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KOMMUNSTYRELSEN
2016-08-24
Plats
Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma
Tid
Onsdagen den 24 augusti 2016 kl. 19.00-20.00
Beslutande

Anders Berngarn (M)
Robert Wenglén (M)
Lisa Bäck (S)
Claes Hedlund (M)
Sofia Forsgren-Böhmer (M)
Alf Michelsen (M)
Carin Hansson (M)
Christian Idström (M)
Remco Andersson (L)
Martha Henriksson Witt (C)
Lars Carlén (S)
Conny Bäck (S)
Jerry Ahlström (M)
Karl-Gustav Nilsson (S)

Ordförande §§ 134-156, 158
1:e v ordf. §§ 134-156, 158, ordf. § 157
2:e vice ordf.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare för Anders Berngarn § 157
Ersättare för Rune Netterlid

Övriga deltagare

Jerry Ahlström (M)
Patric Bystedt (M)
Lennart Månsson (M)
Emma Köster (M)
Anders Widesjö (M)
Mozhgan Zachrison (M)
Lena Wahlgren (M)
Anna-Karin Davidsson (KD)
Lennart Nilsson (S)
Pia Johnsson (S)

Ersättare §§ 134-145, 147-156, 158
Ersättare
Ersättare
Ersättare §§ 134-145, 147-158
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Jan Sohlmér
Christine Edenbrandt
Sara Sätterberg
Patrik Flensburg

Kommundirektör
Kommunsekreterare
Nämndsekreterare
IT- och servicechef §§134-143

Utses att justera

Lisa Bäck

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma 2016-08-31

Paragrafer 134-158

Sekreterare
Christine Edenbrandt
Ordförande
Anders Berngarn / Robert Wenglén (§ 157)
Justerande
Lisa Bäck
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Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-08-24
Paragrafer

134-158

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2016-09-01

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift
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KS § 134

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 22/16
Yttrande över underlag med förslag till svenska regler och åtgärder för invasiva främmande arter
Dnr KS/KF 2016:151.430
nr 23/16
Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen
Dnr KS/KF 2016:260.002
Delegationsbeslut fattade av kommundirektören
nr 3/16
Utseende av ombud att föra kommunens talan
Dnr KS/KF 2014:433.107
nr 4/16
Beslut avseende ansökan från Stöldskyddsföreningen/Samverkan mot brott/Grannsamverkan om bidrag
Dnr KS/KF 2016:229.166
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 88-105/16 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
nr 106/16
Beslut med anledning av begäran om utfående av allmän handling
KS/KF 2016:249.009
nr 107/16
Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattat av chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen
nr 4/16
Servitutsavtal, vatten- och avloppsledningar, Borgeby 12:10
Dnr KS/KF 2013:197.060
nr 5/16
Arrendeavtal, Staffanstorp Knästorp 1:6
Dnr KS/KF 2015:384.250
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
nr 15/16
Upptagande av checkkredit
Dnr KS/KF 2016:261.045
nr 16/16
Beslut om nedskrivning av kundfordringar, UKF-förvaltningen
Dnr KS/KF 2016:14.045
nr 17/15
Beslut om nedskrivning av kundfordringar, samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr KS/KF 2016:14.045
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nr 18/16
nr 19/16

Tecknande av leasingavtal avseende it-utrustning
Dnr KS/KF 2015:128.060
Beslut om avtalstecknande avseende medelsförvaltning
Dnr KS/KF 2015:324.060

Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 37/16
Ålderslivränta
Dnr KS/KF 2016:11.002
nr 38/16
Efterlevandepension
Dnr KS/KF 2016:11.002
nr 39/16
Avstämning löneöversyn 2016 Akademikeralliansen
Dnr KS/KF 2016:11.002
nr 40/16
LOK 16 - Kommunal
Dnr KS/KF 2016:11.002
nr 41/16
BEA - Kommunal
Dnr KS/KF 2016:11.002
nr 42/16
PAN 16 - Kommunal
Dnr KS/KF 2016:11.002
Protokoll från sammanträde 2016-06-08 och 2016-06-15 med kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från sammanträde 2016-06-09 med kommunfullmäktige.
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 59/16, angående Pilängsbadets framtid
Protokoll från årsstämma 2016-05-27 i Sydvatten AB.
Beslut från Trafikverket 2016-06-16 avseende stöd för att främja hållbara stadsmiljöer – Lomma kommun.
Dom från Mark- och miljödomstolen 2016-07-08 avseende detaljplan för Lomma
35:120 m.fl., Lomma kommun.
Åtagandebesked, 2016-06-30, från Kommuninvest.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Hemställan från barn- och utbildningsnämnden om incitamentsersättning för effektivare lokalutnyttjande
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-15, § 116, om riktlinjer för incitament för
effektivare lokalutnyttjande.
Utdrag ur riktlinjer:
”En helhetssyn och hushållning med resurser ska alltid tillämpas och ingår i
varje verksamhetschefs normala uppdrag. Ökade incitament genom belöningssystem förstärker dock initiativkraften för verksamheten att förändra och minska sitt
lokalinnehav. För att öka incitamentet för den enskilde verksamhetschefen att effektivisera lokalutnyttjandet bör ersättningen helt eller delvis tillfalla dennes verksamhet. Det är också angeläget att förvaltningsledningen löpande stämmer av den
totala verksamhetens lokalbestånd för att säkerställa att lokalerna utnyttjas effektivt.”
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-06-14, § 62, hemställt om 1.271 tkr som
incitamentsersättning för effektivare lokalutnyttjande.
Ekonomichefen och budgetekonomen har lämnat följande yttrande:
Orsak till uppsägning av lokal
Skälet till att förvaltningen sagt upp lokalerna på Strandvägen och i Habo är att
nå ett effektivare lokalutnyttjande och på så vis minska lokalkostnaden. Verksamheterna förväntas växa de närmaste åren, men flytten till andra lokaler har
möjliggjorts genom effektivisering av verksamheten.
Skäl till varför ersättning bör erhållas
Förvaltningen har, genom att rationalisera och anpassa lokalutnyttjandet, skapat
möjlighet att bedriva verksamheten i mindre och billigare lokaler.
Förslag på hur anslaget ska fördelas (verksamhet/förvaltning) ska framgå
Förvaltningens bedömning är att hyreskostnaden, genom de effektiviseringar
som gjorts, kunnat minskas med 1.271 tkr. Hemställan föreslås omfatta detta
belopp i sin helhet. Anslaget föreslås tillfalla barn- och utbildningsnämnden.
Nämnden bör ta beslut om hur ersättningen ska fördelas och för att öka incitamentet för den enskilde verksamhetschefen att effektivisera lokalutnyttjandet
bör ersättningen helt eller delvis tillfalla dennes verksamhet.
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Ersättning
Barn- och utbildningsnämnden hemställer om 1.271 tkr som incitamentsersättning för effektivare lokalutnyttjande.
Ersättningen är av engångskaraktär och eftersom lokalerna lämnades höstterminen 2015 är det inte aktuellt med korrigering av ramar inför kommande budgetår utan eventuell ersättning föreslås att hanteras under löpande budgetår.
Utifrån den senaste skatteunderlagsprognosen från SKL, den 28 april, kommer
skatteintäkter inklusive statsbidrag och utjämning för 2016 att bli 12,4 mnkr
högre än budgeterat. Det bedöms därför vara möjligt att finansiera eventuell ersättning med en minskning av den reserv som finns budgeterad som försiktighetsmarginal (8,1 mnkr) vad gäller skatteintäkterna.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17, § 163.
Beslutsunderlag
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 62/16
- Yttrande 2016-06-29 från ekonomichefen och budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 163/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Kommunfullmäktige beviljar ersättning till barn- och utbildningsnämnden på
1.271 tkr som incitament för att ha lämnat inhyrda lokaler på Strandvägen och i
Habo. Ersättningen finansieras genom att minska budgeterad reserv vad gäller
skatteintäkter 2016 med motsvarande belopp.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag från tekniska nämnden avseende finansiering av VAverksamhetens underskott
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har 2016-05-23, § 67, beslutat föreslå kommunfullmäktige att
utav avsatta regresskostnader i bokslut 2015, 11 882 tkr, ska 10 % taxefinansieras
och 90 % skattefinansieras.
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:
VA-verksamheten har i samband med 2015 års bokslut resultatfört en kostnad
på 11,9 mnkr avseende de regresskrav som ställts av försäkringsbolag samt de
krav som ställts från fastighetsägare avseende självrisker kopplat till 155 översvämningsskador augusti 2014. Kostnaden motsvarade 28 % av VAverksamhetens omsättning. Det utgående egna kapitalet för VA-verksamheten
uppgick 2015-12-31 till -12,5 mnkr.
Lagen om allmänna vattentjänster reglerar hur verksamheten får finansieras.
Huvudregeln är att enbart ”nödvändiga” kostnader får ligga till grund för uttag
av avgifter. Över- och underskott ska regleras inom en treårsperiod. Enskilda
underskott i Lomma kommuns VA-verksamhet har kunnat täckas genom upparbetat eget kapital.
För VA-verksamheten medför översvämningar olika typer av kostnader. Utöver finansiering av direkta skadekostnader tillkommer kostnader för att förhindra konsekvenser av framtida intensivregn. Att belasta VA-verksamheten
med totala kostnaden för översvämningarna 2015 skulle innebära en kraftig
höjning av VA-taxan. Att dra ned kostnaderna för planerat underhåll och drift i
större utsträckning är svårt att hantera, enligt samhällbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anför vidare att orsaker till översvämningar
ofta är mycket svåra att klargöra och utifrån detta kan skadekostnader för översvämningar ses som en gemensam kommunrisk som kan skattefinansieras. Utifrån förvaltningens kontakter med andra kommuner och juridisk expertis uppges att enhetlig lagreglering eller uttalad praxis saknas kring skattefinansiering
av VA-verksamheten. Skattefinansiering av VA-verksamhet är fullt möjlig.
Detta styrks genom undertecknades besked från kommunens revisor, VA-jurist
kopplad till Svenskt Vatten och redovisningsexpert i VA-frågor vid Lunds universitet.
Tekniska nämnden föreslår 2016-05-23, § 67 kommunfullmäktige att utav avsatta regresskostnader i bokslut 2015, 11 882 tkr, ska 10 % taxefinansieras och
90 % skattefinansieras. Detta innebär i så fall att VA-kollektivet kommer att
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belastas med 1 188 tkr kopplat till översvämningsskadorna. I 79 av ärendena
yrkar kommunen på avslag så troligen kommer det slutliga utfallet att understiga de 11,9 mnkr som bokades upp i 2015 års bokslut. Utöver den del som
ska belasta VA-kollektivet, hänförligt till översvämningsskadorna, ska VAverksamheten också återställa 570 tkr som är det ackumulerade underskottet i
VA-verksamheten. Sammanlagt är det då 1 758 tkr som VA-verksamheten ska
återställa inom den närmsta treårsperioden.
Inför framtiden är det mycket angeläget att VA-verksamheten ser till att minimera riskerna för översvämningar samt att det redovisas en handlingsplan för
vilka åtgärder som vidtas.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17, § 164.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 67/16
- Yttrande 2016-08-10 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 164/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- 1 188 tkr av regresskostnaderna till följd av översvämningarna år 2014 ska taxefinansieras och resterande del ska skattefinansieras.
- Mellanskillnaden mellan uppbokad kostnad och verkligt utfall för regresskraven
tillfaller skattekollektivet.
- Uppdrages åt tekniska nämnden att redovisa en handlingsplan till kommunstyrelsen för vilka åtgärder som vidtas för att minimera riskerna för översvämningar i
framtiden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Avveckling av Lomma uthyrningsfastigheter AB
Ärendebeskrivning
Lomma kommun förvärvade 2009-04-01 Jernhusen Stockholm V AB för att få
tillgång till fastigheten Lomma 35:120, Lomma station. Bolagets namn ändrades
till Lomma Uthyrningsfastigheter AB. Enligt bolagsordningen har det av kommunen helägda bolaget till föremål för sin verksamhet att inom kommunen förvärva,
äga, bebygga, och förvalta byggnader som inte har någon direkt anknytning till av
kommunen bedriven kärnverksamhet i form av vård, skola och omsorg. Bolagets
verkställande ledning sker på deltid medan löpande bokföring och hyresadministration köps in från Lomma kommun.
Ekonomichefen anför följande i skrivelse 2016-08-09:
Då bolagets fastighet, Lomma 35:120 såldes under år 2015 till Lomma kommun har huvudsyftet med bolaget därmed upphört. Enda återstående verksamheten i bolaget är ett arrende- och hyresavtal med Lomma kommun avseende
fem hoddor, cirka 85 kvadratmeter totalt, i Lomma hamn. Enligt bolagets årsredovisning 2015 kommer bolagets framtid att utredas under 2016.
Undertecknad har fått i uppdrag av kommundirektören att undersöka om det
finns skäl att ha kvar bolaget eller ej. Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens ordförande, bolagets ordförande och verkställande direktör kring om
det finns andra användningsområden för bolaget. Några alternativa användningsområden för bolaget har inte framkommit och därmed finns det inte
längre behov av bolaget. Att överlåta kommunalt ägda fastigheter till bolaget
leder ofta till oönskade moms- och skatteeffekter och är ekonomiskt ofördelaktigt. I det fall det i framtiden kommer att behöva överlåtas fastigheter i bolagsform finns Lomma Servicebostäder AB.
Beslut om att bolaget ska träda i frivillig likvidation ska fattas av bolagsstämman.
Kommunfullmäktige ska dessförinnan, enligt bolagsordningen § 4 och ägardirektivet punkt 6, beredas möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17, § 165.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-08-09 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 165/16
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Kommunfullmäktige föreslår att Lomma Uthyrnings AB avvecklas på så sätt att
bolaget träder i frivillig likvidation då syftet med bolaget har upphört.
Styrelsen i Lomma Uthyrnings AB ges i uppdrag att påbörja avvecklingsprocessen av bolaget.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2016.129.106

Utökad borgensram till Sydvatten AB
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Sydvatten har beslutat att kalla till extra bolagsstämma (per capsulam).
Detta med anledning av att bolagets borgensram behöver utökas. Styrelsen föreslår bolagsstämman att utöka delägarnas borgensåtagande för Sydvatten med
1 057 mnkr, från 1 443 mnkr till 2 500 mnkr. Den utökade borgensramen omfattar
investeringsperioden fram till år 2021, för att möta det långsiktiga lånebehovet.
Bakgrunden till en så pass stor ökning av borgensåtagandet beror dels på ett flertal
större investeringar enligt antagen tioårig långtidsplan och dels på Mark- och miljödomstolens deldom i Statkraftmålet där Sydvatten ålagts att ersätta Statkraft
med 445 mnkr. Ersättningen till Statkraft Sverige AB avser kraftförluster med anledning av Sydvattens tillståndsgivna vattenuttag ur sjön Bolmen. Sydvatten har
överklagat domen men utbetalning ska genomföras innan domen vunnit laga kraft
för att inte riskera att behöva betala dröjsmålsränta. För att kunna hantera utbetalningen till Statkraft har Sydvatten upptagit lån. Borgenshandlingar kommer att
skickas ut separat. Detta borgensåtagande ingår som del i den utökade borgensramen.
Den långsiktiga investeringsplanen som antagits av styrelsen har redovisats för
ägarna, både på samråd och på senaste årsstämman. Investeringsvolymen i
flerårsplanen för 2015-2024 uppgår till totalt 1 800 mnkr. Bolaget har även gjort
beräkning för år 2025 och för åren 2016-2025 beräknas volymen uppgå till 2 200
mnkr. Den största investeringen på sikt utgörs av råvattenledning från Ringsjöholm till Vomb, 1 000 mnkr.
Lån tas i första hand av bolaget för de samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna eller på grund av nyanslutningar. De företagsekonomiskt lönsamma investeringarna ska finansieras inom verksamheten via avskrivningar och ökade intäkter i form av nyanslutningar. De investeringar som behövs för att upprätthålla
anläggningarna ska helt finansieras inom verksamheten.
Enligt konsortialavtalet ska varje delägare fatta beslut om borgensåtagandet samt
utse ombud för extra stämma. Besked om detta ska lämnas till Sydvatten senast
den 10 oktober.
Lomma kommuns ägarandel i Sydvatten AB uppgår till 2,33 %. För kommunens
del innebär därmed det utökade borgensbehovet en utökad borgensram från nuvarande 33,1 mnkr till 58 mnkr, vilket är en ökning med 24,9 mnkr (under åren fram
till 2021).
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Förslaget inför den extra bolagsstämman är att borgensavgift för den utökade borgensramen ska utgå med samma procentsats (0,25 %) som gäller för delägarnas
nu gällande borgensram.
Kommunfullmäktige har 2015-02-05, § 19, valt Bo Nilsson till stämmoombud och
Jennie Raneke till ersättare vid Sydvatten ABs ordinarie bolagsstämma år 2015
till och med ordinarie bolagsstämma år 2019
Ekonomichefen påtalar i skrivelse 2016-08-12 att med tanke på de stora investeringsprogram som pågår inom Sydvatten AB och den fortsatta rättsprocessen i
Statkraftmålet är det angeläget att ägarkommunerna löpande erhåller information
om utvecklingen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17, § 166.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-08-08 från Sydvatten AB
- Yttrande 2016-08-12 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 166/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Lomma kommun tecknar en sammanlagd borgensram för Sydvatten ABs upplåning på högst 58 mnkr. Tidigare borgensbeslut om sammanlagt 33,1 mnkr upphör
därmed att gälla.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställelse av reviderad upphandlingspolicy och av anvisningar
för upphandlingsverksamheten
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i miljömålsprogram beslutat att en reviderad upphandlingspolicy ska tas fram, som tydligt anger hur energi- och andra miljökrav ska
ställas i kommunens verksamheter, inklusive i kommunens entreprenader. I planen ska tydligt anges hur kraven ska följas upp.
Föreliggande förslag till reviderad upphandlingspolicy har hållbarhetskrav som
utgångspunkt, innebärande att miljökrav och sociala/etiska krav ska ställas parallellt med i lagen om offentlig upphandling lagstadgade krav på upphandlingar.
Europaparlamentet har tydliggjort att offentlig upphandling ska ses som ett strategiskt redskap för att nå övergripande samhälleliga mål.
Enskilda myndigheter har stor frihet att ta långtgående miljöhänsyn och sociala
hänsyn vid upphandling, så länge kraven hör samman med det som handlas upp
och är möjliga att följa upp och kontrollera. Kraven måste dock vara förenliga
med unionsrätten och får därför inte strida mot principerna om ickediskriminering eller reglerna om fri rörlighet för varor och tjänster.
Enligt Upphandlingsmyndigheten, som givit ut riktlinjer för hållbarhetskriterier
vid offentlig upphandling, är det viktigt att de miljökrav som ställs i den enskilda
upphandlingen är motiverade utifrån myndighetens behov och upphandlingens art.
Förslaget till upphandlingspolicy innebär att nationella modeller för miljökrav/
hållbarhetskrav ska användas. Upphandlingsmyndigheten ställer upp hållbarhetskriterier för ett tiotal olika produktområden i tre olika nivåer, basnivå, avancerad
nivå respektive spjutspetsnivå. Förslaget innebär således att valet av miljökrav ska
göras i den enskilda upphandlingen utifrån Upphandlingsmyndighetens kriterier.
I upphandlingspolicyn föreslås även en övergripande nivå fastställas avseende
etiska/sociala krav vid upphandling, innebärande att bedömning ska göras om det
föreligger risk för brott mot mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsvillkor
i produktionskedjan.
Kontroll och uppföljning kan genomföras vid anbudsutvärderingen och/eller under avtalstiden beroende på vilken typ av krav eller villkor som ställs.
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Ett sätt att ställa såväl miljökrav som sociala/etiska krav är att använda s.k. tredjepartscertifieringar.
#ModUpp2020 är en kampanj, som drivs av tredjepartscertifieringar (Bra miljöval
(naturskyddsföreningen), EU Ecolabel (Miljömärkning Sverige), FairTrade Sverige, KRAV, Certifierat Hållbart Fiske MSC, Svanen (Miljömärkning Sverige),
TCO Certified (TCO Development) som uppmanar offentlig sektor att ställa om
till en modern upphandling genom att bli en kravställare som bidrar till en hållbar
utveckling.
Kampanjen mäter organisationens resultat genom årliga enkäter.
För att delta i kampanjen ska kommunen anta målet om att minst 50 procent av
alla upphandlade produkter ska vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar till år 2020.
Det föreliggande förslaget till upphandlingspolicy rymmer en sådan målsättning
och därmed möjlighet att delta i kampanjen.
Andra kommuner som anslutit sig till kampanjen är Lunds kommun, Malmö Stad,
Uppsala kommun, Eskilstuna kommun, Örebro kommun och Alvesta kommun.
För genomförandet av upphandlingar föreslår kanslichefen att dessutom anvisningar för upphandlingsverksamheten, omfattande organisatoriska frågor, förhållningssätt och arbetsmetoder, fastställs. Anvisningar för direktupphandlingar ska,
enligt lag, fastställas för kommunen. Dessa anvisningar föreslås inrymmas i dokumentet ”Anvisningar för upphandlingsverksamheten i Lomma kommun”.
Föreliggande förslag till upphandlingspolicy och anvisningar för upphandlingsverksamheten i Lomma kommun har utarbetats av kanslichefen i samråd med miljöstrategiskt ansvarig Helena Björn och miljöstrateg Matilda Gradin.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17, § 167.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-06-27, med bilagor, från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 167/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderad upphandlingspolicy för Lomma kommun fastställs i enlighet med bilaga.
./.

Bilaga
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Kommunstyrelsen beslutar följande under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan:
- Anvisningar för upphandlingsverksamheten i Lomma kommun, inklusive anvisningar för direktupphandling, fastställs enligt bilaga.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Antagande av reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i
Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap 63 § ska fullmäktige i en arbetsordning meddela de
ytterligare föreskrifter, utöver regleringen i kommunallagen, som behövs för fullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärendena.
Arbetsordningen är således avsedd att komplettera kommunallagens bestämmelser
och får givetvis inte strida mot denna eller annan lag.
Fullmäktige har relativt stor frihet att bestämma arbetsordningens innehåll och utformning. Lagstiftaren har dock ansett att vissa frågor är av sådan vikt att de inte
får lämnas oreglerade. I kommunallagen 5 kap 64 § uppställs därför krav på att
arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om
1. antalet ledamöter i fullmäktige,
2. när sammanträden ska hållas,
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts,
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,
7. förfarandet vid omröstningar,
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,
9. formerna för justeringen av protokollen samt
10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter
Kanslichefen anför följande i skrivelse 2016-06-09:
Med anledning av lagändringar och utvecklingen av kommunal praxis har en
översyn genomförts av gällande arbetsordning för kommunfullmäktige i nära
samarbete med fullmäktiges presidium. Rekommendationer från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) har utgjort en utgångspunkt.
De föreslagna ändringarna omfattar följande.
2§ - Presidiet utgör numera ett organ i kommunallagens mening och de arbetsuppgifter som tilldelas presidiet ska specificeras i arbetsordningen. Vice ordförandenas biträde av ordförande har preciserats i förslaget.
5§ - Förändringen av mandatperiodens start föranleder ändrad tid för fullmäktiges första sammanträde.
10§ - Tillägg har gjorts beträffande annonseringsskyldigheten som följer av
lag, med tillägget om annonsering på kommunens webbplats.
12§ - Reglering beträffande elektroniska utskick av kallelser och övriga handlingar inför sammanträdena har lagts till.
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21 och 31 §§ - Tillägg föreslås avseende initiativrätt och rätt att delta i överläggningar vad gäller de hel- och delägda bolagen.
32§ - En ersättare som inlämnat en interpellation när han/hon tjänstgjort har
ingen, enligt kommunallagen, given rätt att få deltaga i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas. Förslaget innebär att arbetsordningen framgent reglerar en sådan rättighet.
34 och 40§§ - rymmer tillägg av regleringar om information till fullmäktige avseende pågående beredning av ärende som kommer att behandlas av fullmäktige samt publicering av fullmäktiges protokoll på hemsidan.
Härutöver rymmer förslaget några redaktionella ändringar.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17, § 169.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-06-09, med bilaga, från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 169/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas enligt bilaga, att gälla
från och med 2016-11-01, varvid nu gällande arbetsordning upphör att gälla.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2016:248.100

Antagande av riktlinjer för kommunala markanvisningar i
Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens
utgångspunkter och mål för överlåtelser och upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisning
samt principer för markprissättning. Reglerna har tillkommit för att öka transparensen i marktilldelningsprocessen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna av
förvaltningen upprättade ”Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Lomma
kommun”.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande i ärendet:
Det kan konstateras att kommunfullmäktige, i enlighet med kommunallagen 3
kap 9§ ska besluta i ärenden som avser mål och riktlinjer. Det innebär att det är
fullmäktige som ska besluta om riktlinjer för markanvisningar.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17, § 170.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-07-01 från samhällsbyggnadsförvaltningen
- Förslag till Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Lomma kommun
- Yttrande 2016-08-02 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 170/16
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Förslag från samhällsbyggnadsförvaltningen till ”Riktlinjer för kommunala
markanvisningar i Lomma kommun” antas med följande ändringar:
- Under rubriken Markanvisningstävling ska näst sista meningen erhålla följande
lydelse: ”Utvärdering och val av exploatör görs av en jury bestående av representanter från berörda förvaltningar/nämnder.”
- Under rubriken Direktanvisningar ska näst sista meningen erhålla följande lydelse: ”Efter att två oberoende värderingar har utförts får den aktuella exploatören förtur att förhandla med kommunen om att förvärva marken.”
- - Under rubriken Markanvisningsavtal ska sista stycket erhålla följande lydelse:
”Vid varje markanvisning ska strategiska dokument och policydokument beaktas.”
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av reviderade lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har under § 100/01 antagit lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön i Lomma kommun. Föreskrifterna har därefter reviderats år 2005.
Miljö- och byggnadsnämnden har under § 86/16 beslutat översända reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Lomma kommun till
kommunfullmäktige för antagande. Nämnden föreslår att de reviderade föreskrifterna ska träda i kraft 2017-01-01.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, redogör i skrivelse 2016-05-31 för
innebörden av de föreslagna förändringarna.
Såväl tekniska avdelningen som tekniska nämnden har yttrat sig över förvaltningens förslag. Yttrandena har beaktats i det föreliggande förslaget till reviderade föreskrifter.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Det kan konstateras att miljö- och byggnadsnämnden valt att, vad gäller djurhållning 3 §, utöver bemyndigandet i förordningen, också föreslå kommunfullmäktige att reglera detta i vissa tätbebyggda områden, vilka ligger utanför
detaljplan och inte heller regleras med områdesbestämmelser.
Förvaltningen har vidare meddelat undertecknad att redaktionellt fel bör rättas på
så sätt att ”giftspindlar” byts mot ”giftorm”, enlighet med gällande föreskrifter.
I övrigt överensstämmer nämndens förslag till revideringar huvudsakligen med
av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utfärdade rekommendationer.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17, § 171.
Beslutsunderlag
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 86/16
- Yttrande 2016-08-08 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171/16
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i
Lomma kommun fastställes i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag,
dock med den ändringen att §3 erhåller följande reviderade lydelse:
”§3
Det krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser hålla:
1.nötkreatur, häst, get får eller svin,
2.pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur eller
3. giftorm
Tillstånd behövs inte för att hålla upp till fem höns, dock ej tupp.
Tillstånd krävs även i de tätbebyggda områden som markerats i kartbilaga 2.”
- Föreskrifterna träder i kraft 2017-01-01, varvid nu gällande lokala föreskrifter
för att skydda människors hälsa och miljön i Lomma kommun upphör att gälla.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2016:84.105

Information om Lomma kommuns IT-säkerhet
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar IT- och servicechef Patrik Flensburg
en redogörelse för Lomma kommuns IT-säkerhetsarbete.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till budget för kommunstyrelsen 2017 samt ELP 20182019
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-18 om nämndernas slutliga ramar för 2017
samt planeringsramar för 2018-2019. Detta beslut innebär att kommunstyrelsen
tilldelas en extern budgetram på 86 521 tkr för 2017, 86 579 tkr för 2018 respektive 2019.
Kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson redovisar i skrivelse 2016-08-10
förändringar i förhållande till 2016, förvaltningens budgetförslag 2017 med kommentarer till budgetförslag 2017, större poster för att ytterligare tydliggöra budgetförslaget samt övrigt att beakta och ta ställning till i samband med budgetberedningen. De föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa budget i enlighet med
förslaget samt i enlighet med bilaga 1.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17, § 172.
Skrivelsen från kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson har korrigerats
efter arbetsutskottets sammanträde.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-08-24 från kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson
med bilagan ”Budget 2017 samt plan för ekonomin åren 2018-2019, Kommunstyrelsen”
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 172/16
Överläggning
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås upprätta budget enligt arbetsutskottets förslag, med korrigering enligt skrivelse 2016-08-24.
Lisa Bäck yrkar att budgetförslaget ska ändras enligt följande:
- Budgeten minskas 1.765 tkr åren 2017-2019 för att verksamheten Vakande
ögon/Trygghetsvärdar ska avvecklas.
- Budgeten minskas med 300 tkr åren 2017-2019 avseende personalavdelningen.
- Budgeten minskas med 100 tkr åren 2017-2019 avseende arbetet med utveckling
av centrumstråket i Lomma.
- Från kommunstyrelsens budget överförs 200 tkr till socialnämnden för täckning
av outhyrda lägenheter vid blockförhyrning i Lomma centrum.
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Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på
bifall respektive avslag till sitt eget yrkande om upprättande av budget enligt arbetsutskottets förslag med korrigering av skrivelsen från kommundirektören och
ekonom Marie Bertilsson, varefter kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
ändringsyrkande att budgeten ska minskas med 1.765 tkr för att verksamheten
Vakande ögon/Trygghetsvärdar ska avvecklas, varefter kommunstyrelsen avslår
detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
ändringsyrkande att budgeten ska minskas med 300 tkr avseende personalavdelningen, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
ändringsyrkande att budgeten ska minskas med 100 tkr avseende utveckling av
centrumstråket i Lomma, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
ändringsyrkande att från kommunstyrelsens budget ska överföras 200 tkr till socialnämnden för täckning av outhyrda lägenheter vid blockförhyrning i Lomma
centrum, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen upprättar förslag till budget i enlighet med förslag i skrivelse
2016-08-24 från kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson samt i enlighet
med ”Budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019, Kommunstyrelsen”.
- Kommunstyrelsen konstaterar att man kommer att återkomma till kommunstyrelsens budgetförslag i kommande budgetberedning.
./.

Bilaga A
Reservation
Lisa Bäck (S), Lars Carlén (S), Conny Bäck (S) och Karl-Gustav Nilsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Lisa Bäcks yrkanden

./.

Bilaga B
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till exploateringsbudget 2017 och ELP 2018-2019
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till exploateringsbudget 2017 samt ELP 2018-2019.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17, § 162.
Beslutsunderlag
– Förslag till exploateringsbudget 2017 samt ELP 2018-2019
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 162/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen upprättar förslag till exploateringsbudget 2017 samt ELP
2018-2019 enligt bilaga.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Val av två kontaktpersoner och ett ombud i Klimatkommunerna
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2016-03-30, § 53, beslutat ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna. Klimatkommunernas styrelse har i juni beslutat hälsa Lomma
kommun välkommen som medlem.
Enligt Klimatkommunernas stadgar ska varje medlem utse två kontaktpersoner,
varav en förtroendevald och en tjänsteman. Dessutom ska varje medlem utse ett
ombud, som är förtroendevald i den egna kommunen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17, § 173.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 53/16
- Stadgar för Klimatkommunerna
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen utser Jerry Ahlström (M), och miljöstrateg Matilda Gradin till
kontaktpersoner i Klimatkommunerna.
- Kommunstyrelsen utser Bo Nilsson (M) till ombud i Klimatkommunerna.
Jäv
Jerry Ahlström och Emma Köster har på grund av jäv inte deltagit i ärendets
handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av detaljplan för del av Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun
(Bjärreds saltsjöbad och station)
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 togs fram och var föremål för samråd under tiden 7 december 2015 – 25 januari 2016. Inkomna synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse. De inkomna synpunkter och det vidare arbetet föranledde justeringar
som utmynnade i ett granskningsförslag, daterat 2016-04-12. Förändringarna innebar bland annat att markanvändningsbestämmelsen ”NATUR” kompletterades
med ”NATUR1” med syftet att det är känslig natur av stort värde. Infartsvägen till
och parkeringsytan i saltsjöbadsparken ändrades till allmän plats och utfart från
parkeringsytan norrut som ansluter mot Norra Villavägen föreslogs. Idrottsområdet ”R1” utökades så tillfart från gata till anläggningen blev möjlig. Egenskapsbestämmelsen ”n” samt bestämmelsen om den utökade lovplikten för trädfällning
omarbetades. Bestämmelsen om varför ersättningsplantering krävs motiverades.
Beslut om granskning fattades av kommunstyrelsen 2016-04-27, detaljplanen har
därefter varit utställd för granskning 9 – 30 maj 2016. Inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande daterat 2016-07-08.
Efter granskningen har följande ändringar gjorts; på plankartan har norra kanten
av Parkallén ersatts med allmän platsmark för gångväg och ”n” har tagits bort från
mark med benämningen ”NATUR1”. Plan- och genomförandebeskrivningen har
kompletterats med att Bjärred 43:1 ingå i planområdet, att texten under rubrikerna
”Planförslag/Trafik”, ”Konsekvenser/Trafik” och ”Planförslag/Befintlig bebyggelse och vegetation” har kompletterats och justerats.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott, § 175.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-07-08 från planeringschefen och planeringsingenjören
- Granskningsutlåtande 2016-07-08
- Plan- och genomförandebeskrivning 2016-07-08
- Plankarta med planbestämmelser 2016-07-08
Utdragsbestyrkande
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- Samrådsredogörelse 2016-04-12
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 175/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet, upprättat 2016-07-08 avseende detaljplan för del av Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred,
Lomma kommun, upprättad 2016-07-08.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Antagande av utvecklingsstrategi 2030, för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2013-01-23, § 9, beslutat att uppdra åt kommundirektören
att påbörja arbetet med en utvecklingsstrategi för Lomma kommun. En process
tog sedan vid för att få en bild av nuläget kring vision, mål, strategier, kvalitetsarbete och varumärke. Nulägesbeskrivningen presenterades och godkändes av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-28 och den slog bl.a. fast behovet av en
gemensam målbild, som kan kommuniceras både internt och externt.
En första version av utvecklingsstrategin presenterades 2014-10-08. Under 2015
har kommunfullmäktige beslutat om ny vision och övergripande mål för mandatperioden 2015-2018, och därefter har utvecklingsstrategin kunnat färdigställas.
Innehållet i utvecklingsstrategin bör kommuniceras via ett flertal kanaler och vara
mycket levande i sin form. Vissa delar av dokumentet, t.ex. vision och de övergripande målen är redan beslutade av kommunfullmäktige medan andra som t.ex.
trender och de tre strategierna har tillförts.
Utvecklingsstrategin kan därför beskrivas som en paketering av viktiga element
som tillsammans ger en bild av vart Lomma kommun är på väg, för såväl medborgare som för medarbetare. Vid ny mandatperiod beslutas om övergripande mål
för perioden i syfte att nå visionen till 2030. Dessa ska då tillföras och andra områden som t.ex. trender uppdateras löpande vid behov.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärende 2016-06-15, § 156 och
2016-08-17, § 176.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-06-15 från kommundirektören och utvecklingschefen
- Utvecklingsstrategi för Lomma kommun 2016-2030
- Protokoll från arbetsutskottet, § 156/16
- Protokoll från arbetsutskottet, § 176/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen antar Utvecklingsstrategi för Lomma kommun 2016-2030.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag från kultur- och fritidsnämnden om återkallande av
planuppdrag avseende Pilängsbadet
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har 2009-09-28, § 70, beslutat föreslå
kommunstyrelsen att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny
detaljplan för området vid Pilängsbadet som omfattar både områdets
trafiksituation och parkeringsmöjligheter. Kommunstyrelsen beslutade 2009-1125, § 275, att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att efter framställan om och
erhållande av medel upprätta en ny detaljplan för området vid Pilängsbadet som
omfattar både områdets trafiksituation och parkeringsmöjligheter.
Kultur- och fritidsnämnden har 2013-05-27 hemställt att kommunstyrelsen ska se
över behövliga och nödvändiga detaljplaner för en ev. utbyggnad av Pilängsbadet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2014-01-15 ärendet till kulturoch fritidsnämnden för besvarande av frågor enligt planeringschefens yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden har 2016-03-31, § 27, beslutat föreslå kommunstyrelsen att återkalla pågående planuppdrag avseende Pilängsbadet. Kommunstyrelsens
arbetsutskott återremitterade 2016-04-20, § 96, ärendet till kultur- och fritidsnämnden för komplettering av ärendet med mer underlag inför återkallande av
planuppdraget.
Kultur- och fritidsnämnden har 2016-06-13, § 60, lämnat följande komplettering
som svar på kommunstyrelsens återremiss:
”Kultur- och fritidsnämnden har inrättat en styrgrupp för arbetet med
utveckling av Pilängsbadet. Styrgruppen har definierat olika möjligheter att
utveckla Pilängsbadet. Möjligheten att försälja badet utreds också.
Det pågår diskussion angående försäljning av Pilängsbadet. Innan en eventuell
försäljning är det svårt att planera för badets framtid. Framtiden är beroende av
vad en köpare av Pilängsbadet vill. Trafikplanering och parkering kommer att
vara beroende av hur många badande ett framtida bad dimensioneras för.
Kompletteringen kan därför ej göras innan det är klart vad som händer vid en
eventuell försäljning.”
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17, § 177.
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Beslutsunderlag
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 60/16
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 27/16
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 96/16
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 177/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens förslag om återkallande av
planuppdraget avseende Pilängsbadet och avvaktar vidare beslut av kultur- och
fritidsnämnden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag från styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog
Ärendebeskrivning
Styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog har i skrivelse 2015-12-10
lämnat följande förslag:
Ksau-träffarna fortsätter i nuvarande form.
Två gånger per år ska möten ordnas mellan elever i år 8-9 och kommunstyrelsens arbetsutskotts politiker. Vid dessa tillfällen ska ca 8 elever bjudas in, utsedda av elevråden från de fyra
högstadieskolorna. Ett specifikt tema väljs för varje möte, förbereds i samråd med demokratigruppen.
Kommunledningskontoret fortsätter och utvecklar sin studiebesöksverksamhet
Unders 2016 ska alla elever i år 8 och deras lärare som tidigare bjudas in till studiebesök i
kommunhuset (kommunfullmäktige) Denna verksamhet är mycket uppskattad, och möjligheterna till/intresset för mer arbetsplatsrelaterade studiebesök till kommunens olika förvaltningar
ska undersökas i syfte att öka ungdomarnas kunskaper om, och förståelse för komplexiteten i
en kommuns verksamheter. Syftet här, är att dessa besök också ska bidra till kommunens kompetensförsörjning på lång sikt.
Specifika aktiviteter
Utfallet av Projektet ”I have a dream”. var mycket positivt, och erfarenheterna därifrån bör tas
till vara och utvecklas av de förstelärare som ingår i demokratigruppen inom UKKF. Framöver
bör även lägre årskurser involveras.
Ett ungdomsråd inrättas
Tanken på ett Ungdomsråd har tidigare övervägts och avfärdats av styrgruppen. Nu synes
emellertid tiden vara mogen att utreda inrättandet av ett sådant. Ett förslag (bilaga) med utgångspunkt i Vellinge kommuns ungdomsråd har utarbetats av Olivia Jacobsson, boende i
Lomma kommun och som går på ett gymnasieprogram i Malmö. Erfarenheterna från Vellinge
synes så goda att frågan nu bör prövas i Lomma kommun. Ungdomsrådet kunde dels fungera
som resursbas för att värdera behovet av eventuella framtida större arrangemang, typ Demokratidagen, samt vid behov samordna kan mindre eller löpande aktiviter riktade till ungdomar s,
t.ex. att initiera politikers besök i skolorna. Framför allt skulle ungdomsrådet dock kunna bidra
till en ömsesidigt ökad kunskapsbas vid hantering av ungdomsrelaterade frågor i kommunen.
Styrgruppen föreslår därför att formerna för ett ungdomsråd i Lomma kommun utreds med utgångspunkt dels i Olivia Jacobssons förslag, och dels de former för ”råd”; funktionshinderrådet
och pensionärsrådet som Lomma kommun tillämpar. Lämplig sammasättning av rådet är en
politiker från vardera KS och BUN, en tjänsteman från varder kommunledningskontoret och
UKF, samt förslagsställaren.
Styrgruppens framtid
Det är den politiska styrgruppens uppfattning nedanstående förslag kan genomföras inom befintlig budget, och att den med fördel fortsatt kunde stödja utredandet/genomförandet av ett
ungdomsråd.
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Förslag till beslut:
Ksau-träffarna fortsätter i nuvarande form.
Kommunledningskontoret fortsätter att utveckla sin studiebesöksverksamhet
Specifika aktiviteter utvecklas av de förstelärare som ingår i demokratigruppen inom
UKKF.
- Formerna för ett ungdomsråd utreds enligt ovan.

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-12-16 remitterat förslaget från styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har i juni lämnat
följande yttrande:
”Nämnden är positiv till att former för barn- och ungdomsdialog utvecklas och
välkomnar nya dialogformer som kan fånga barn och ungas tankar och idéer.
Nämnden understryker därför betydelsen av de träffar som sker mellan elever
och kommunstyrelsen, elevernas möjlighet till studiebesök i kommunhuset och
föreslagen utvidgning av projektet ”I have dream” så att fler elever än tidigare
involveras.
När det gäller inrättande av ungdomsråd är nämnden generellt positiv till att
förslag till nya former för barn- och ungdomsdialog lyfts fram, diskuteras och
bedöms. Nämnden noterar dock att utfallet av projektet ”I have a dream” har
varit mycket positivt och tror att orsaken till detta är att frågor som berör den
enskilde eleven i sin vardag kunnat lyftas fram. Nämnden bedömer att fler
projekt med sådan inriktning skulle uppskattas av eleverna och önskar därför
en utveckling av specifika aktiviteter, istället för att ett ungdomsråd inrättas.”
Kultur- och fritidsnämnden har till detta uttalat att man ställer sig positiv till att
ungdomarna på eget initiativ startar ett ungdomsråd som får möjlighet att en gång
per år träffa kultur- och fritidsnämnden.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17, § 178.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-12-10 från styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 232/15
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 59/16
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 56/16
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 178/16
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Kommunstyrelsens handläggning
Lisa Bäck yrkar att ärendet ska återremitteras till barn- och utbildningsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden för att utreda styrgruppens förslag.
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på
bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande om återremiss, varefter kommunstyrelsen avslår det.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande, varefter kommunstyrelsen bifaller det.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens yttrande, avstå från att inrätta ett ungdomsråd enligt styrgruppens förslag. Kommunstyrelsen hänvisar även till redan pågående aktiviteter.
Reservation
Lisa Bäck (S), Lars Carlén (S), Conny Bäck (S) och Karl-Gustav Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information om bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1:a
halvåret 2016 m.m.
Ärendebeskrivning
En lägesrapport har tagits fram avseende bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1:a halvåret 2016.
Byggande
Under första halvåret 2016 färdigställdes totalt 59 (motsvarande period 2015: 48)
bostäder för inflyttning i kommunen. De färdigställda bostäderna handlar om ett
mindre antal styckebyggda småhus med äganderätt och CA:s grupphusbebyggelse
i Lomma Hamn med totalt 32 bostäder med äganderätt eller bostadsrätt samt
Veidekkes första etapp i kvarteret norr om Hamntorget, 22 radhus med bostadsrätt. Resterande bostäder i detta projekt har inflyttning under andra halvåret 2016.
Tabell 1 i lägesrapporten redovisar färdigställda bostäder årligen från 2013 med
prognos för andra halvåret 2016 samt åren 2017-2019.
Befolkning
Antalet invånare i kommunen vid halvårsskiftet var preliminärt 23 567 personer,
vilket innebär en ökning under första halvåret 2016 med totalt 243 personer, eller
1,0 %. Tabell 2 i lägesrapporten redovisar befolkningsförändringarna under det
första halvåret. Helårsprognosen för år 2016 om totalt 23 857 folkbokförda invånare vid kommande årsskifte förväntas inte uppnås. Detta beror främst på att asylprövningsprocessen för ensamkommande ungdomar går långsammare än antaget.
Bedömningen av helårsprognosen ligger nu på totalt 23 750 invånare 31 december
2016. Tabell 3 i lägesrapporten redovisar befolkningen 30 juni 2016 och den fastställda prognosen vid kommande årsskifte.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-08-17, § 36.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2016-08-10
- Bostadsbyggande och befolkningsutveckling – lägesrapport 30 juni 2016
- Protokoll från planledningsgruppen, § 36/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över förslag till ”Skyfallsplan för Malmö - strategi”
Ärendebeskrivning
Malmö stad har skickat en del av förslag till skyfallsplan på remiss. Syftet med
remissen är att få in externa synpunkter för att utveckla planen vidare.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-08-17, § 37.
Säkerhetschefen har meddelat att han inte har någon kommentar till planen.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2016-08-08
- Missiv från Malmö stad
- Remissversionen av ”Skyfallsplan för Malmö - strategi”
- Protokoll från planledningsgruppen, § 37/16
- Yttrande 2016-08-23 från säkerhetschefen
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över Skyfallsplan för Malmö - strategi:
Lomma kommun ser mycket positivt på uppgraderingen av Malmös vattenplanering. Skyfallsplanen är ytterligare ett steg i rätt riktning. I det fortsatta arbetet med
Skyfallsplanen är det viktigt att hänsyn även tas till kranskommunernas behov och
påverkan. I övrigt finns inga ytterligare synpunkter.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över detaljplan för del av Åkarp 8:1 m.fl., Sockervägen i
Åkarp, Burlövs kommun
Ärendebeskrivning
Burlövs kommun har översänt förslag till detaljplan på samråd. Detaljplanen syftar till att lösa problem som uppstår då Södra stambanan ska byggas ut till fyra
spår. I Åkarp är järnvägen planerad att sänkas ned och gå genom ett tråg cirka sex
meter ned i marken. Under byggtiden, som är beräknad till fem år, kommer det
behövas temporära spår där Sockervägen ligger idag. Området omfattar västra delen av Åkarp i anslutning till Södra stambanan och trafikplats Alnarp. Detaljplaneförslaget möjliggör en ny sträckning och delvis kulvertering av Alnarpsån, dagvattendamm, ett snabbcykelstråk, ny utformning av Sockervägen, anläggning av
bullerskydd mellan motorväg E6/E20 och Sockervägen samt flytt av ledningar.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-08-17, § 38.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2016-08-09
- Samrådshandling för detaljplan för del av Åkarp 8:1, Sockervägen, Burlövs
kommun, med planbeskrivning, plankarta och illustrationsplan
- Järnvägsplan Flackarp Arlöv, fyra spår, Miljökonsekvensbeskrivning, Trafikverket, 2014-05-28
- Protokoll från planledningsgruppen, § 38/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt följande:
Lomma kommun välkomnar utbyggnaden av stambanan till fyra spår och ser positivt på nedsänkningen av spåren med tanke på bullerproblematiken. Det är positivt att dagvattenmagasin föreslås så att vattenkvalitén kan förbättras och risken
för miljöfarliga utsläpp till Alnarpsån kan minska. Att bygga ut järnvägen och
kulvertera ån bedöms påverka naturmiljö, vattenförekomster, omgivande landskap, ekologiska korridorer och Åkarps stadsbild (Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning från 2014). I planbeskrivningen tas inte dessa faktorer upp. Alnarpsån är en känslig ytvattenförekomst som mynnar ut nedströms till
Lommabuktens södra del som är ett Natura 2000-område. Alnarpsströmmen utgör
en unik grundvattenförekomst som även den kan påverkas av vattenverksamheten.
Detaljplanen kan gärna skildra påverkan på andra områden och konsekvenserna
av föreslagna åtgärder på ett tydligare sätt.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över ”Mobilitetsplan för Skåne - Plan för att nå hållbart
resande i Skåne 2030”
Ärendebeskrivning
År 2030 finns uppsatta mål om att Skåne ska vara fossilfritt och klimatneutralt.
För att det ska ske behöver skåningarna förändra sitt sätt att använda infrastrukturen. Inom vägtrafiken behöver en övergång till fossilbränslefria drivmedel ske
och fler behöver välja gång, cykel och kollektivtrafik.
Region Skåne har översänt förslag till Mobilitetsplan för Skåne på remiss. Planen
har tagits fram efter uppdrag från Regionala utvecklingsnämnden och är tänkt som
ett verktyg för politiker och tjänstemän. Den ska synliggöra regionens ambition
att, strategiskt och genom samverkan, arbeta för att resandet, transportsystemen
och transporttjänster i Skåne ska utnyttjas mer effektivt. Fokus ligger på samverkan mellan olika skånska aktörer för att få till beteendeförändringar och ett annorlunda användande av infrastrukturen.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-08-17, § 39.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2016-08-09
- Missiv från Region Skånes koncernkontor, avdelningen för regional utveckling,
2016-06-03
- Mobilitetsplan för Skåne – Plan för att nå hållbart resande i Skåne 2030
- Protokoll från planledningsgruppen, § 39/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt följande:
Sammanfattning av Lomma kommuns synpunkter:
Då tiden är knapp för att nå uppsatta mål är arbetet brådskande. Föreslagna åtgärder behöver konkretiseras och projekt startas, planen är ett viktigt steg på vägen
men förmodligen otillräcklig. Kommunen hoppas på draghjälp av Region Skåne.
Planen skulle tjäna på att få en tydligare titel och innehållet i vissa samverkansområden kan ändras.
Lomma kommun har följande synpunkter:
Då metod för att nå målen och sättet att arbeta på är valt och avgränsat kan titeln
med fördel konkretiseras och avgränsas. Ordet ”mobilitet” är ett brett begrepp
som handlar om rörlighet och skulle även kunna innefatta tillgänglighetsaspekter
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för funktionsnedsatta eller hur många destinationer man som skåning kan nå med
flyg. Titeln skulle spegla innehållet bättre om det framgick att planen handlar om
samverkan för att påverka människors beteenden till miljövänligare transportval.
Överblicken av policydokument som ges på sidan 7 skapar en förståelse för det
stora arbete som läggs ner inom området och tydliggör kopplingen mellan olika
dokument. Det vore bra om den schematiska bilden kompletterades med vad uppdragen ska utmynna i, tidsplaner samt skillnaden i vilka som är kunskapsunderlag/tjänstemannaprodukter respektive politiskt förankrade och antagna mål.
1. Förslag på andra sätt än samverkansområden för att nå hållbart resande i Skåne
Alla transporter som sker i Skåne som geografisk plats (till skillnad från transporterna som regionen själv utför som organisation) ska vara klimatneutrala och helt
fria från fossila bränslen år 2030. Samtidigt visar Trafikverkets prognoser att det
inte går i rätt riktning.
Sättet vi ska arbeta på för att få till en omställning inom transportområdet är att
underlätta för människor att göra hållbara val. Syftet med samverkan är att samordna aktörer och överbrygga administrativa gränser, sprida goda exempel samt
ge färdiga koncept till mindre aktörer som inte tidigare använt sig av mobility
management-åtgärder (sidan 14). Denna plan handlar således om hur användningen av infrastrukturen kan utvecklas, och för att påverka vilka val som görs är det
nödvändigt med investeringar i attityd- och beteendepåverkan. Senare i dokumentet nämns att det även krävs investeringar i infrastrukturen, men att det är något
som den regionala transportinfrastrukturplanen (RTI) 2014-2025 behandlar (sidan
12). Därmed förutsätts skåningarna leva med de infrastrukturella förutsättningar
som finns idag, men på olika sätt uppmuntras att göra annorlunda val av färdmedel.
Detta utgör en betydelsefull avgränsning i val av metod för att styra mot mer hållbart resande.
Häri ligger en begränsning för möjligheterna att uppnå uppsatta mål. Tillvägagångsättet att uppmuntra fler att ompröva sina resval och hoppas på att de gör
önskade beteendeförändringar framstår som otillräckligt. Planen skulle även behöva konkretisera och beskriva åtgärder som märkbart skulle försvåra de ohållbara valmöjligheterna.
2.Samverkansområdenas relevans, antal och omfång
Resmöjligheter för barn och unga är ett högst relevant område då trenden pekar åt
fel håll. Förutom att låta de som har erfarenhet sprida pedagogiskt material, metoder och koncept kunde det även tilläggas vad som politiskt kan påverkas på lång
sikt, såsom införandet av obligatoriska inslag i skolundervisningen.
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Hållbart resande på arbetsplatser är ett relevant samverkansområde. Här är det inledningsvis lätt att tro att det handlar om hur anställda ska resa i tjänsten. Kanske
kunde hållbart pendlande vara en lämplig titel? Det är skillnad på att arbetsgivare
uppmuntrar medarbetare att välja andra färdmedel på sin fritid mellan hemmet
och den dagliga sysselsättningen, och att styra över hur de reser i tjänsten. Mål
gruppen kan även vara högskolestudenter. Arbetsgivares, företags och organisationers interna arbete med sina transporter är ett omfattande område och kan ta ett
eget samverkansområde i anspråk. Det kan handla om såväl företags egna varutransporter, anställdas resor i tjänsten eller vilka krav de ska ha vid upphandling
av tjänster och varor.
I avsnittet Fritids- och serviceresor kan tilläggas potentialen i att även nå ut till
hela föreningslivet samt upphandlingskrav och samåkning vid serviceresor.
Effektiv inpendling till större orter är ett avsnitt som till stor del handlar om förändringar av infrastrukturen. Pendlarparkeringar, smidiga byten och prioritering
av bussar kan, enligt inledande val av avgränsning för planen, tolkas som åtgärder
som ligger inom ramen för RTI och inte har med beteendeförändringar att göra.
Kanske kan förändringar i gaturum och trafiksystem ha ett eget samverkansområde?
Resandet inom orter är ett överflödigt samverkansområde som går in i många av
de andra temaavsnitten. Kanske kan det istället finnas ett för parkeringspolicys/strategier och ett för samåkning/bilpooler?
De inledande faktaunderlagen i respektive avsnitt kan med fördel skildras med
cirkeldiagram och tabeller.
3.Mellankommunala projektgrupper utifrån specifika utmaningar
Metoden med projektgrupper framstår som ett givande sätt att arbeta på framöver.
Dock är arbetet brådskande då vi har 14 år på oss att nå målen om ett fossilbränslefritt Skåne. Flera av åtgärderna behöver komma till stånd och konkretiseras nu.
4.Mobilitetsplanen i linje med vad som kan genomföras i vår organisation
Lomma kommun bedriver ett mycket aktivt miljömålsarbete, här finns en antagen
energiplan och klimatanpassningsarbetet har kommit lång. När det gäller arbetet
med våra trafikanter saknas dock parkeringsstrategier och arbetet har mestadels
handlat om fysiska åtgärder i form av förbättrade cykelvägar och ökad trafiksäkerhet. Arbetet för att få till beteendeförändringar och attitydpåverkan är ännu i
sin linda, men vi har inlett en strategi för ökad gång och cykling i kommunen och
vissa aktiviteter planeras under Europeiska transportveckan. Inom ramen för vår
nya översiktsplan 2020 kommer en övergripande transportplan tas fram.
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Region Skånes insatser behövs inom detta område och regionen får gärna ta ett
större ansvar i att införliva föreslagna åtgärder och initiera projekt. Fler uppdrag
och ett större mandat att arbeta med beteendeförändringar behövs. Beprövade metoder som visat sig fungera och som faktiskt gjort skillnad behöver spridas. Det är
välkommet med mer draghjälp och stöttning från regionen i dessa frågor.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över ”Strukturplan för MalmöLundregionen
- gemensam målbild 2035”
Ärendebeskrivning
Förslag till Strukturplan för MalmöLundregionen – gemensam målbild 2035 har
översänts på remiss. Arbetsgruppen som tagit fram strukturplanen har önskemål
om att innehållet förankras i kommunerna och hoppas att strategier och ställningstaganden tas vidare och konkretiseras i gemensamma insatser. För att strukturplanen ska få en betydelsefull roll krävs att samtliga kommuner i MalmöLundregionen ställer sig bakom dokumentet. Remissvaren kommer bearbetas under hösten
2016 och därefter ska strukturplanen godkännas av styrelsen. Den är därefter tänkt
att kunna användas i kommunernas översiktsplanering, i olika dialogsammanhang
samt vid gemensamma yttranden och insatser i regionala och nationella frågor.
Arbetet med strukturplanen kan även fortsätta i form av fördjupningar kring valda
frågeställningar.
Ärendet har diskuterats i plangruppen. Planeringsavdelningen har lämnat förslag
till yttrande.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-08-17, § 40.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2016-08-09
- Missiv från MalmöLundregionen, maj 2016
- ”Strukturplan för MalmöLundregionen - gemensam målbild 2035”
- Protokoll från planledningsgruppen, § 40/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt följande:
Lomma kommun ställer sig bakom strukturplanen och berömmer arbetsgruppens
insats.
Förslaget som nu presenteras har bearbetats på flertalet möten med arbetsgruppen,
ÖP-gruppen, styrgruppen och styrelsen. Arbetet har slutligen landat i ett väl avvägt dokument som tjänar sitt syfte som ett betydelsefullt instrument i kommunikationen med olika aktörer. Trots bitvis mödosamma processer med att ta fram
gemensamma ställningstaganden tror vi på fortsatta samarbeten likt detta, för en
ökad förståelse för varandra och för att stärka vår regions förmåga till gemensam
kraftsamling.
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Lomma kommun har under processens gång framfört behovet av att en ny järnvägsdragning för gods lyfts fram i infrastruktursammanhang för vår region. Vi får
konstatera att sträckningen av ett yttre godsspår inte har kunnat hanteras i detta
sammanhang, vilket framgår längst ner i en inramad text på sidan 4. Frågan får
därmed inte falla i glömska utan kan mycket väl hanteras vidare i MalmöLundregionens fortsatta verksamhet.
Strukturplanens intentioner kommer vi ta vidare och försöka konkretisera inom
ramen för Lomma kommuns nästa översiktsplan där en övergripande trafikstrategi
planeras. Utöver ett yttre godsspår ser vi genomförandet av Lommabanans etapp
två, förbättrade regionala cykelnät samt åtgärder för att minska buller som betydelsefulla gemensamma insatser framöver. Vilka konkreta åtgärder som kan initieras får fortsatt diskuteras inom ramen för MalmöLundregionens verksamhetsplan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över betänkandet SOU 2016:24, En ändamålsenlig
kommunal redovisning
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har blivit utsedd till remissinstans avseende betänkande SOU
2016:24, en ändamålsenlig kommunal redovisning. Remissvaret ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 1 september 2016.
Utredningens uppdrag är att göra en översyn av den kommunala redovisningslagen (KRL) med syfte att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning
för kommuner och landsting.
Utredningen ska bland annat utreda; redovisning av kommunala avtalspensioner,
finansiering av pensionsförpliktelser, sammanställd redovisning, delårsrapporter,
efterlevnad av lag och normering samt särredovisning. Utredningens intentioner
har varit att lägga förslag som syftar till en mer rättvisande redovisning, ökad insyn och ökad jämförbarhet både över tid och mellan olika kommuner och landsting. Förslaget att pensionsförpliktelser ska redovisas enligt fullfonderingsmodellen utgör den största förändringen i betänkandet.
Ekonomichefen och redovisningschefen har lämnat förslag till yttrande i skrivelse
2016-06-16.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24, § 181.
Beslutsunderlag
- Betänkandet En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)
- Yttrande 2016-08-16 från ekonomichefen och redovisningschefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 181/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att ekonomiavdelningens förslag avseende betänkandet SOU 2016:24, En ändamålsenlig kommunal redovisning, ska utgöra
Lomma kommuns remissyttrande.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över ansökan från SYSAV om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt verksamhet vid Spillepengs avfallsanläggning
Ärendebeskrivning
SYSAV har ansökt om tillstånd för fortsatt verksamhet vid Spillepengs avfallsanläggning angående deponering av avfall m.m. En tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har bifogats.
Tillståndsprövningen har föregåtts av samråd eftersom den planerade verksamheten enligt lagstiftning kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Två samrådsmöten för särskilt berörda ägde rum. Inbjudna var bland annat Länsstyrelsen i
Skåne län, Miljöförvaltningen i Burlövs kommun, Malmö stad och Lomma kommun, VA Syd, Räddningstjänst Syd och Räddningstjänsten i Lomma.
År 2007 meddelade dåvarande Miljödomstolen en deldom som medgav verksamhet fram till utgången av år 2017. Tidsbegränsningen av tillståndet grundade sig i
att då gällande detaljplan inte var förenlig med ett längre tillstånd samt osäkerheten i hur lakvattnet skulle hanteras framöver.
En ny detaljplan för området har antagits och lakvattenhanteringen som sattes på
prövotid i deldomen 2007 har fått en varaktig lösning genom att en ny reningsanläggning byggts och tagits i drift.
SYSAV avser nu att söka tillstånd för fortsatt verksamhet i huvudsaklig överensstämmelse med gällande tillstånd med följande justeringar:
• Deponering av avfall till en årlig mängd av 100 000 ton varav 50 000 ton farligt
avfall
- 145 000 ton enligt nuvarande tillstånd
• Sortering av 300 000 ton avfall årligen varav högst 200 000 ton slagg
- 350 000 ton enligt nuvarande tillstånd
• Kompostering av 90 000 ton avfall årligen
- ingen ändring jämfört med nuvarande tillstånd
• Behandling av 330 000 ton avfall årligen innefattande bl.a. träflisning, skrotfragmentering, bränsleberedning och slamavvattning av såväl farligt avfall (FA)
som icke farligt avfall (IFA)
- 70 000 ton enligt nuvarande tillstånd
• Behandling och mellanlagring av tunga massor och inert avfall för konstruktions-ändamål
- ingen ändring jämfört med nuvarande tillstånd
• Behandling av förorenade massor till en årlig mängd av 100 000 ton farligt och
icke farligt avfall
- ingen ändring jämfört med nuvarande tillstånd
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• Behandling av farligt avfall till en årlig mängd om 60 000 ton, såsom t ex oljeslam, aska och impregnerat trä
- ingen ändring jämfört med nuvarande tillstånd
• Mellanlagring av 160 000 ton samtidigt på plats, såsom t ex brännbart avfall,
matavfall och återvinningsmaterial
- 180 000 ton enligt nuvarande tillstånd
• Mellanlagring av 20 000 ton farligt avfall samtidigt på plats, såsom t ex aska och
annat farligt avfall
- 20 150 ton enligt nuvarande tillstånd
Miljöenheten har lämnat förslag till yttrande och miljöstrategernas synpunkter har
beaktats i detta yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2016-08-16 beslutat lämna yttrande i ärendet
enligt miljöenhetens bedömning i skrivelse 2016-08-08
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24, § 185.
Beslutsunderlag
- Kungörelse 2016-07-12 med handlingar från mark- och miljödomstolen
- Beslut 2016-08-16 av miljö- och byggnadsnämnden
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 115/15
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 185/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över ansökan från SYSAV om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt verksamhet vid Spillepengs avfallsanläggning:
Lomma kommun är positiv till att SYSAV beviljas sökt tillstånd och ställer sig i
övrigt bakom miljö- och byggnadsnämndens yttrande (bilaga).
Jäv
Anders Berngarn (M) har på grund av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Angående deltagande i LIFE-ansökan
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har, inom ramen för Klimatsamverkan Skåne, bjudit in Lomma kommun och ett antal andra
aktörer att delta i en ansökan för ett EU-finansierat projekt, inom programmet
LIFE*. Projektet ska synliggöra och testa ekosystembaserade anpassningsåtgärder
mot kusterosion. Ekosystembaserade anpassningsåtgärder utnyttjar de naturliga
processerna i syfte att öka flexibiliteten och därigenom motståndskraften mot klimatförändringar. De inkluderar bland annat hållbar förvaltning, bevarande och restaurering av ekosystem. Det finns många fördelar med att integrera biologisk
mångfald och ekosystemtjänster i klimatanpassningsarbetet och mervärden kan
skapas såsom ökad attraktivitet, rekreationsvärden, näringslivsvärden och ökad
kostnadseffektivitet.
*LIFE är ett program där ekosystembaserade lösningar eller åtgärder finansieras av EU till 60
%, Medfinansiering sker alltså med 40 %, men medfinansieringen är också statlig. Det betyder att
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten behöver godkänna ansökan eftersom även de
satsar medel. Projektvärdet för ansökan bör ligga mellan 50 och 90 miljoner kronor.

Det finns idag bristande kunskap om hur natur- och ekosystembaserade kustskydd
bör utformas och hur restaureringar i kustzonen kan gynna såväl naturliga geologiska som biologiska processer samtidigt som kusten skyddas mot framtida klimatpåverkan. För Lomma kommun är detta högaktuellt och redan från början har
flera avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen sett stora möjligheter med att
vara med i denna ansökan. Under våren har arbetet riktat in sig på att konkretisera
på vilket sätt Lomma kommun kan var med och slutsatsen är att det är lämpligt att
gå in med medfinansiering genom projekt som ändå ska genomföras och där investeringsmedel redan är avsatta.
Ansökan är nu färdig och godkänd av Naturvårdsverket och Havs och vattenmyndigheten som är med som medfinansiär och om medel erhålls är projektstart under
sommaren 2017. Projektet pågår tom 2021 och slutrapporten ska lämnas in i mars
2022. De andra huvudaktörerna är: Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne (koordinator), SGU (Sveriges geologiska undersökning), Kommunförbundet Skåne, Ystad kommun, Helsingborgs stad och Lunds universitet. För att slutligt skicka in
denna till EU behöver aktörerna skriva på ett medfinansieringsintyg.
Bakgrund
Skånes kust är ett av de mest exploaterade områdena i Sverige, med 45 % av exploaterad mark inom 300 m från strandlinjen. Ungefär 25 % av kustlinjen i Skåne
består idag av stränder. Strandhabitat, med sanddyner och strandplan, är en relativt ovanlig typ av livsmiljö i Sverige och finns egentligen bara i Skåne och Halland. Problem med ökad erosion och översvämningar till följd av stormar och höga
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havsnivåer har idag redan uppmärksammats och förutspås öka då havsnivån stiger
till följd av klimatförändringar. Detta innebär stora utmaningar för bebyggelse, infrastruktur och kustnära värdefulla ekosystem. Erfarenheten av ekosystem- eller
naturbaserade anpassningsåtgärder för att skydda kusten är idag bristfällig, även
inom EU. Framförallt saknas metoder och åtgärder som fokuserat på hur olika
lösningar kan kombineras för att kunna skydda kusten. Potentialen med dessa anpassningsstrategier beror också mycket på typ av kust och vilken typ av byggnader, infrastrukturer och ekosystem som riskeras. När det gäller Sverige och Skåne
finns idag ingen anpassningsstrategi eller policy för hur vi skall hantera problemen. En risk är att fler och fler skyddar sina strandnära byggnader med mer sten,
block och grus. Utan vetskap och information skapas således hårda skydd som i
längden kan skapa mer problem i närliggande områden. Därför kommer också
projektet att ha ett stort fokus på kommunikation och information.
Syfte och mål med LIFE-projektet
Syftet är att skydda kusten, bevara Skånes stränder och dess strand-och kustekosystem genom att skapa kustskydd som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. En central del i projektet är att gynna länken mellan land och hav
och den gemensamma förvaltningen av kustzonen. Många viktiga ekologiska och
biologiska processer sker i gränszonen mellan vatten och land. Både utbyte av organiskt material och sediment/sand sker här och många arter är beroende av att
kunna använda båda livsmiljöerna. I projektidén ser vi därför ett behov av att både
utveckla och testa olika åtgärder på land och i havet. Projektet kommer genomföra
åtgärder på flera platser längs Skånes kust. Syftet är att skapa möjligheter och lösningar för lämpliga åtgärder vid specifika lokaler och situationer. Målet är att projektets resultat bidrar till en framtida policy kring hur kustens skall skyddas. Resultatet kommer därför att utvärderas ur ett vetenskapligt perspektiv och utgöra
underlag inför beslut och ställningstagande, både regionalt och lokalt. Resultatet
ska spridas så att alla kommuner i Skåne kan ta del av den kunskap och erfarenhet
som kommer ut av projektet.
Medfinansieringsintyg och övriga åtaganden för godkännande/ ställningstagande
ska vara påskrivna den 1 september 2016.
Lomma kommuns medverkan
Förslaget från tekniska avdelningen är att medfinansiera genom projektet som ska
erosionssäkra kustdammarna (tillstånd från mark- och miljödomstolen finns, budget finns). Detta möjliggör åtgärder för att gynna biologisk mångfald i samma
projekt. Utöver detta är förslaget också att lägga till området norr om BOJK med
problematiska dagvattenutlopp som både skapar erosion och själva skadas ofta i
stormar. Denna plats behöver ha en mer långsiktig lösning som inte bidrar till
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erosion och också ger stranden en möjlighet till mer stranddynamik. Förslaget är
därför att skapa en sandstrand och lyfta kulvertarna i dagen. Budget finns, men
eventuella tillstånd, dispenser och anmälningar ingår för detta projekt i LIFE- ansökan.
Ekonomi
Grundprincipen är att av de medel som söks är 60 % bidrag från EU och 40 %
medfinansiering. Slutliga ansökningshandlingar är inte klara vid kommunstyrelsens sammanträde.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24, § 180.
Beslutsunderlag
- Ansökningshandlingar LIFE 2016-08-17
- Skrivelse 2016-08-18 från samhällsbyggnadschefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 180/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen godkänner att Lomma kommun ska medverka i LIFEansökan och bemyndigar kommunstyrelsens ordförande att skriva under ansökan
under förutsättning av att kommunens medverkan ryms inom befintlig investeringsram.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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