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2015-04-23

Plats

Kommunhuset, Lomma

Tid

kl. 19:00-21:01

Beslutande

Ordinarie ledamöter
Se bifogad närvarolista
Tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista
Icke tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista

Övriga deltagare

Fred Windisch
Sune Heinegård
Sven-Eric Davidsson
Staffan Fareld

Revisionens ordförande § 43
Revisionen § 43
Revisionen § 43
Revisionen § 43

Eva Elfborg

Kanslichef

Utses att justera

Lars-Göran Svensson och Lennart Nilsson
(ers. Lisa Bäck)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 6 maj 2015, Paragrafer 42-49
kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare
Eva Elfborg
Ordförande
Claes Hedlund
Justerande
Lars-Göran Svensson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-04-23
Paragrafer

42-49

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2015-05-07

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset

Underskrift
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2015-04-23

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun
2015-04-23
Claes Hedlund ordf.
Mozhgan Zachrison 1:e vice ordf.
Karl-Gustav Nilsson 2:e vice ordf.
Ordinarie ledamöter
M Anders Berngarn §§ 42-44, 46-49
M Carin Hansson
M Robert Wenglén
M Jerry Ahlström
M Christian Idström
M Emma Köster
M Alf Michelsen
M Gustav Carlberg
M Lennart Månsson
M Elisabeth Svensson
M Cia Barwén
M Anders Widesjö
M Christina Unell
M Patrik Bystedt
M Anita Fränninge
M Richard Jerneborg
M Joy Nilsson
S
Lisa Bäck
S
Lars Carlén
S
Pia Johnson
S
Rune Netterlid
S
Lennart Nilsson
S
Conny Bäck
S
Annika Mårtensson
S
Fredrik Högberg
S
Karin Everlund
FP Remco Andersson
FP Britt Hjertqvist
FP Gunilla Lundström
FP Gunilla Tynell
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Ordinarie ledamöter (forts.)
KD Anna-Karin Davidsson
C
Martha Henriksson-Witt
C
Lars-Göran Svensson
MP Johan Holmqvist
MP Anders Danielsson
MP Louise Herslow
SD Åsa P Wittenfelt

Tjänstgörande ersättare
M Monica Thomhave Jeding
M Åsa Ahlström
M Ola Ahlqvist § 45
FP Carin Andersson
SD Björn Almqvist
Icke tjänstgörande ersättare
M Ola Ahlqvist §§ 42-44, 46-49
M Anna Ericson
M Elisabeth Rosenquist
M Attila Beck
M Krister Wiman
S
Henri Gossé
S
Per Bengtsson
S
Thomas Dahlbom fr.o.m. del av § 43 – § 49
FP Yvonne Andreasson
KD Urban Girhammar
C
Rikard Hansson Frostgård
MP Bert Selmer
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2015-04-23

KF § 42

Dnr KS/KF 2015:2.002

Meddelanden
a.

Länsstyrelsens i Skåne län tillsynsbeslut 2015-04-16, enligt
PBL 11 kap. 10 §, att inte överpröva kommunfullmäktiges beslut, den 19 mars 2015 § 37, att anta områdesbestämmelser för
Lilla Habo 3:7 m.fl., Lomma kommun (Furet/Kyrkfuret).
Vid kommunfullmäktiges sammanträde meddelar kanslichefen
att kommunfullmäktiges beslut om antagande av områdesbestämmelser har överklagats till Länsstyrelsen.
KS/KF 2013:73.214

b.

Länsstyrelsens i Skåne län tillsynsbeslut 2015-04-16 enligt PBL
11 kap. 10 §, att inte överpröva kommunfullmäktiges beslut,
den 19 mars 2015 § 38, att anta detaljplan för Vinstorp 38:6
m.fl., Lomma kommun (Karstorpskolan).
Vid kommunfullmäktiges sammanträde meddelar kanslichefen
att kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan har
överklagats till Länsstyrelsen.
KS/KF 2012:116.214

Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-04-23
Dnr KS/KF 2015:82.042

Årsredovisning med koncernredovisning (sammanställd redovisning) för år 2014 samt revisionsberättelse
Tillika fråga om ansvarsfrihet
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till årsredovisning för år 2014 för Lomma kommun och kommunkoncern.
Samtliga nämnder samt överförmyndare och revisionen har lämnat årsredovisningar för 2014.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-03-25, § 60.
Revisionen har 2015-03-27 § 12 beslutat att tillstyrka att styrelsen och övriga
nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år
2014. Revisionen tillstyrker vidare att kommunens årsredovisning godkännes.
Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen. Revisionen har
beslutat att överlämna revisionsberättelsen till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges presidium har 2015-03-30 § 2 berett frågan om kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Presidiet har därmed beslutat följande.
- Presidiet konstaterar att revisorerna inte framfört någon anmärkning i revisionsberättelsen och inte heller avstyrkt ansvarsfrihet, varför det inte är aktuellt för
kommunfullmäktiges presidium att inhämta förklaringar.
- Presidiet konstaterar att det, efter genomförd granskning, inte finner någon anledning att föreslå kommunfullmäktige att rikta egna anmärkningar.
- Presidiet är enigt om att lämna följande förslag till beslut i ansvarsfrågan respektive till beslutsmotivering.
”Styrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet.
Styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.”
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Beslutsunderlag
- Skrivelse från t.f. ekonomichefen 2015-03-12
- Årsredovisning 2014 Lomma kommun
- Protokoll från kommunstyrelsen § 43/15
- Protokoll från revisionen, § 8/15
- Skrivelse angående revisionens räkenskaper och förvaltning 2014
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 1/15
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 2/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse för föreliggande årsredovisning med koncernredovisning för år 2014.
Därefter lämnar revisionens ordförande Fred Windisch en redogörelse för den framlagda revisionsberättelsen.
Överläggning
Anders Berngarn, Lisa Bäck, Remco Andersson, Rune Netterlid, Martha Henriksson Witt, Lennart Nilsson, Anna-Karin Davidsson, Lars Carlén, Jerry Ahlström
och Åsa Wittenfelt yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att godkänna den föreliggande årsredovisning med koncernredovisning för år 2014.
I ärendet yttrar sig jämväl Conny Bäck.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet för år 2014. Styrelsen och nämnderna har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
-

./.

Den framlagda årsredovisningen med koncernredovisning för år 2014 godkännes och lägges till handlingarna.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2015:106.042

Överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2014
samt justering av planerade utbetalningar vad gäller investeringar
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt regler för överföring av budgetavvikelser i
driftredovisningen. Reglerna har reviderats senast 2013-04-25.
Syftet med överföring av budgetavvikelser mellan redovisningsåren är att skapa
incitament för ett effektivt resursutnyttjande i organisationen. De medel som
nämnderna erhållit i budgeten ska användas i verksamheten när de bäst behövs
utan tvång på att dessa ska förbrukas inom budgetåret. Motsvarande gäller negativa budgetavvikelser. Dessa försvinner inte vid årsskiftet, utan överförs, som en
besparing, till kommande budgetår.
Samma regler gäller för överföring av såväl uppkomna positiva som negativa
budgetavvikelser. Huvudprincipen är att 100 % av alla uppkomna positiva och
negativa avvikelser överförs till nästkommande budgetår. En förutsättning för
överföring av positiva avvikelser är att lagreglerade krav på verksamheten ska
vara uppfyllda och fastställda fullmäktigemål (numera nämndsmål) inom respektive KF-verksamhet ska vara uppnådda.
I speciella fall kan överföring av positiva avvikelser godkännas trots att inte samtliga nämndsmål uppfyllts – kommunfullmäktige bedömer. Bedömningen av
huruvida överföring ska ske görs på verksamhetsnivå och inte på nämndsnivå.
Dessa så kallade fullmäktigeverksamheter (KF-verksamheter) är fastställda av
kommunfullmäktige och bedöms var för sig ur överföringssynpunkt. En positiv
eller negativ budgetavvikelse överförs till den KF-verksamhet där den uppstått om
inte kommunfullmäktige beslutar annorlunda.
Större avvikelser avseende kapitalkostnader och större avvikelser avseende realisationsvinster/-förluster exkluderas från överföringssystemet.
Föreligger förslag från nämnderna om resultatöverföringar från år 2014 till år
2015.
Ekonomiavdelningen har lämnat följande redogörelse:
Driftredovisning 2014
Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas begäran om överföring av
budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2014 samt den avvikelse som kvar
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står att överföra från tidigare år enligt beslut i KF § 25/14. Det finns 10 mål (av
totalt 38) som inte är uppfyllda.
Nämndernas totala budgetavvikelse i driftredovisningen 2014 är +28.695 tkr och
efter förslag till undantag föreslår nämnderna att en sammantagen positiv avvikelse om 11.920 tkr överförs från 2014. Vid föregående års hantering av överföring från år 2013 beslutades att en positiv avvikelse på totalt 5.860 tkr skulle överföras till år 2015 och framåt.
I driftbudgeten för 2015 finns 1,0 mnkr till kommunfullmäktiges förfogande avseende överföring av budgetavvikelser. Detta är den övre gränsen för vad som totalt
kan överföras till 2015 finansierat med detta anslag.
Den ackumulerade positiva avvikelsen uppgår nu till ett ansenligt belopp.
Reglerna säger följande om Användning av överförda medel:
Överförda positiva avvikelser får absolut inte användas för ändamål som är nivåhöjande för verksamheten, eftersom det skulle leda till ökade nettokostnader för
kommunen på lång sikt. Detta är av största vikt för att överföringssystemet ska
fungera.
Inför varje budgetår anger kommunfullmäktige hur stort det ekonomiska utrymmet är för att disponera överförda medel (anslaget finns inom KF förfogandemedel, finansförvaltningen). Om det ekonomiska utrymmet är mindre än den positiva
avvikelse som eventuellt uppstår av summering av alla avvikelser rullas verksamheternas rätt att disponera viss del av dessa till nästkommande år. Detta innebär
alltså att uppkomna positiva avvikelser alltid kommer verksamheterna tillgodo så
snart ekonomin tillåter.
Sammanfattning/ekonomiska förutsättningar
”….uppkomna positiva avvikelser alltid kommer verksamheterna tillgodo så snart
ekonomin tillåter. ”
Önskemål om överföring från 2014 och tidigare år uppgår till ett ansenligt belopp.
Det är en bedömningsfråga om ”ekonomin tillåter” överföring av budgetmedel på
kort och/eller längre sikt. Kommunfullmäktige har ibland hanterat avvikelser genom att fatta särskilda beslut.
De ekonomiska förutsättningarna hittills för 2015 är att avsatta medel för ändamålet uppgår till 1,0 mnkr. Än har ingen samlad ekonomisk uppföljning och prognos
tagits fram för 2015 men den senaste skatteprognosen pekar på en avvikelse inom
skatteintäkter/utjämningar på -11,9 mnkr. På kommunstyrelsens förfogande,
Utdragsbestyrkande
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övrigt oförutsett kvarstår de 12,4 mnkr som avsattes i budgeten och som skulle
kunna utgöra finansiering av den lägre skatteprognosen.
Förutsättningarna på lite längre sikt framgår av ärendet ”Preliminära ramar 2016
och planeringsramar 2017-2018”. Från och med 2016 påverkas sannolikt kommunen negativt av föreslagna förändringar i inkomstutjämningen och en nedskrivning av befolkningsprognosen försämrar förutsättningarna väsentligt.
Investeringsredovisning
Den positiva budgetavvikelsen i investeringsredovisningen uppgår till 43.182 tkr,
det vill säga att utbetalningarna blev mycket lägre än planerat.
Bland investeringarna finns ett stort antal pågående projekt där det finns behov av
att justera de planerade utbetalningarna mellan åren, det vill säga en revidering
vad gäller genomförandetidpunkt och betalningstillfälle.
Mindre investeringar och projekt utan angiven totalutgift i fullmäktigebudgeten är
projekt med årsanslag. För dessa anges en godkänd nivå i budgeten. Investeringen genomförs under året och avslutas vid årsskiftet.
Av sammanställningen framgår vad som föreslås ska justeras till nästkommande
år inklusive ekonomiavdelningens bedömning med eventuella kommentarer.
Tekniska nämnden har i TN § 16/15 föreslagit att 2,0 mnkr av kvarstående medel
för Karstorpskolan S, nybyggnad inkl. matsal och utbyggnad idrottshall omdisponeras till nytt KF-projekt för Vinstorpskolan, anpassning, med totalutgift på 2,0
mnkr och driftstart år 2015.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-03-25, § 61.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-03-11, med bilagor från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 44/15
- Protokoll från socialnämnden, § 8/15
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 26/15
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 25/15
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 15/15
- Protokoll från tekniska nämnden, § 9/15
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 8/15
- Protokoll från revisionen, § 8/15
- Protokoll från tekniska nämnden, § 16/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 61/15
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, dock med den ändringen att skrivfel ska rättas i
tredje strecksatsen innebärande att överföringar om 1.937 tkr ska överföras från år
2014.
Anders Berngarns yrkande innebär därför följande.
-

Överföring av positiva och negativa avvikelser i driftredovisningen från år
2014 till år 2015 i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda regler eller
enligt av kommunfullmäktige redan fattade beslut medges, innebärande att positiva eller negativa budgetavvikelser om sammantaget 10.776 tkr fördelas på
verksamheter enligt bilaga (kolumn ”Överföring enligt KF-regler/beslut).
Bilaga a

–

Därutöver görs undantag beträffande överföringar om 8.839 tkr från år 2014
enligt bilaga (kolumn ”Undantag, kräver särskilt beslut”).
Bilaga a

–

Överföringar om 1.937 tkr från år 2014 och 5.860 tkr från år 2013 fördelas
med 2.031 tkr till år 2015 och 5.766 tkr till år 2016 och framåt.
Bilaga a

–

Finansiering av överföringar om totalt 2.031 tkr till år 2015 ska ske genom
ianspråktagande av budgeterade medel om 1.000 tkr ur anslaget till kommunfullmäktiges förfogande för överföring av budgetavvikelser 2015 och med
1.031 tkr ur anslaget för kommunstyrelsens förfogandemedel, övrigt oförutsett
2015 (kolumn ”Överföring till 2015”). Verksamheter/projekt inom kommunstyrelsen, vars överföringar finansieras är till viss del avhängiga delfinansieringar via statsbidrag som annars uteblir.
Bilaga a

–

Planerade investeringsutgifter om 43.408 tkr justeras från år 2014 till år 2015 i
enlighet med av fullmäktige fastställda regler och enligt särskilda beslut enligt
bilaga (kolumn Kommentar).
Bilaga b

./.

./.

./.

./.

./.
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./.

Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Överföring av positiva och negativa avvikelser i driftredovisningen från år
2014 till år 2015 i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda regler eller
enligt av kommunfullmäktige redan fattade beslut medges, innebärande att positiva eller negativa budgetavvikelser om sammantaget 10.776 tkr fördelas på
verksamheter enligt bilaga (kolumn ”Överföring enligt KF-regler/beslut).
Bilaga a
–

Därutöver görs undantag beträffande överföringar om 8.839 tkr från år 2014
enligt bilaga (kolumn ”Undantag, kräver särskilt beslut”).
Bilaga a

–

Överföringar om 1.937 tkr från år 2014 och 5.860 tkr från år 2013 fördelas
med 2.031 tkr till år 2015 och 5.766 tkr till år 2016 och framåt.
Bilaga a

–

Finansiering av överföringar om totalt 2.031 tkr till år 2015 ska ske genom
ianspråktagande av budgeterade medel om 1.000 tkr ur anslaget till kommunfullmäktiges förfogande för överföring av budgetavvikelser 2015 och med
1.031 tkr ur anslaget för kommunstyrelsens förfogandemedel, övrigt oförutsett
2015 (kolumn ”Överföring till 2015”). Verksamheter/projekt inom kommunstyrelsen, vars överföringar finansieras är till viss del avhängiga delfinansieringar via statsbidrag som annars uteblir.
Bilaga a

–

Planerade investeringsutgifter om 43.408 tkr justeras från år 2014 till år 2015 i
enlighet med av fullmäktige fastställda regler och enligt särskilda beslut enligt
bilaga (kolumn Kommentar).
Bilaga b

./.

./.

./.

./.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Redovisning av bokslut avseende stiftelse förvaltad av Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har under § 69/99 uppdragit åt ekonomiavdelningen att årligen
inkomma till kommunfullmäktige med sammanställning av räkenskaperna för de
stiftelser som förvaltas av Lomma kommun.
Föreligger redovisning av stiftelse förvaltad av Lomma kommun avseende år
2014.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-03-25, § 64.
Beslutsunderlag
- Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund.
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 64/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Wenglén en redogörelse.
Överläggning
Robert Wenglén yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att kommunfullmäktige ska lägga redovisningen till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
– Redovisningen läggs till handlingarna.
Jäv
Med anledning av jäv har Anders Berngarn (M) inte deltagit i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Antagande av detaljplan för del av Vinstorp 31:1 och del av
Karstorp 27:3 i Lomma, Lomma kommun (f.d. Vattenverkstomten)
Ärendebeskrivning
2013-09-18 gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att pröva
lämpligheten för bostäder eller kommunal verksamhet inom planområdet. För området gäller Förslag till ändring av stadsplan för del av Vinstorpsområdet som
vann laga kraft 1979-01-16. Södra delen av rubricerat planområde är i gällande
detaljplan utpekat för allmänt ändamål och norra delen för park/plantering. Inom
den norra delen ryms idag en lekplats.
2014-02-26 beslutade kommunstyrelsen att skicka ut detaljplanen på samråd och
planen var ute på samråd 2014-03-19—2014-04-17 och ett samrådsmöte hölls
2014-04-02.
Efter samrådet har planförslaget ändrats på grund av inkomna synpunkter och vidare bearbetning. I granskningsförslaget kommer befintlig lekplats och grönytan
öster om denna att behållas, likaså behålls en mindre parkyta i södra delen av
planområdet. I planområdets mellersta del möjliggörs för ett mindre antal bostäder. Granskningsförslaget reglerar användningen till bostäder, teknisk anläggning,
park samt gatumark.
Beslut om granskning erhölls vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-29
och detaljplanen har varit föremål för granskning under tiden 10 november – 12
december 2014. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande
daterad 2015-03-11. Ändringar utan allmänt intresse har genomförts efter granskningen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-03-25, § 73.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-03-11 från planeringschefen och planarkitekten
- Granskningsutlåtande 2015-03-11
- Plan- och genomförandebeskrivning 2015-03-18
- Plankarta med planbestämmelser 2015-03-11
- Samrådsredogörelse 2014-10-15
- Utredning, förorenad mark - Markmiljöundersökning 2015-03-11 inklusive
analyssvar organiska ämnen och metaller
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 73/15

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 15 (22)

2015-04-23

KF § 46 (forts.)

Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn, Lennart Nilsson och Remco Andersson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att
kommunfullmäktige ska anta detaljplan för del av Vinstorp 31:1 och del av
Karstorp 27:3, Lomma kommun, upprättad 2015-03-11.
Åsa Wittenfelt och Johan Holmqvist yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i
ärendet.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition dels på
frågan om bifall till kommunstyrelsens förslag och dels på frågan om avslag till
detsamma, varefter kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens
förslag i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vinstorp 31:1 och del av
Karstorp 27:3, Lomma kommun, upprättad 2015-03-11.
Reservationer
Åsa Wittenfelt reserverar sig mot beslutet.
Johan Holmqvist reserverar sig skriftligen mot beslutet.
./.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 47

s. 16 (22)

2015-04-23
Dnr KS/KF 2015:144.206

Fastställande av reviderad taxa för Lomma kommuns allmänna
vatten och avloppsanläggning
Ärendebeskrivning
Lag (206:412) om allmänna vattentjänster reglerar rätten för kommunen att ta ut
avgifter för vatten och avlopp. Taxan skall fastställas av kommunfullmäktige.
Avgifter får bestämmas som anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Avgifternas belopp och hur avgifterna skall beräknas skall framgå av taxa. Avgifterna får
inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för
att ordna och driva va-anläggningen.
Lagen pekar särskilt på likställighetsprincipen genom att ange att avgifterna skall
bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är
skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund
av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas
med hänsyn till skillnaderna.
Kommunfullmäktige har under § 77/2011 fastställt nu gällande taxa för Lomma
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Tekniska nämnden har under § 10/15 beslutat föreslå kommunfullmäktige att revidera taxan för Lomma kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning enligt
förslag daterat 2015-02-02, innebärande revidering av taxebilaga 2, Brukningsavgifter. Nämnden föreslår att revideringarna skall gälla fr.o.m. 2015-07-01.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar i beslutsunderlaget såväl skälen för förslagen om höjning, ekonomiska konsekvenser av förslagen för såväl kommunen
som den enskilde fastighetsägaren, som för jämförelser med andra kommuner.
Det kan konstateras att dagvattenavgiften har indexuppräknats från och med 201404-01. Ingen ytterligare höjning föreslås avseende denna avgift.
Kanslichefen har yttrat sig i ärendet.
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen 2015-03-25, § 75.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden § 10/15
- Skrivelse från VA-chef 2015-02-02
- Yttrande från kanslichefen 2015-03-16
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 17 (22)

2015-04-23

KF § 47 (forts.)

-

Protokoll från kommunstyrelsen, § 75/15

Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande
Alf Michelsen en redogörelse.
Överläggning
Alf Michelsen yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att
-

Reviderad taxa för Lomma kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ska fastställas i enlighet med tekniska nämndens förslag.

-

Taxan ska träda i kraft 2015-07-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.

Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Reviderad taxa för Lomma kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, fastställes i enlighet med tekniska nämndens förslag.
-

Taxan träder i kraft 2015-07-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 48

s. 18 (22)

2015-04-23
Dnr KS/KF 2015:171.003

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
En kommun får, med stöd av ordningslagen och en särskild förordning, meddela
de ytterligare föreskrifter för kommunen, som behövs utöver ordningslagen, för
att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. I syfte att förhindra att
människors hälsa och egendom skadas får också föreskrifter om användning av
pyrotekniska varor regleras i de lokala ordningsföreskrifterna.
Dessa lokala ordningsföreskrifter fastställes av kommunfullmäktige som också
beslutar om upphävande eller ändringar.
Fullmäktiges beslut skall anmälas till länsstyrelsen som har befogenhet att upphäva lokala föreskrifter som strider mot bestämmelserna i ordningslagen.
I 3 kap. ordningslagen finns grundläggande bestämmelser om ordning och säkerhet på bland annat offentliga platser. Enbart ordningslagens bestämmelser är
emellertid inte tillräckliga för att i alla avseenden reglera samtliga ordningsproblem som kan finnas i en kommun. Det finns därför en möjlighet för kommunen
att meddela lokala föreskrifter anpassade till den egna kommunens behov.
Dessa skall innehålla ytterligare bestämmelser utöver ordningslagen om hur den
allmänna ordningen skall upprätthållas. Det betyder att kommunen endast kan
meddela föreskrifter som går längre än de allmänna bestämmelserna i ordningslagen. Bestämmelser som begränsar dessa får inte förekomma. Däremot kan de lokala ordningsföreskrifterna mer i detalj reglera sådana frågor som behandlas i
ordningslagen.
Lokala ordningsföreskrifter är subsidiära till de allmänna reglerna i ordningslagen
och till andra författningar. Man kan således inte i lokala ordningsföreskrifter reglera sådant som är reglerat i annan författning.
De lokala föreskrifterna gäller på offentliga platser inom kommunen samt på platser som fullmäktige jämställt med offentlig plats. Med offentlig plats avses allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som upplåtits för sitt ändamål, områden som i detaljplan
redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet och som har upplåtits för detta
ändamål och är tillgängliga för allmänheten samt andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.
Ordningslagen anger vilka andra platser som är tillgängliga för allmänheten som
kan jämställas med offentlig plats. Anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser och begravningsplatser är sådana områden.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 19 (22)

2015-04-23

KF § 48 (forts.)

En kommun får dessutom meddela lokala ordningsföreskrifter för torghandel. Sådana föreskrifter kan antingen anges i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna
eller i särskilda torghandelsföreskrifter.
Lokala ordningsföreskrifter för Lomma Kommun, som har fastställts av kommunfullmäktige år 1995 och därefter reviderats år 2000, 2001, 2005, 2007, 2009, 2010
och 2011 inkluderar även ordningsföreskrifter för torghandel.
Tekniska nämnden har 2015-03-23 § 27 beslutat att till fullmäktige överlämna
förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter, daterat 2015-02-23.
Kanslichefen har yttrat sig i ärendet.
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen, § 83/15
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden § 27/15
- Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun
- Yttrande från kanslichefen 2015-03-22
- Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun E.4
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 83/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande
Alf Michelsen en redogörelse.
Överläggning
Alf Michelsen och Rune Netterlid yrkar att kommunfullmäktige ska besluta följande.
-

Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun revideras, enligt bilaga, i enlighet med tekniska nämndens förslag och av kanslichefen föreslagna redaktionella ändringar.
Bilaga

-

Revideringarna gäller från och med 2015-06-01.

./.

./.

Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun revideras, enligt bilaga, i enlighet med tekniska nämndens förslag och av kanslichefen föreslagna redaktionella ändringar.
Bilaga
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2015-04-23

KF § 48 (forts.)

-

Revideringarna gäller från och med 2015-06-01.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

s. 20 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 49

s. 21 (22)

2015-04-23
Dnr KS/KF 2015:168.206

Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats i Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunernas rätt att ta ut avgift för användning av offentlig plats regleras i lag
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av plats m.m.,
den s.k. avgiftslagen. Kommunerna får ta ut avgift för användningen om platsen
står under kommunens förvaltning och polismyndigheten har lämnat tillstånd till
användningen enligt ordningslagen 3 kap. 1§. Avgift får också tas ut för användningen av sådant område som kommunen jämställt med offentlig plats, enligt 1
kap. 2 § andra stycket ordningslagen, om platsen är belägen inom detaljplanelagt
område och står under kommunens förvaltning. Dessutom har kommunen rätt att
ta ut avgift för användning av platser som kommunen har upplåtit som allmän försäljningsplats, t.ex. salutorg. Avgiftslagen gäller dock inte alla offentliga platser.
För det fall kommunen upplåter kvartersmark (annan än kvartersmark för hamnverksamhet) som står under kommunens förvaltning med nyttjanderätt, får kommunen träffa överenskommelse med nyttjanderättshavare om ersättningen och är
inte bunden till det offentligrättsligt grundade avgiftsuttaget.
Ersättning skall utgå med skäligt belopp. Vid skälighetsbedömningen skall hänsyn
tas till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel med denna, kommunens
kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. Det är kommunfullmäktige som skall besluta om grunderna för beräkning av avgifterna. Det
kan konstateras att det av lagens förarbeten framgår att utgångspunkten vid bestämmandet av avgifter för försäljningsplatser inte får sättas i relation till lönsamheten eller omsättningen i det individuella fallet, utan skall utgå från vad som objektivt kan bedömas vara normal vinst för rörelse av den aktuella arten.
Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun anger upplysningsvis i 23 och
33 §§ att kommunen har rätt att ta ut avgift för användning av offentlig plats, område som kommunen jämställt med sådan plats samt för allmän försäljningsplats.
Kommunfullmäktige har 2005-06-09 § 45 fastställt avgifter för upplåtelse av offentlig plats vilken också inkluderar avgifter för torghandel i Lomma kommun.
Kanslichefen har yttrat sig i ärendet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen, § 84/15

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 22 (22)

2015-04-23

KF § 49

Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden § 28/15
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen med förslag till revidering av
taxa för upplåtelse av offentlig plats 2015-02-23
- Komplettering från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-03-18
- Yttrande från kanslichefen 2015-03-17
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 84/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande
Alf Michelsen en redogörelse.
Överläggning
Alf Michelsen yrkar att kommunfullmäktige ska besluta följande.
-

Reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställes i enlighet med tekniska nämndens förslag och med av kanslichefen föreslagna ändringar.
Bilaga

-

Taxan träder i kraft 2015-06-01.

./.

I ärendet yttrar sig jämväl Rune Netterlid.

./.

Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställes i enlighet med tekniska nämndens förslag och med av kanslichefen föreslagna ändringar.
Bilaga
-

Taxan träder i kraft 2015-06-01.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

