023.
Investeringsplaneringsgruppen (IP-gruppen) har sedan behandlat förslagen och tagit
bort, minskat, utökat men framför allt flyttat projekt i tiden. IP-gruppens justeringar
minskar investeringsvolymen 2017 med cirka 39 mnkr, främst genom framflyttning i
tiden, men utökning av 2018 och betydande komplettering av 2019 innebär totalt en
minskning med endast 17,3 mnkr för hela perioden. Därefter föreligger följande investeringsförslag:
Mnkr

2016*

2017

2018

2019

Totalt
2016-2019

Investeringar inom:
Skattefinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
Totalt
Avvikelse mot budg. -16 / ramar

194,9
7,0
201,9
3,1

210,9
13,0
223,9
-21,6

159,1
14,5
173,6
-90,9

130,9
14,5
145,4
-53,4

695,8
49,0
744,8
162,8

*Investeringar 2016 inkl. redan tagna beslut eller KS förslag till KF men exkl. förslag till justeringar från 2015.

En stor förändring jämfört med ursprunglig budget är att projekt för Pilängskolans
om- och tillbyggnad inklusive rivning, 141 mnkr, tillkommit efter nyligen utförd utredning. Detta påverkar budgetavvikelsen för 2016-2019 med 102 mnkr.
Under 2016-2019 förväntas investeringsbidrag/gatukostnadsersättningar på 49,5
mnkr att inkomma, för ett antal projekt, av vilka 23,4 mnkr redan är planerade i fastställd budget.
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Ekonomichefen och budgetekonomen redogör i skrivelse 2016-04-20 för förslag till
ändringar i innevarande års budget, nämndernas förslag 2017-2019 efter IP-gruppens
beredning, poster att särskilt notera samt investeringsbehov efter planperioden, 20202023 och därefter.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20, § 88.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 50/16
- Protokoll från socialnämnden, § 22/16
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 27/16
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 24/16
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 23/16
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 24/16
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 19/16
- Protokoll från tekniska nämnden, § 34/16
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 206/15
- Skrivelse 2016-04-20 från ekonomichefen och budgetekonomen
- Investeringsbudget efter IP-gruppens beredning
- IP-gruppens beredning av nämndernas investeringsförslag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 88/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen upprättar, under förutsättning av fullmäktiges beslut avseende
förändring av innevarande års investeringsbudget, förslag till investeringsbudget
2017-2019 enligt bilaga.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag om förändring av innevarande års investeringsbudget
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden och socialnämnden har i sina förslag till investeringsbudget 20172019 även föreslagit förändringar i budgeten/de planerade utbetalningarna för 2016. I
de flesta fallen är det fråga om en senareläggning av de planerade utbetalningarna
men i ett fall är förslaget en utökad totalutgift finansierad med hjälp av minskning av
ett annat projekt.
Ekonomiavdelningen har sammanställt förslagen till förändringar av innevarande års
budget.
Det är 12 projekt som berörs och sammantaget föreslås en minskning av de planerade
utbetalningarna med 19.022 tkr.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20, § 89.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-04-13 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 89/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Innevarande års investeringsbudget/planerade utgifter förändras enligt bilaga, vilket
sammantaget innebär en minskning av 2016 års planerade utbetalningar med 19.022 tkr.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande avseende ansökan om förlängning av nätkoncession för två
befintliga 130 kV ledningar mellan Sege och Barsebäck
Ärendebeskrivning
Energimarknadsinspektionen har översänt remiss i rubricerade ärende. De aktuella
ledningarna kommer från Barsebäck och passerar strax norr om Borgeby i väst-östlig
riktning mot Vallkärra och fortsätter sedan söderut och därefter in mot Malmö till
Sege. Norr om Borgeby löper ledningarna parallellt med en 400 kV-ledning.
Lomma kommun har tidigare yttrat sig i ärendet, KS § 289, 2009-11-25, och bland
annat framfört att ansökan då inte innehöll tillräckligt underlag avseende lokalisering
och miljöaspekter. Alternativ lokalisering av ledningen inklusive prövning av nedgrävning måste enligt kommunen redovisas med hänsyn till i Lomma kommun närliggande befintlig och planerad bebyggelse. Sammanfattningsvis avstyrkte kommunen aktuell ansökan, med hänvisning till att väsentligt underlag för ställningstagande
saknades.
E.ON har avvisat kommunens förslag om markförlängning, men hänvisning till att
det framför allt minskar systemets robusthet. När det gäller att pröva andra sträckningar menar man att det är svårt att hitta bra alternativ i ett så pass tätbebyggt område. Vad avser koncessionstidens längd anser man att det inte föreligger några särskilda skäl som motiverar varför man ska välja en kortare tid än den som gäller
normalt, 40 år.
Att nya handlingar har inkommit i ärendet beror på begäran från energimarknadsinspektionen, som önskat kompletterande synpunkter framför allt beroende på förändrade förutsättningar i Lunds kommun. E.ONs resonemang vad gäller alternativa
sträckningar och markförläggning har också ytterligare utvecklats i den senaste skrivelsen daterad 2016-03-01.
Planeringschefen har lämnat följande synpunkter:
Undertecknad anser att den långsiktiga lösningen på den sträcka där ledningen går
genom Lomma kommun måste vara en flyttning eller markförläggning. E.ONs
bedömning idag om svårigheterna i dessa avseenden, kan mycket väl bli annorlunda i framtiden mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Med hänsyn till
detta och samhällsutvecklingen i stort borde koncession inte lämnas för mer än 20
år.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20, § 94/16.
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Beslutsunderlag
- Remiss, inkommen 2016-04-05, från Energimarknadsinspektionen
- Yttrande 2016-04-14 från planeringschefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 94/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
–Lomma kommun meddelar Energimarknadsinspektionen att kommunen vidhåller
tidigare framförd synpunkt om att koncessionstiden inte bör förlängas med mer än 20
år med hänvisning till de snabba samhällsförändringarna inte minst vad gäller den
tekniska utvecklingen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Detaljplan för del av Ljunghuset 1:1 m.fl. (Haboljung) – godkännande för samråd
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattas av den fördjupade översiktsplanen Kustzonen Fördjupad översiktsplan för området mellan Lomma och Bjärred som antogs av kommunfullmäktige
2006-11-23. Miljö- och byggnadsnämnden gav 2007-01-30, § 19, plan- och byggkontoret, i uppdrag att upprätta detaljplan för området och Kustzonen Fördjupad
översiktsplan för området mellan Lomma och Bjärred ska utgöra program för detaljplanen.
Detaljplanens syfte är att fullfölja intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för
kustzonen genom att bland annat begränsa avstyckning och nybyggnation och värna
de befintliga boendemiljöerna vad gäller till exempel volymer, placering, karaktär,
utblickar, luftighet och grönska. Vidare ska detaljplanen inte omöjliggöra det reservat för kollektivtrafik som finns med i gällande översiktsplan.
Planprocessen sker med normalt planförfarande.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20, § 95.
Planhandlingarna har korrigerats efter arbetsutskottets sammanträde, enligt planarkitektens redovisning vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-04-13 från planeringschefen och planarkitekt Linnea Qvarnström
- Plan- och genomförandebeskrivning 2016-04-20
- Plankarta med planbestämmelser 2016-04-20
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 95/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplaneförslag för del av Ljunghuset 1:1
m.fl., upprättat 2016-04-20, att sändas ut på samråd.
- Föreliggande planförslag bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över överklagande av fullmäktiges beslut om fastställande
av detaljplan för Önnerup 1:2 m.fl.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2015-12-10, § 97, beslutat anta detaljplan för Önnerup 1:2
m.fl., område mellan Haboljung och Bjärred, Lomma kommun, upprättad 2015-1111. Överklagande av planen har inkommit.
Lomma kommun har fått möjlighet att yttra sig över överklagande av kommunens
beslut. Länsstyrelsen vill veta om planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten och om kommunen är ansvarig för bortledande av dagvatten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planeringsavdelningen har upprättat förslag till yttrande.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20, § 97.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-04-12
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 97/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Lomma kommun lämnar yttrande över överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2015-12-10 gällande detaljplan för fastigheten Önnerup 1:2 m.fl., Lomma kommun i enlighet med bilaga.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Angående förfrågan om bidrag till dopgåva till prins Oscar
Ärendebeskrivning
Landshövdingen i Skåne föreslår i skrivelse 2016-04-08 till Skånes 33 kommuner,
Region Skåne och Sydsvenska Handelskammaren att det ska skapas en naturlekplats
för små och stora barn i nationalparken Söderåsen som en dopgåva till prins Oscar.
Landshövdingen undrar om kommunerna är intresserade av att vara med på Skånes
dopgåva med ett valfritt belopp.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20, § 99.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-04-08 från landshövdingen i Skåne
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 99/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun avstår, med hänvisning till att bidraget inte ryms inom den kommunala kompetensen, från att lämna bidrag till dopgåvan till prins Oscar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över Habo Golf ABs samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken
för vattenverksamhet inom Örestads golfbana
Ärendebeskrivning
Habo Golf AB, Örestads golfklubb, har för avsikt att hos Mark- och Miljödomstolen
ansöka om tillstånd för att inom golfbanan utföra följande åtgärder:
- I golfbanans norra del och längs Höje å norra gren* lagligförklara, och där det behövs, reparera och höja befintliga vallar till nivån +1,6 m
- Lägga igen befintlig förbindelse, genom att anlägga en ny vall, mellan vattendraget och en damm på golfbanan så att den nya vallen ansluter till befintlig vall på
+1,6 m
- För bevattningsändamål bortleda maximalt 75 000 m3 vatten per år (maximalt 50
l/s) från vattendraget till befintliga dammar på golfbanan
- Få rätt att under perioder med kraftig nederbörd eller liknande förhållanden från
dammarna på golfbanan avleda vatten till Höje å i syfte att förhindra översvämning på golfbanan
*Hädanefter benämns Höje å norra gren som Önnerupsbäcken då det är det juridiskt korrekta namnet på vattenförekomsten.
Skälet för att man vill genomföra åtgärderna är att stärka översvämningsskyddet för
golfbanan samt att möjliggöra bevattning vid torrperioder.
Verksamhetsutövaren är, innan ansökan skickas in till Mark- och Miljödomstolen,
skyldig att samråda i frågan med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och särskilt berörda.
Miljöstrategiskt ansvarig har lämnat förslag till yttrande.
Remissen har internremitterats till tekniska nämnden och det svaret är integrerat i yttrandet från miljöstrategiskt ansvarig.
Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig separat såväl som Höje å vattenråd.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20, § 100.
Beslutsunderlag
- Följebrev från Nordic Law, daterat 2016-02-05
- Samrådsunderlag från WSP daterat 2015-12-16
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 49/16
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 36/16
- Skrivelse 2016-04-11 från miljöstrategiskt ansvarig
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 100/16
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Lomma kommun avger följande yttrande över Habo Golf ABs samråd enligt 6 kap. 4
§ miljöbalken för vattenverksamhet inom Örestads golfbana, i enlighet med miljöstrategiskt ansvarigs förslag:
”En generell, och allvarlig, brist i samrådsunderlaget är avsaknaden av konsekvensbedömningar. Det saknas redogörelser för vad konsekvenserna blir av att vatten avleds till Höje å, både uppströms och nedströms. Risken med att avleda vatten med
hjälp av vallar på sätt som föreslås är att det uppstår översvämningar på andra platser, tex bebyggelsen i Haboljungs fure eller Önnerups by. En konsekvensanalys av
detta översvämningsscenario saknas i samrådsunderlaget. Man behöver också göra
en samhällsekonomisk konsekvensanalys för att jämföra de ekonomiska konsekvenserna för skador på olika slags verksamheter eller fastigheter utifrån de risker som
uppstår med olika åtgärder.
I verkligheten har översvämningar skett flera gånger redan på grund av de vallkonstruktioner som finns i området. Vintern 2009 fick invånarna i Önnerups by gå man ur
huse för att gräva hål i vallarna nedströms byn för att rädda sina fastigheter.
För att Lomma kommun ska kunna ta ställning till den planerade vattenverksamheten
på ett ändamålsenligt sätt måste konsekvenserna belysas betydligt mer utförligt. Det
är nödvändigt att se hela kedjan av konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna, och
det saknas i samrådsunderlaget.
Specifika synpunkter
Vattenuttaget
Vattenuttaget pendlar i handlingarna mellan maximalt uttag på 75 000 m3, 25 l/s eller
50 l/s. Även om detta inte är tydligt kan man sluta sig till att uttaget inte är ringa för
en mycket liten å med öring. Trots det finns inga konsekvenser på djurlivet av låga
vattennivåer beskrivet. Det påstås att havet ger nivån i ån, det är tveksamt om detta
gäller alla väderlekar. Detta innebär i så fall att man ska bevattna med bräckt vatten
av varierande salthalt. Vad innebär det för saltvatteninträngningen och, i förlängningen, vad innebär det för djurlivet?
Förändringar i översvämningsmönster till följd av höjning/reparation av vallarna
I det utdikade landskap som till stor del utgör Höje å avrinningsområde, finns ett
stort behov av ytor som vatten kan flöda ut över och fördröjas på. Det är kommunens
uppfattning att man inte ska valla in områden eller fylla igen svackor i landskapet där
vatten kan samlas och fördröjas. I det sammanhanget skulle en golfbana kunna vara
ett sådant område. Naturligtvis behöver man då diskutera hur
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detta kan ske och vilka åtgärder som behöver vidtas för att möjliggöra detta och samtidigt möjliggöra en fortsatt användning som golfbana. Är det möjligt att riva vallarna för att på så sätt få ut vattnet snabbare efter en översvämning? Ska golfbanan
byggas om så som de ofta är byggda i kustnära lägen för att tåla vatten i annan utsträckning? Även översvämningarnas varaktighet är en fråga av betydelse i detta
sammanhang.
Strandskydd
Enligt samrådsunderlaget ska de planerade åtgärderna inte omfatta något strandskyddsområde (Kap. 4.3.2 Strandskydd) på grund av att Önnerupsbäcken inte omfattas av strandskydd. Några av de önskade åtgärderna ligger delvis inom strandskyddat
område varför strandskyddsdispens också behöver sökas och godkännas för åtgärderna ska kunna genomföras. Någon dispens från strandskyddsbestämmelserna finns
inte heller för de befintliga vallarna.
Vattenförvaltning
EU:s ramdirektiv för vatten rör vattenfrågor inom EU vars mål är att sjöar, vattendrag och kustvatten skall uppnå en god kemisk och ekologisk status. Arbetet med
vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år. Den första cykeln avslutades
år 2009, den andra år 2015 och nästa år 2021. Lomma kommun skall enligt Översiktsplan 2010 för Lomma kommun verka för att vattenkvaliteten i vattendrag kan
klassas med god status enligt EU:s vattendirektiv. Delen av Höje å som går förbi
golfbanan skall på sikt förändras och få god status och de hydromorfologiska förutsättningarna för ån är en av de prioriterade områdena inom vilka åtgärder skall genomföras innan 2021. I kapitel 5.1.1 (Vattenförekomster) i WSP:s underlag grundar
sig uppgifterna på den förra förvaltningscykelns bedömning (2009) och denna är således inte korrekt i samrådsunderlaget.
Biotopskydd
De planterade pilarna på vallarna har bevarandevärde och är dessutom skyddade som
biotopskydd i hela landet enligt kap. 7 § 11 miljöbalken där pilvallar finns uppräknade som en av sju biotoper som är förtecknade i bilaga 1 till Förordning
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Pilar i rad är viktiga som tillflyktsorter, ekologiska korridorer för allehanda växt- och djurarter i ett övrigt monotont och öppet jordbrukslandskap. Att genomföra schaktningsarbeten i och intill pilarna kan medföra att trädens rötter skadas och därmed riskerar träden att dö. Inom
ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som
kan skada naturmiljön.
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Djurliv
Inom området rör sig de rödlistade fåglarna havsörn, stare, storspov, brushane,
kungsfågel, blå kärrhök och gråtrut i området. Vilda fåglar är per definition fridlysta
enligt 4 § Artskyddsförordningen (2007:845). Vidare har man sett vattensalamander
av okänd art inom området. Större vattensalamander är fridlyst enligt 4 § Artskyddsförordningen. Fridlysning enligt 4 § innebär att man inte får störa arten, skada eller
förstöra djurens fortplantningsområden. Mindre vattensalamander är fridlyst enligt 6
§ Artskyddsförordningen i hela landet. Det innebär att man inte får döda, skada,
fånga eller på annat sätt samla in exemplar. Ej heller ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.
Övrigt
Det är oklart varför man simulerar resultat av vallar på nivån +2,2 m när vallarna
endast ska höjas till + 1,6.
Haboljungs benämns i samrådsunderlaget som ett område med ett högt naturvärde
men området är sedan 2015 dessutom är ett kommunalt naturreservat.
I stycke 3.1 Tillstånd som söks, sista punkten, sägs att man ska söka tillstånd för att
kunna bortleda överskottsvatten till Önnerupsbäcken ”t.ex. under perioder med kraftig nederbörd och/eller vid snösmältning vintertid”. Detta är alltför allmänt hållet för
att kunna ställning till. Det är oklart vad som avses med ”kraftig nederbörd” och hur
man avgör när en sådan period föreligger.
I stycke 5.2 Bebyggelse är inte Önnerups by inkluderad, vilket är en bristfällig avgränsning avseende vilken bebyggelse som kan komma att påverkas av vattenverksamheten.
Kommunen har drabbats av minst två 100-årsregn under det senaste decenniet. Det
måste därför ifrågasättas om en simulering med 100-årsregn som det allvarligaste
scenariot verkligen motsvarar det allvarligaste scenariot i verkligheten.
Jäv
Robert Wenglén (M), Claes Hedlund (M), Alf Michelsen (M), Rune Netterlid (S),
Mozhgan Zachrison (M) och Anders Widesjö (M) har på grund av jäv inte deltagit i
ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 55 (57)

2016-04-27

KS § 86

Dnr KS/KF 2012:402.214

Detaljplan för del av Bjärred 48:1 m.fl. (Bjärred saltsjöbad och station) – beslut om granskning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-17 att ge planeringsavdelningen i uppdrag att
ta fram beslutsunderlag som stödjer syftet att bilda naturreservat av Bjärred saltsjöbad. I uppdraget ingick både möjligheten att såväl upphäva delar av gällande detaljplan som att upprätta ny detaljplan för området. Vid kommunstyrelsens sammanträde
2015-04-29 beslutades att utöka planuppdraget till att även omfatta Bjärreds station
med syftet att pröva markens lämplighet för centrumverksamhet.
Ett detaljplaneförslag har tagits fram och beslut om samråd fattades av kommunstyrelsen 2015-11-18, § 183. Förslaget har därefter varit ute på samråd under tiden 7 december 2015 – 25 januari 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad 2016-04-12.
De inkomna synpunkterna och det vidare arbetet har föranlett justeringar av planförslaget och ett granskningsförslag har upprättats, daterat 2016-04-12. Förändringarna
innebär bland annat att bestämmelsen ”NATUR” har kompletterats med ”NATUR1”
med syftet att det är känslig natur av stort värde. Infartsvägen till och parkeringsytan
i saltsjöbadsparken har ändrats till allmän plats och en utfart från parkeringsytan föreslås norrut som ansluter mot Södra Villavägen. Idrottsområdet ”R1” har utökats så
tillfart från gata till anläggningen blir möjlig. Egenskapsbestämmelsen ”n” samt bestämmelsen om den utökade lovplikten för trädfällning omarbetas. Bestämmelsen om
varför ersättningsplantering krävs motiveras.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20, § 101.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-04-12 från planeringschefen och planingenjör Jenny Lindström
- Samrådsredogörelse 2016-04-12
- Plan- och genomförandebeskrivning 2016-04-12
- Plankarta med planbestämmelser 2016-04-19
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 101/16.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen beslutar godkänna samrådsredogörelsen, upprättad 201604-12 och att godkänna detaljplaneförslag för del av Bjärred 48:1 m fl i
Bjärred, Lomma kommun, upprättat 2016-04-12, för granskning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Kvartalsrapport januari-mars 2016, kommunövergripande verksamhet
Ärendebeskrivning
Föreligger kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-mars 2016.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-27, § 103.
Beslutsunderlag
– Kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-mars 2016, med bilaga
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 103/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen lägger kvartalsrapporten för kommunövergripande verksamhet
januari-mars 2016 med godkännande till handlingarna.
- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att redovisa vidtagna och tänkta
åtgärder med anledning av den prognosticerade budgetavvikelsen på 0,5 mnkr till
följd av högre kostnader för räddningstjänsten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Kvartalsrapport januari-mars månader 2016, Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Föreligger kvartalsrapport för Lomma kommun januari-mars 2016.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-27, § 102.
Beslutsunderlag
– Kvartalsrapport för Lomma kommun januari-mars 2016, med bilagor
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 102/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen lägger kvartalsrapporten för Lomma kommun januari-mars 2016
med godkännande till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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