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KOMMUNSTYRELSEN
2016-10-26
Plats
Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma
Tid
Onsdagen den 26 oktober 2016 kl. 19.00-20.00
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Anders Berngarn (M)
Robert Wenglén (M)
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Claes Hedlund (M)
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Alf Michelsen (M)
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Patric Bystedt (M)
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Emma Köster (M)
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Jan Sohlmér
Sara Sätterberg
Marcus Nilsson
Elisabet Andersson
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Lisa Bäck
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 167

s. 3 (42)

2016-10-26
Dnr KS/KF 2016:199.042

Avstämning av tillväxtpost 2016 med nivåhöjning år 2017-2019
Ärendebeskrivning
Enligt regler för hantering av tillväxtpost ska en avstämning mot
befolkningsprognos göras och om skillnaden är väsentlig fattar kommunstyrelsen
beslut om åtgärd.
I våras föreslogs att tillväxtposten för 2016 (med nivåhöjning kommande år)
skulle justeras utifrån den av kommunstyrelsen (2016-03-30) beslutade
befolkningsprognosen. Då finansiering av det utökade behovet krävde ett
fullmäktigebeslut hanterades frågan i kommunfullmäktige den 9 juni. Nya
prognossiffror gjorde att ärendet återremitterades till kommunstyrelsen, KF §
61/16.
I befolkningsprognosen antogs det att cirka 90 ungdomar i åldern 16-19 år skulle
få permanent uppehållstillstånd under 2016 vilket nu kan konstateras inte kommer
att bli fallet.
Skillnad mellan kompenserad
tillväxtpost och nya beräkningar
(tkr)
Barn- och utbildningsnämnden

I våras enl.
beslutad
bef.progn

I sept enl. beslutad
bef.prognos med just. av
antal ungdomar 16-19 år

3.106

-102

Socialnämnden

416

416

Kommunstyrelsen

197

21

Kultur- och fritidsnämnden

157

16

3.876

351

Summa

Vid en ny avstämning bedöms skillnaden mot lagd budget för tillväxt inte vara
väsentlig och beslut om åtgärd för budget 2016 med effekt i budget kommande år
bedöms inte behöva fattas.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 222.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-10-18 från ekonomichefen och budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 222/16
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att inte göra någon ändring i tillväxtpost med
nivåhöjning år 2017-2019.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KS § 168

Dnr KS/KF 2014:447.042

Kompensation för löneökningar 2016 samt ramjustering för 20172018 gällande Kommunals löneöversyn
Ärendebeskrivning
Löneöversyn 2016 för Kommunals medlemmar och för oorganiserade inom
Kommunals avtalsområde är nu slutförd. Utfallet för dessa grupper blev 2,39 %.
Totalt har 15 950 tkr avsatts till löneökningar i 2016 års budget. Tidigare under
året har kommunstyrelsen beslutat om kompensation till nämnderna, för den då
slutförda delen av löneöversynen, om 12 127 tkr. Kostnaden för Kommunals
löneöversyn 2016 uppgår till 1 631 tkr. Detta innebär att av det totala anslaget för
löneökningar 2016 kvarstår 2 192 tkr.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 224.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-10-12 från personalchefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 224/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Nämndernas budget för 2016 utökas med 1 631 tkr enligt bilaga och
finansiering sker genom omdisponering av kommunstyrelsens
förfogandemedel avseende löneökningar.
- Nämndernas budgetramar för 2017-2018 utökas med sammantaget 2 447 tkr
per år enligt bilaga och att finansiering sker genom omdisponering av
kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar.
./.

Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2016-10-26
Dnr KS/KF 2016:99.042

Fastställelse av budget innefattande budget för år 2017 samt plan
för ekonomin för åren 2018-2019
Fastställelse av finansiella mål och verksamhetsmål
Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande
av projekt, dels om upptagande av lån och omsättande av lån
Fastställelse av skattesats för år 2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2016-11-19, § 89, fastställt budget för år 2016 och plan
för ekonomin för åren 2017-2018. Kommunstyrelsen har 2016-05-18, § 102,
fastställt slutliga ramar för år 2017 och planeringsramar för åren 2018-2019.
I dessa ramar har efter beslut gjorts korrigering i enlighet med KF § 61 om att
återremittera justering av redan fördelad tillväxtpost år 2016 med effekt 20172019 till kommunstyrelsen, samt kompensation av löneökningar till 2016 års nivå
enligt KS § 123.
Efter kommunstyrelsens beslut om slutliga ramar för 2017 och planeringsramar
för 2018-2019 har dessutom poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån
nya förutsättningar. Hänsyn har tagits till skatteprognos från Sveriges Kommuner
och Landsting från den 15 augusti 2016 och en försiktig lokal bedömning är gjord
av skatteintäkterna för 2017-2019.
Nämnderna och kommunstyrelsen har upprättat förslag till budget för år 2017
samt plan för ekonomin åren 2018-2019.
Kommunstyrelsen har 2015-12-09, § 206, beslutat om investeringsramar för åren
2017-2019. Nämnderna har inkommit med förslag till investeringsbudget.
Investeringsplaneringsgruppen har därefter prioriterat och justerat
investeringsförslagen. Kommunstyrelsen har sedan, 2016-04-27, § 79, upprättat
förslag till investeringsbudget 2017-2019.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat förslag till komplettering av
investeringsbudgeten avseende inventarier till klassrum och övrig utrustning till
Pilängsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har lämnat förslag till ändringar i
investeringsbudgeten avseende planering av investeringsmedel för parkourbana i
Bjärehovparken.
Kommunstyrelsen har 2016-08-24, § 145, upprättat förslag till
exploateringsbudget.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort en genomgång av nämndernas
budgetförslag och äskanden vid sammanträde 2016-09-27–28.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05, § 203.
Efter arbetsutskottets behandling den 5 oktober har ny skatte- och
utjämningsprognos från SKL inarbetats i budgetförslaget enligt givna direktiv.
Beslutsunderlag
- Budget 2017 (till KS) samt plan för ekonomin åren 2018-2019,
verksamhetstexter (red.)
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 63/16, Befolkningsprognos för Lomma
kommun 2016-2021 med utblick mot 2030
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 79/16, Förslag till investeringsbudget för
åren 2017-2019
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 102/16, Fastställande av slutliga ramar för
år 2017 och planeringsramar för åren 2018-2019
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 123/16, Kompensation för löneökningar
2016 samt ramjustering 2017-2019
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 133/16, Etablering av projektorganisation
för Green Innovation Park Alnarp
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 144/16, Förslag till budget för
kommunstyrelsen 2017 samt ELP 2018-2019
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 145/16, Förslag till exploateringsbudget
2017 och ELP 2018-2019
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 57/16, Förändring av innevarande års
investeringsbudget
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 61/16, Utökning av nämndernas
tillväxtpost 2016 samt utökning av nämndernas budgetramar 2017-2019
- Beslut 2016-09-26 av överförmyndaren, Förslag till budget för
överförmyndarens verksamhet år 2017 respektive flerårsplan för åren 20182019
- Beslut 2016-09-26 av valnämndens ordförande, Förslag till budget för
valnämndens verksamhet år 2016 respektive flerårsplan för åren 2017-2018
- Protokoll från revisionen, § 3/16, Förslag till budget för revisionen för år 2017
samt ekonomisk långtidsplan för revisionen åren 2018-2019
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 5/16, Beredning av förslag
till budget för år 2017 samt ekonomisk långtidsplan för revisionen för åren
2018-2019
- Protokoll från socialnämnden, § 50/16, Budget för socialnämnden 2017 samt
plan för ekonomin 2018-2019
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- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 51/16, Komplettering av
investeringsbudget 2017-2019 avseende Pilängsområdet
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 69/16, Förslag till barn- och
utbildningsnämndens budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 77/16, Hemställan avseende
kompensation för utökad timplan i matematik i grundskolan
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 52/16, Hemställan om
komplettering av investeringsplan 2017-2019 avseende Pilängsområdet
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 53/16, Hemställan om att få
investeringsmedel för byggnation av parkourbana flyttade från 2019 till 2017
års investeringsbudget
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 63/16, Förslag till kultur- och
fritidsnämndens budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 74/16, Angående långsiktiga
lösningar på fritidsgårdsverksamhet i Bjärred
- Protokoll från tekniska nämnden, § 95/16, Investeringsbudget 2017 för
tekniska nämnden samt plan för ekonomin 2018-2019
- Protokoll från tekniska nämnden, § 96/16, Driftbudget 2017 för tekniska
nämnden samt plan för ekonomin 2018-2019
- Protokoll från tekniska nämnden, § 126/16, Information från förvaltningen
avseende ny brygga/kaj vid Tullhustorget
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 100/16, Driftbudget 2017 samt
plan för ekonomin 2018-2019
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 203/16
- Protokoll från kommuncentrala samverkansgruppens sammanträde 2016-10-25
Kommunstyrelsens handläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar ekonomichefen och
budgetekonomen en redogörelse för budgetförutsättningar och föreliggande
budgetförslag, inkluderande ny skatteprognos från SKL 2016-10-05.
Ekonomiavdelningen har efter arbetsutskottets sammanträde justerat vissa
kvarstående interna mellanhavanden för nämnderna.
Överläggning
Ordföranden och Remco Andersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag i
sin helhet, men med korrigering i enlighet med förändring i ny skatte- och
utjämningsprognos från SKL 2016-10-05. Förslaget innebär att kommunstyrelsen
ska upprätta förslag till driftbudget enligt fastställda ramar, och med poster under
finansförvaltningen uppdaterade utifrån gällande förutsättningar, med följande
ändringar:
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Korrigering ska ske i enlighet med förteckning (bilaga A).
./.

Bilaga A
Med anledning av försämrade ekonomiska förutsättningar ska
effektiviseringar genomföras i nämndernas verksamheter omfattande
totalt 3 mkr år 2017, 5 mkr år 2018 och 10 mkr år 2019.
Effektiviseringarna ska ske i enlighet med övergripande mål 20152019, som föreskriver att alternativa driftsformer alltid skall övervägas
i alla verksamheter, samt att alla administrativa funktioner regelbundet
ska prövas. Kommundirektören får i uppdrag att samordna arbetet inom
ramen för ledningsgruppen, i enlighet med ovanstående intentioner.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 475 tkr årligen som
konsekvens av ej möjlig utdebitering av overheadkostnad, då
avfallsverksamheten övergår i tjänstekoncession.
Socialnämnden
Socialnämndens budget ska utökas med 2 836 tkr åren 2017-2019 på
grund av indexuppräkning avseende entreprenadavtal inom Hälsa, vård
och omsorg.
Socialnämndens budget ska utökas med 2 916 tkr åren 2017-2019 för
att täcka nettokostnaden för paviljonger och Flädie 2:38.
Socialnämndens budget ska minskas med 166 tkr åren 2017-2019 med
anledning av sänkta kostnader till följd av nytt lokalvårdsavtal.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 1 200 tkr åren
2017-2019 med anledning av kostnader för utökad undervisningstid i
matematik år 4-6.
Barn- och utbildningsnämndens budget ska minskas med 700 tkr åren
2017-2019 med anledning av sänkta kostnader till följd av nytt
lokalvårdsavtal.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens budget ska minskas med 1 200 tkr åren
2017-2019 med anledning av sänkta kostnader till följd av nytt
lokalvårdsavtal.
Utdragsbestyrkande
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Teknisk nämnd
Driftbudgeten för skattefinansierad teknisk verksamhet minskas med
netto 79 tkr årligen som följd av tjänstekoncession för
avfallsverksamheten.
Driftbudgeten för fastighetsverksamheten minskas med effekten av
färdigavskrivna anläggningar, sammantaget 2 200 tkr åren 2017-2019.
Driftbudgeten för fastighetsverksamheten minskas med 477 tkr åren
2017-2019 avseende den del av internräntesänkningen som inte täcks av
hyresintäkter (externa).
Tekniska nämndens budget för avgiftsfinansierad verksamhet justeras
för sänkt internränta med bibehållen resultatnivå.
Kommunstyrelsens förfogandemedel
Kommunstyrelsens förfogandemedel, indexuppräkning gata/park,
minskas med 600 tkr åren 2017-2019.
Kommunstyrelsens förfogandemedel, övrigt oförutsett utökas med 2,2
mkr åren 2017-2019.
Ordföranden yrkar vidare att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Lomma Servicebostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 123 mkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Lisa Bäck yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar och
tillägg avseende driftbudgeten:
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget ska minskas med 300 tkr åren 2017-2019
avseende personalenheten.
Kommunstyrelsens budget ska minskas med 100 tkr åren 2017-2019
gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.
Kommunstyrelsens budget ska minskas med 200 tkr åren 2017-2019 för
täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum.
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Socialnämnden
Socialnämndens budget ska utökas med 200 tkr åren 2017-2019 för
täckande av hyresförlust för ”överytor” inom blockförhyrningen i
Lomma centrum. Dessa pengar ska användas med 150 tkr åren 20172019 för förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska
hjälpmedel samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50
tkr.
Socialnämndens budget ska utökas med 200 tkr för uppstart av en
familjecentral.
Socialnämndens budget ska utökas med 800 tkr för uppstart av
träffpunkt i Bjärred i likhet med Havsblick i Lomma.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 4 mkr år 2017
för att möjliggöra resursfördelning så att småbarnsgrupper i förskolan
har högst 13 barn och i syskongrupper högst 18 barn, samt att det i F-3
ska vara högst 22 elever per klass.
Barn- och utbildningsnämndens budget ska förstärkas med 1,5 mkr år
2017 så att nedskärningar undviks, därmed kan pengar frigöras till stöd
för barn med särskilda behov.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens budget ska utökas med 300 tkr för åren
2017-2019 för att sänka kulturskolans avgifter.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens budget ska utökas med 250 tkr för åren
2017-2019 för tillsättande av miljöinspektör.
Lisa Bäcks yrkanden avseende driftbudgeten finansieras med motsvarande
sänkning av det budgeterade resultatet.
Lisa Bäck yrkar vidare att kommunstyrelsen ska uppdra åt samtliga nämnder,
inklusive kommunstyrelsen, att inför nästa års budgetarbete använda sig av
nollbasbudgetering.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag till sitt eget och
Remco Anderssons yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag, varefter
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till sitt eget
yrkande att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att såsom för
egen skuld ingå borgen för Lomma Servicebostäder AB:s låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 123 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
varefter kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 300 tkr åren 20172019 avseende personalenheten, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr åren 20172019 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 200 tkr åren 20172019 för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum,
varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 200 tkr åren 2017-2019
för täckande av hyresförlust för ”överytor” inom blockförhyrningen i Lomma
centrum (pengar som ska användas med 150 tkr åren 2017-2019 för förskrivning
av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel samt för att sänka avgiften
för familjerådgivning med 50 tkr), varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 200 tkr för uppstart av en
familjecentral, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 800 tkr för uppstart av
träffpunkt i Bjärred i likhet med Havsblick i Lomma, varefter kommunstyrelsen
avslår detsamma.
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Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 4 mkr år
2017 för att möjliggöra resursfördelning så att småbarnsgrupper i förskolan har
högst 13 barn och i syskongrupper högst 18 barn, samt att det i F-3 ska vara högst
22 elever per klass, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska förstärkas med 1,5
mkr så att nedskärningar undviks och att pengar därmed kan frigöras till stöd för
barn med särskilda behov, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas med 300 tkr för
åren 2017-2019 för att sänka kulturskolans avgifter, varefter kommunstyrelsen
avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att miljö- och byggnadsnämndens driftbudget ska utökas med 250 tkr för
åren 2017-2019 för tillsättande av miljöinspektör, varefter kommunstyrelsen
avslår detsamma.
Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen uppdra åt samtliga
nämnder, inklusive kommunstyrelsen, att inför nästa års budgetarbete använda sig
av så kallad nollbasbudgetering, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen upprättar budgetförslag innefattande budget för år 2017 samt
plan för ekonomin för åren 2018-2019 enligt bilaga.
./.

Bilaga B
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2017 och plan för
ekonomin för åren 2018-2019, fastställs.
- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan
kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens
låneskulder under år 2017 till totalt 610 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2017
rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under år 2017.
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- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 mnkr.
- Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att inom
investeringsanslaget kommunstyrelsens oförutsedda investeringar, strategiska
markförvärv, för år 2017, besluta om förvärv av fast egendom, till en köpeskilling
upp till maximalt 15 mkr.
- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Lomma
Servicebostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 123
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- Skattesatsen för år 2017 fastställs till 19,64 kronor/skattekrona.
- Finansiella mål för åren 2017-2019 och verksamhetsmål för år 2017 fastställes
enligt bilaga C.
./.

Bilaga C
Reservation
Lisa Bäck (S), Lars Carlén (S), Rune Netterlid (S) och Conny Bäck (S) reserverar
sig skriftligt mot beslutet.

./.

Bilaga D
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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 26/16
Yttrande över ombyggnad av väg 913, lokaliseringsval för
planskildhet med bandel 925, söder om Flädie i Lomma
kommun
Dnr KS/KF 2016:276.209
nr 27/16
Ansökan om stöd från Naturvårdsverket avseende innovationer
för hållbara städer – stöd för spetstekniker och nya
systemlösningar
Dnr KS/KF 2016:327.410
Delegationsbeslut fattade av kommundirektören
nr 5/16
Rättegångsfullmakt till Kommunförbundet Skåne rörande
kommungemensamma upphandlingar inom IFO
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 126,
Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
132-136/16 styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
nr 127-130/16 Beslut med anledning av begäran om utfående av allmän handling
nr 131/16
Beslut om mottagande av enskilt arkiv som gåva
Dnr KS/KF 2016:319.004
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
nr 22/16
Undertecknande av leasingavtal avseende VW Caddy till
Serviceenheten och Iveco (lastbil) till Kraftkällan
Dnr KS/KF 2015:409.057
nr 23/16
Upptagande av lån inom av KF fastställd ram
Dnr KS/KF 2016:224.045
Protokoll från sammanträde 2016-09-27 – 28, 2016-10-05 och 2016-10-12 med
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Föreligger förteckning över meddelanden:
Meddelande från Havs- och vattenmyndigheten om att beslut har fattats om
Färdplan havsplanering som ska vägleda arbetet med att ta fram havsplaner för
Sveriges hav. Kommunstyrelsen yttrade sig över remiss i ärendet 2016-02-22
(delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande nr. 6/16).
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Begäran om uppdrag att upprätta utpekande av särskilt
värdefulla bebyggelseområden (jmf 8:13 PBL)
Ärendebeskrivning
Den 13 juni 2014 ändrades plan- och bygglagen så att man får utföra ett antal
lovbefriade åtgärder utan bygglov till en- och tvåbostadshus. Man får uppföra en
fristående komplementbyggnad eller komplementbostadshus om max 25 m² (så
kallade ”Attefallshus”), högst en tillbyggnad med en bruttoarea om max 15 m²,
två takkupor samt inreda en ytterligare bostad i befintligt bostadshus. Åtgärderna
kräver anmälan till miljö-och byggnadsnämnden och får inte påbörjas innan
nämnden meddelat startbesked. Dessa lovbefriade åtgärder får dock inte vidtas på
byggnader och inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
Enligt 9 kap 4 d § får en åtgärd som avses i 4 a–4 c §§ inte vidtas utan bygglov
(…) 2. på byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap. 13 §.
Enligt 8 kap 13 § får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller
i områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.
Den stora merparten av bebyggelsen inom tätorterna i Lomma kommun ingår i
kommunens kulturmiljöprogram i områden med kulturvärden att värna om.
Samtliga områden har samma dignitet i programmet.
Allmänna råd kring tolkningen av vad som kan vara en särskilt värdefull byggnad
eller ett bebyggelseområde finns i Boverkets byggregler, BBR 23 (BFS2016:6), se
bilaga 2. Ur BBR kan utläsas att i begreppet särskilt värdefull ligger att
byggnaden eller bebyggelseområdet särskilt väl ska belysa ett visst förhållande
eller i sitt sammanhang ha få motsvarigheter som kan belysa samma förhållande.
Med anledning därav anser samhällsbyggnadsförvaltningens att endast en del men
inte samtliga av kulturmiljöprogrammets områden i juridisk mening kan anses
vara sådana särskilt värdefulla bebyggelseområden som åsyftas i 8 kap 13 § PBL.
Det är därför förvaltningens uppfattning att ett dokument som tydliggör vilka av
kulturmiljöprogrammets områden, eller delområden, som har dessa särskilt höga
kulturmiljövärden, behöver tas fram.
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Om arbetet kan utföras under 2016 bedöms det kunna inrymmas inom befintliga
ekonomiska ramar.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-10-12, § 43.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från byggenheten, daterad 2016-10-05.
- Bilaga 1: 5-yes kommunernas broschyr ”Bygga utan bygglov”.
- Bilaga 2: Utdrag från Boverkets byggregler 23 (BFS 2016-6).
- Protokoll från planledningsgruppen, § 43/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
-Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag
till utpekande av särskilt värdefulla bebyggelseområden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2012:355.260

Fortsatt arbete med Skåneleden i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Skåneleden består av mer än 100 mil vandringsleder i Skåne med Region Skåne
som huvudman. En av lederna, Öresundsleden, går längs västkusten från
Ängelholm till Löddeköpinge, samt en sträcka runt Näset i Vellinge. Ett arbete
med att utvidga den leden genom Lomma, Burlöv, Malmö och Vellinge har pågått
under flera år. I gällande ÖP för Lomma finns en föreslagen sträckning på leden,
som går längs landsvägar inne i landet.
Frågan om att sammanlänka Öresundsleden så att den går att följa hela vägen från
norr till söder har aktualiserats, och en mer naturlig sträckning för leden hade varit
att där så är möjligt följa kusten och sammanfalla med strandstråket.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-10-12, § 44.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2016-10-03.
- Karta över föreslagen sträckning enligt ÖP.
- Kvalitetsstandard Skåneleden, skrift framtagen av Region Skåne.
- Protokoll från planledningsgruppen, § 44/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen beslutar att i det fortsatta arbetet med Skåneleden i Lomma
kommun företrädesvis pröva en sträckning längs kusten, som delvis sammanfaller
med strandstråket.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över förslag på riksintresseområden för friluftslivet
Ärendebeskrivning
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen sett över riksintresseområdena för
friluftsliv. Ett förslag med förändringar och tillkommande områden har skickats ut
för samråd och remiss. För Skånes del innebär förslaget att elva nya områden har
pekats ut som riksintresse för friluftsliv, varav två berör Lomma kommun; FM 14
Höje å från Genarp till Lomma och FM 09 Kävlingeån från Vombsjön till Bjärred.
Båda pekas ut enligt kriterierna ”Område med särskilt goda förutsättningar för
berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer. Område med särskilt goda
förutsättningar för vattenknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.”
Riksintressets betydelse
Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Dessa bestämmelser i 3 kap. miljöbalken syftar till en
långsiktigt lämplig hushållning med mark- och vattenområden. Enligt miljöbalken
ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål de är mest
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Utpekande av områden av riksintressen är en viktig del i att detta syfte kan
uppnås. Genom utpekandet kan och ska områden av nationellt intresse hävdas i
den fysiska planeringen och i andra beslut om markanvändning som olika
myndigheter fattar.
Utpekandet av ett område av riksintresse för friluftslivet innebär inte ett
ovillkorligt skydd av området eller att andra verksamheter inte kan tillåtas.
Bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken utgår från att områden så långt möjligt kan
nyttjas för flera ändamål, men att det utpekade områdets värde har företräde om
samutnyttjande inte kan ske, det vill säga om en planerad åtgärd påtagligt kan
skada natur- eller kulturmiljön på ett sådant sätt att möjligheterna att utöva
friluftsliv påtagligt försämras. Denna bedömning sker i samband med
planläggning enligt plan- och bygglagen där länsstyrelsen ska företräda de statliga
intressena, respektive i samband med prövning om ändrad markanvändning vid
beslut enligt flera lagar där 3 kap. miljöbalken ska tillämpas såsom miljöbalken,
plan- och bygglagen, väglagen, ellagen eller rörledningslagen. I samband med
planläggning kan staten genom länsstyrelsen, när det gäller översiktsplanen, i ett
särskilt yttrande ange om kommunen inte beaktat riksintresset på lämpligt sätt.
Vid detaljplaneläggning kan länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om ett
riksintresse riskerar att påtagligt skadas.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-10-12, § 45.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2016-10-07.
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2016-10-04.
- Karta över Naturvårdsverkets förslag på områden av riksintresse för
friluftslivet i Lomma kommun.
- Naturvårdsverkets framställan om Samråd och remiss avseende utpekande av
områden av riksintresse för friluftslivet.
- Protokoll från planledningsgruppen, § 45/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt följande:
Två nya områden av riksintresse för friluftsliv berör Lomma kommun: FM14
Höje å från Genarp till Lomma och FM 09 Kävlingeån från Vombsjön till Bjärred.
Riksintresse för friluftsliv står i konflikt med naturvårdsintresset på delar av de
utpekade sträckorna, varför områdena bör ha en annan avgränsning än i förslaget.
Vid Kävlingeåns mynning (del av FM 09), bör naturvårdsintresset stå över
friluftsintresset och området inte tillgängliggöras i större utsträckning än det är
idag. Det råder beträdnadsförbud i delar av det föreslagna riksintresseområdet 15
april-15 juli för att skydda det känsliga fågellivet i området. Även under andra
tider på året skulle ett ökat friluftsliv i området kunna ha en negativ inverkan på
fågellivet. Havet utanför mynningen, som innefattas i riksintresseområdet, är
klassat som hänsynsområde höga naturvärden i kommunens marina
naturmiljöprogram vilket bland annat innebär att ”inom dessa områden ska höga
naturvärden väga tungt och vid konflikt med andra intressen ska naturvärden
prioriteras”. Det marina naturmiljöprogrammet slår också fast att ”vattensporter
såsom vindsurfing och kitesurfing bör helt undvikas även i områden som ej berörs
av beträdnadsförbud.” En riksintresseklassning för friluftsliv av området närmast
mynningen på land och i havet riskerar att stärka trycket på att tillgängliggöra
området för mer friluftsaktiviteter på bekostnad av naturvärdena.
Kävlingeåns vattenråd har tagit fram rapporten ”Rekreation längs Kävlingeån med
hänsyn till naturmiljön”, som pekar ut områden där det är lämpligt att stärka
rekreationsmöjligheterna och föreslår åtgärder för förbättrade möjligheter till
rekreation. Gällande området närmast mynningen i naturreservatet föreslås inga
tillgänglighetshöjande åtgärder med hänsyn till de höga naturvärdena och det
känsliga fågellivet.
Det pågår ett arbete med att bilda ett nytt marint reservat i anslutning till det
befintliga vid Löddeåns mynning för att skydda hela den del av havet som är
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utpekad som hänsynsområde höga naturvärden. Föreskrifter är inte framtagna
ännu, men reservatet kommer främst att skydda naturmiljövärdena.
Höje å (FM14) mynnar i ett område som är utpekat som hänsynsområde bad och
friluftsliv enligt Marint naturmiljöprogram för Lomma kommun, vilket stämmer
väl med riksintressets syfte. Det föreslagna riksintresseområdet sträcker sig dock
längre ut i havet än hänsynsområdet bad och friluftsliv och innefattar därför delvis
ett område klassat som särskilt värdefullt havsområde. Öster om Höje å nära
mynningen pågår ett naturreservatsbildande kring Kustdammarna. Syftet kommer
i första hand att vara naturvård och fågelintresse, varför avgränsningsområdena
även här bör ses över. Specifik kommentar på värdebeskrivningen av FM 14: En
av de friluftsaktiviteter som nämns i värdebeskrivningen är kiting/skärmflygning,
men det som förekommer i området är kitesurfing.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2016:303.501

Yttrande över Cykelplan för Skåne
Ärendebeskrivning
Region Skånes utvecklingsavdelning har översänt förslag till Cykelstrategi för
Skåne på remiss. Strategin har tagits fram inom uppdraget Planera för ett mer
hållbart resande utifrån den Regionala utvecklingsnämndens budgetför 2016.
Regionen vill tydliggöra vägval, mål och prioriteringar för hur framtida
cykelsatsningar kan användas som ett medel för att nå regionala utvecklingsmål.
Här ges förslag på samverkansområden och insatser som syftar på att tillvarata de
goda förutsättningarna som finns i Skåne och utveckla Skåne till att bli Sveriges
ledande cykelregion. Såväl beteende- och attitydpåverkansinsatser som
infrastrukturåtgärder föreslås.
Bakgrund
Fördelningen av olika färdmedelsandelar skildras som tårtbitar i ett cirkeldiagram
på sidan 11. Av alla resor som genomförs är cykeln det näst vanligaste färdmedlet
i Skåne idag (om kollektivtrafiken delas upp i kategorierna buss respektive tåg).
Strategin är utformad efter ett mål om att cyklingen som färdmedelsandel ska öka
med 3 procentenheter, från 2013 års nivå på 16 % till 19 % år 2030. Detta
motsvarar en ökning från 435 000 till 690 000 cykelresor per dag, vilket innebär
en ökning med 58 %. Om målet uppnås uppskattas folkhälsoeffekterna spara
Skåne 1,8 miljarder kronor om året i minskade kostnader för ohälsa och
sjukdomar. Arbetet handlar om att prioritera upp cykeln.
Från Samhällsbyggnadsförvaltningen har miljöstrateg, trafikingenjör och
samhällsplanerare tagit del av strategin.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-10-12, § 49.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2016-10-04.
- Missiv från Region Skånes regionala utvecklingsnämnd, daterat 2016-08-29.
- Cykelstrategi för Skåne, remissversion.
- Protokoll från planledningsgruppen, § 49/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt följande:
Sammanfattning
Lomma kommun ser målet om en ökad färdmedelsandel för cykel med tre
procentenheter, från 16 till 19 % år 2030 som lågt satt. Kommunen önskar att
även den
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nationella nivån syntes i strategin så att det framgår att staten utgör en betydande
aktör som kan göra stor skillnad för ökat cykelanvändande i Skåne.
Målformulering och aktörer
Målet skulle kunna vara högre satt. Potentialen för cykelpendling kontra
bilpendling, som står för en stor del av bilresorna, är förmodligen större än så.
Framförallt om standarden upprustas med förbättringar inom beläggning, drift och
underhåll, vinterväghållning, belysning, färre hinder och mer gena sträckningar
m.m. Det är av särskild vikt att just regionen går i bräschen och har högt satta mål
inom området med tanke på ansvaret för hälso- och kollektivtrafikfrågor.
Strategin i sig pekar dessutom på betydelsen av målstyrning snarare än
prognosstyrning. I sammanhanget får det även gärna framgå vilken hänsyn som
tagits till ökad användning av elcyklar.
Strategin pekar på vad region och kommun behöver åta sig att göra. Lomma
kommun vill poängtera att även staten utgör en betydande aktör vad gäller såväl
prioriteringar av ekonomiska anslag som förvaltandet av regionala cykelleder.
Åtgärder för att lyfta cyklingen
Urvalet av samverkansområden är relevanta och har avgränsats och definierats på
ett bra sätt.
Under strategin ”Förbättra säkerheten för cyklister” betonas att Skånes kommuner
ska ta fram en plan för bättre drift och underhåll. Här saknas Trafikverket. På en
stor del av Skånes regionala pendlingssträckor är Trafikverket väghållare. Lomma
kommun erfar att investeringar, förvaltning och underhåll på vissa av dessa
sträckor är eftersatt. Skulle detta prioriteras upp skulle vi se en avsevärd
förbättring av trafiksäkerheten, ökad trygghet och större vilja att cykla året runt.
I Lomma kommun finns en Trafiksäkerhetsplan och en Cykelplan. Det pågår även
ett miljömålsarbete med att ta fram en Strategi för ökad andel gång och cykling
och det ska även tas fram ett program för ett fossilbränslefritt samhälle inom
ramen för översiktplanearbetet. Viktiga åtgärder framöver är riktade insatser till
barn, ungdomar och föräldrar för att motverka den negativa trenden med minskat
cyklande hos den yngre generationen samt en uppgradering av
cykelinfrastrukturen, inte minst genom trafikseparering.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över samråd inför flytt av kraftledning utanför Hjärup,
Staffanstorps kommun
Ärendebeskrivning
Svenska kraftnät har översänt förslag på hur en del av en 400 kV kraftledning i
Staffanstorp kommun kan flyttas för att frigöra mark för bostäder väster om
Hjärup. Under hösten pågår samråd om utredningskorridorer och före 24 oktober
kan kommunen lämna synpunkter på hur den nya ledningssträckan ska gå. Nästa
steg i processen är att Svenska kraftnät väljer ett av sträckningsalternativen och så
får det i sin tur gå ut på samråd. Den preliminära tidplanen är ansökan om
koncession 2018, byggstart 2020 och drifttagning 2021.
Föreslaget område ligger utanför, precis öster om, Lommas kommungräns.
Sträckan av stamnätsledningen är ungefär två kilometer lång och berör mellan
fem och elva ledningsstolpar beroende på vilket alternativ som genomförs.
Utredningskorridorerna är cirka 200 m breda men själva ledningen kommer till
slut att ta mellan 18 och 22 meters bredd i anspråk. Omgivningspåverkan har i
detta tidiga skede bedömts som mycket låg. Flytten förändrar landskapsbilden
något.
I Lomma kommuns översiktsplan pekas området för utredningskorridor 1 ut som
markreservat för ett yttre godsspår. Stamnätsledningen borde inte innebära något
hinder för framtida järnvägsutbyggnad eftersom befintlig ledning redan korsar
vägar och järnväg, men det kan vara bra med ett förtydligande kring detta.
Alternativt skulle nya markreservat för yttre godsspår behöva utredas.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2016-10-12, § 50.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2016-10-03.
- Missiv från Svenska Kraftnät, daterat 2016-09-12.
- Samrådsunderlag om flera utredningskorridorer, Svenska kraftnät, sept. 2016.
- Översiktskarta för befintlig ledning och utredningskorridor 1 och 2.
- Karta över mellankommunala intressen i ÖP.
- Protokoll från planledningsgruppen, § 50/16

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 26 (42)

2016-10-26

KS § 175
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt följande:
Utredningskorridor 1 tangerar ett område som Lomma kommun pekat ut som
markreservat för yttre godsspår i sin översiktsplan. Det är angeläget för
kommunen att se att stamnätsledningen inte innebär ett hinder för en framtida
järnvägsutbyggnad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 27 (42)

2016-10-26

KS § 176

Dnr KS/KF 2016:52.101

Redovisning av ej slutbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska kommunstyrelsen årligen
till kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner
som inte har beretts färdigt.
Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kanslienheten att,
förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges
novembersammanträde, ytterligare tre gånger under året till kommunstyrelsen
redovisa de motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.
Kommunsekreteraren har i skrivelse 2016-09-23 redovisat att det inte finns några
motioner vars beredning inte har slutförts.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05, § 206.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-09-23 från kansliavdelningen
– Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 206/16
Kommunstyrelsens handläggning
Motion har inkommit 2016-10-18 från Lennart Nilsson (S) angående utfasning av
produkter med mikroplaster.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
− Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 177

s. 28 (42)

2016-10-26
Dnr KS/KF 2016:321.012

Yttrande över nämndernas nämndsplaner
Ärendebeskrivning
Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun följer bl.a. att nämnderna
årligen ska upprätta nämndsplan.
Nämndsplanen utgör grunden för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak
ange tydliga och mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det
ska tydligt framgå vad som krävs för att man ska ha uppfyllt målen och hur
uppföljningen ska ske. Detta anges i form av nyckeltal. Det är effekterna av insatta
resurser och aktiviteter som är avgörande och som nämndsplanerna ska rikta fokus
mot.
Nämndplanen fastställs av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att se till att
nämndplanen innehåller vad som krävs för att fullgöra uppdraget i övergripande
mål samt reglemente, policies, budget och anvisningar och att den inte står i strid
med dessa överordnande styrdokument. Nämndsplanen fungerar som en
beställning till verksamhetsorganisationen.
Nämnderna har upprättat förslag till nämndsplaner för 2017.
Kvalitetsutvecklaren har i skrivelse till kommunstyrelsen lämnat synpunkter på
nämndsplanerna.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12, § 210.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2017-09-29 från kvalitetsutvecklaren
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 130/16 med nämndsplan 2017
- Protokoll från socialnämnden, § 52/16 med nämndsplan 2017
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 58/16 med nämndsplan 2017
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 46/16 med nämndsplan 2017
- Protokoll från tekniska nämnden, § 85/16 med nämndsplan 2017
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 85/16 med nämndsplan 2017
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 210/16

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 29 (42)

2016-10-26

KS § 177 (forts.)
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över nämndsplanerna för år 2017:
Vid årets granskning av nämndsplanerna kan konstateras att flertalet
innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i
kommunens styr- och kvalitetssystem.
Totalt antal nämndsmål har ökat från 47 stycken under 2016 till 53 stycken
för 2017. För att kunna skapa en tydlighet kring målen, både internt och
gentemot medborgare, så är det viktigt att inte ha ett för stort antal mål, vilket
bör beaktas för 2017.
Antal mål per nämnd varierar ganska mycket, från fem till tretton mål
(eftersom målen följs upp per KF-verksamhet kan ett mål förekomma två
eller tre gånger inom samma nämnd).
Alla nämnder har mål som kan kopplas samman med alla fyra områden i
övergripande mål.
Det är glädjande att se att flera av nämnderna använder sig av externa
undersökningar såsom t.ex. SCB:s medborgarundersökning i sina nyckeltal.
Ingen av nämnderna har angett hur många av nyckeltalen som behöver vara
uppnådda, om det finns flera nyckeltal till samma mål, för att ett mål ska vara
uppfyllt. Nämndsplanerna ska kompletteras med detta.
Några nämnder saknar fortfarande nyckeltal till några av sina mål och
behöver komplettera med detta innan nämndsplanerna fastställs.
Socialnämndens mål inom hållbarhet mäts genom att genomföra fyra projekt.
Det är önskvärt att nämnden hittar något annat nyckeltal som visar på vilket
resultat som uppnås.
Kultur- och fritidsnämnden har förhållandevis många mål, ett per verksamhet,
och bör därför ta bort några. Några av målen hör snarare hemma i en
verksamhetsplan än i en nämndsplan eftersom de fokuserar mer på vad som
ska göras än vad som ska uppnås.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 30 (42)

2016-10-26

KS § 177 (forts.)
Miljö- och byggnadsnämndens mål som lyder ”Verksamheten skall bedrivas
effektivt, konsekvent, rättssäkert, med god kvalité och bra bemötande” mäts
med för många nyckeltal. Här bör nämnden sålla och välja ut de mest
relevanta nyckeltalen och t.ex. följa de andra som statistik i
verksamhetsplanen.
Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden har vid framtagandet av
den preliminära planen inte använt sig av den kommungemensamma mallen
för nämndsplaner som finns i Stratsys. Då nämndsplanerna fastställs ska detta
göras via mallen i Stratsys.
Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna använder centrala resurser på
utvecklingsavdelningen för att arbeta vidare med de förbättringar som
behövs.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 31 (42)

2016-10-26

KS § 178

Dnr KS/KF 2016:292.450

Revidering av renhållningstaxa
Ärendebeskrivning
Kommunen har enligt miljöbalken (27 kap. 4-7 §§) rätt att ta ut renhållningsavgift
för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs
genom kommunens försorg. Kommunfullmäktige har fastställt renhållningstaxa
för Lomma kommun, senast reviderad från och med 2016-07-01, på så sätt att
avgifter för latrinhämtning togs bort.
Tekniska nämnden har 2016-08-29 § 91 rekommenderat kommunfullmäktige att
fastställa reviderad taxa från och med 2017-01-01. Revideringarna är föranledda
av kostnadsförändringar som en följd av ny entreprenör och kommande
investeringskostnad.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör i skrivelse 2016-08-10 för förslaget och
dess konsekvenser avseende de vanligast förekommande abonnemangen och för
övriga förändringar.
Nämnden föreslår också att taxan byter namn till Avfallstaxa för Lomma
kommun.
Kanslichefen har yttrat sig över förslaget 2016-09-28.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12, § 212 och
2016-10-19, § 218.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-09-28 från kanslichefen
- Protokoll från tekniska nämnden, § 91/16
- Skrivelse 2016-08-10 från samhällsbyggnadsförvaltningen
- Bilaga A: Föreslagen avfallstaxa för Lomma kommun
- Bilaga B: Förslag taxa 2017 och jämförelse med nuvarande taxa
- Bilaga C: Nuvarande renhållningstaxa för Lomma kommun
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 218/16
- Föreslagen avfallstaxa för Lomma kommun, 2016-10-21
- Föreslagen taxa för år 2017 samt jämförelse med nuvarande, 2016-10-21

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 32 (42)

2016-10-26

KS § 178 (forts.)
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
− Renhållningstaxa för Lomma kommun revideras i enlighet med tekniska
nämndens förslag, men med följande ändringar:
− Priserna för tömning av tvåfackskärl för sortering av restavfall och
matavfall i en- och tvåfamiljshus under punkt 1.2 ska inte sänkas jämfört
med nu gällande prisnivåer.
− Priserna för tömning av restavfall i flerfamiljshus under punkt 2.2 ska inte
sänkas jämfört med nu gällande prisnivåer.
− Priserna för tömning av två stycken fyrfackskärl för fastighetsnära
källsortering i en- och tvåfamiljshus under punkt 1.1 ska sänkas ytterligare
med det belopp som motsvaras av att priserna för tömning av tvåfackskärl
för sortering av restavfall och matavfall samt priserna för tömning av
restavfall i flerfamiljshus inte sänks.
− Taxan benämnes framgent Avfallstaxa för Lomma kommun.
− Revideringarna gäller från och med 2017-01-01.
./.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 179

s. 33 (42)

2016-10-26
Dnr KS/KF 2015:412.003

Revidering av renhållningsordning för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Enligt 15 kap 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en
renhållningsordning, som ska innehålla dels de föreskrifter om hantering av avfall
som gäller för kommunen och dels en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla
uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska
avfallets mängd och farlighet.
Såväl antagande som ändringar av renhållningsordningen beslutas av
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har senast under § 39/16 fastställt reviderat förslag till
renhållningsordning med avfallsplan att gälla från och med 2016-07-01.
Tekniska nämnden föreslår under § 92/16 revideringar av gällande
renhållningsordning omfattande ändring i gällande föreskrifter om
avfallshantering.
Enligt miljöbalken 15 kap. 42 § ska samråd ske avseende förslag om ändringar i
renhållningsordningen på lämpligt sätt och i skälig omfattning. Innan förslaget till
renhållningsordning ändras ska det, enligt miljöbalken, ställas ut för granskning
under minst fyra veckor. Utställning har ägt rum under tiden 2016-07-04 – 201608-01.
Tekniska nämnden har 2016-08-29 § 92, beslutat att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa reviderad renhållningsordning att gälla från och med 2017-01-01.
I förhållande till nu gällande renhållningsföreskrifter innebär det föreliggande
förslaget ändringar avseende hämtning av grovavfall, slopande av lämning av
risbuntar, placering av trädgårdskärl samt förtydligande avseende grundavgifter
när det finns gemensamma behållare eller gemensam avfallslösning. Dessutom
innebär förslaget någon redaktionell ändring.
Kanslichefen har yttrat sig över förslaget 2016-09-30.
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12, § 213.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 34 (42)

2016-10-26

KS § 179 (forts.)
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-09-30 från kanslichefen
- Protokoll från tekniska nämnden, § 92/16
- Skrivelse 2016-08-24 från samhällsbyggnadsförvaltningen
- Föreslagna föreskrifter om avfallshantering, Lomma kommun, med
ändringsmarkeringar och jämförelse med formuleringar i nuvarande
föreskrifter
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , § 213/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
− Reviderad renhållningsordning för Lomma kommun antages i enlighet med
tekniska nämndens förslag, att gälla från och med 2017-01-01, varvid nu
gällande renhållningsordning upphör att gälla.
./.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 35 (42)

2016-10-26

KS § 180

Dnr KS/KF 2016:325.041

Reviderad budgetprocess
Ärendebeskrivning
Nuvarande budgetprocess upplevs som omfattande och tidskrävande, samtidigt
som ett antal omvärldsfaktorer har kommit att påverka budgetarbetet allt mer.
Ekonomichefen och budgetekonomen lämnar i skrivelse daterad 2016-10-12
förslag till en reviderad budgetprocess. Den föreslagna budgetprocessen är
tidsmässigt mer effektiv än befintlig budgetprocess, vilket frigör mer tid till
uppföljning och verksamhetsutveckling. Ett ökat helhetsgrepp om budget tas då
drift, investeringar och nämndsmål/plan behandlas tillsammans och inte
tidsmässigt var för sig.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 215.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-10-12 från ekonomichefen och budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 215/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att fastställa framlagt förslag till reviderad
budgetprocess samt att förslaget inarbetas i styr- och kvalitetssystemet. Den
reviderade budgetprocessen implementeras 2017 i samband med budgetarbetet
inför 2018 års budget med plan för ekonomin 2019-2020.
./.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 181

s. 36 (42)

2016-10-26
Dnr KS/KF 2014:274.214

Detaljplan för del av Fjelie 2:13 (trafikplats Flädie), Lomma
kommun – beslut om granskning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-17 att ge planeringsavdelningen i uppgift att
upprätta detaljplan för del av Fjelie 2:3. Inom området föreslogs att pröva en
ändring av markanvändning från jordbruksändamål och boende till att innefatta
tankställe, pendlarparkering och/eller räddningstjänststation samt
återvinningscentral.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-25 att det i det fortsatta arbetet inte ska
prövas en lokalisering av räddningstjänststation inom föreliggande detaljplan.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-28 att godkänna detaljplaneförslag för del
av Fjelie 2:3, daterat 2015-10-14, att sändas ut på samråd.
Detaljplanen har varit ute på samråd 9 november 2015 – 7 december 2015.
Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad 2016-1012.
Efter samrådet har det gjorts en arkeologisk utredning för hela planområdet samt
en arkeologisk förundersökning för den östra delen (område fordonsservice). För
den västra delen (område för återvinningscentral) är den antikvariska
bedömningen att hela området bör bli föremål för fortsatta undersökningar i form
av en förundersökning. För den östra delen kommer ytterligare antikvariska
åtgärder i form av en arkeologisk undersökning att krävas innan
förundersökningsområdet kan exploateras.
Efter samrådet har miljökonsekvensbeskrivningen kompletterats och en
fladdermusinventering respektive en miljövärdesbedömning gjorts.
Efter samrådet har en fastighetsreglering genomförts och planområdet ligger
numera inom del av Fjelie 2:13.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 217.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2017-10-12 från planeringschefen och planarkitekt Linnea
Qvarnström
- Plan- och genomförandebeskrivning 2016-10-12
- Samrådsredogörelse 2016-10-12
- Plankarta med planbestämmelser 2016-10-12
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 217/16
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 37 (42)

2016-10-26

KS § 181 (forts.)
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen, upprättad 201610-12 samt att godkänna detaljplaneförslag för del av Fjelie 2:13, Lomma
kommun, upprättat 2016-10-12, för granskning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KS § 182

s. 38 (42)

2016-10-26
Dnr KS/KF 2016:296.406

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
inom livsmedelslagstiftningens område samt för tillsyn enligt
strålskyddslagen
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår §101/2016 fullmäktige besluta fastställa en
gemensam taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken,
strålskyddslagen, livsmedelslagen, tobakslagen samt lagen om foder och
animaliska biprodukter. Förslaget bygger på en modell från Sveriges Kommuner
och Landsting anpassad efter parametrar direkt kopplande till kommunens
verksamhet och kostnader för denna.
Förvaltningen uppger att förslaget innebär avgifter som, jämfört med såväl
gällande avgifter i de skånska kommunerna som rikssnittet, ligger på medianen.
Avgifterna kommer att vara något högre än några av kommunerna inom den s.k.
5Yes-regionen, främst inom miljöskydd, men lägre än exempelvis Svedala
kommuns avgifter, vad gäller avgifter inom livsmedelsområdet.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Det kan konstateras att bemyndigande inte finns för avgiftsuttag för miljöoch byggnadsnämndens tillsyn av lokaler enligt tobakslagen (1993:581) 19a§
punkt 2a.
För det fall kommunstyrelsen tillstyrker förslaget om en gemensam taxa
enligt förslaget behöver också gällande taxor, för respektive ansvarsområde,
upphävas.
För det fall kommunfullmäktige fattar beslut om revidering 2016-11-17 kan
denna träda i kraft 2017-01-01.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 219.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-10-12 från kanslichefen
- Jämförelse – gällande timavgifter – närliggande kommuner och
storstadskommuner
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 101
- Taxa för prövning och tillsyn
- Skrivelse 2016-08-09 från miljöenheten
- Ändringsmarkerad Taxa för prövning och tillstånd
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 219/16
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 39 (42)

2016-10-26

KS § 182 (forts.)
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
− Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs enligt
miljö- och byggnadsnämndens förslag, dock med den ändringen att taxan inte
skall avse avgiftsuttag med stöd av tobakslagen.
− Den reviderade taxan träder i kraft 2017-01-01, varvid nu gällande taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, taxa för offentlig kontroll av
livsmedel och animaliska biprodukter, och taxa enligt strålskyddslagen
upphör att gälla.
./.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 40 (42)

2016-10-26

KS § 183

Dnr KS/KF 2016:334.006

Fastställande av sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2017
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till sammanträdestider år 2017 för kommunstyrelsen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 221.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-10-18 från kansliavdelningen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 221/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2017
enligt föreliggande förslag.
./.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 41 (42)

2016-10-26

KS § 184

Dnr KS/KF 2016:337.806

Revidering av taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhet
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har 2016-10-19 beslutat att
föreslå kultur- och fritidsnämnden att rekommendera kommunfullmäktige att
revidera ”Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-26, § 230 att återuppta
ärendet vid kommande sammanträde.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-10-19 från kansliavdelningen
- Skrivelse 2016-10-19 från kultur- och fritidsnämnden
- Förslag 2016-10-19 till taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens
verksamhet, med ändringsförslag markerade
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Ärendet återupptas vid kommande sammanträde.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Beslut om juryns sammansättning för markanvisningstävling för
Bjärreds centrum
Ärendebeskrivning
Kommunen har utarbetat ett förslag till utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby.
I denna ingår ett förslag på hur Bjärred centrum kan omdanas.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-30, § 56 att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en markanvisningstävling för
utvecklingen av området.
Intresserade exploatörer/byggherrar inbjöds att inkomma med anbud för en
markanvisning gällande nya bostäder och lokaler, i likhet med av kommunen
föreslagen målbild. Dessutom ska de aktivt delta i det fortsatta detaljplanearbetet
på egen bekostnad.
Förslagen i anbuden ska utvärderas av en arbetsgrupp/jury utsedd internt på
kommunen. Utvärdering sker genom arbetsgruppens samlade bedömning av
förslagens pris och överensstämmelse med målbilden.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26, § 234.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-10-25 från exploateringsenheten
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 234/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
– Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott att vara jury för
markanvisningstävling Bjärred centrum.
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