SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 1 (28)

2015-06-11

Plats

Kommunhuset, Lomma

Tid

kl. 19:00-20:18

Beslutande

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

Övriga deltagare

Eva Elfborg

Utses att justera

Pia Johnson och Sofia Forsgren Böhmer
(ers. Lars Carlén)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 17 juni
2015, kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Kanslichef

Paragrafer 50-60

Eva Elfborg
Ordförande
Claes Hedlund
Justerande
Pia Johnson

Sofia Forsgren Böhmer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-06-11
Paragrafer

50-60

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2015-06-18

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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s. 3 (28)

2015-06-11

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun
2015-06-11
Claes Hedlund ordf.
Mozhgan Zachrison 1:e vice ordf.
Ordinarie ledamöter
M Anders Berngarn
M Sofia Forsgren Böhmer
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 Cia Barwén
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

Utdragsbestyrkande
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2015-06-11

Ordinarie ledamöter (forts.)
C
Martha Henriksson-Witt
C
Lars-Göran Svensson
MP Johan Holmqvist
MP Louise Herslow
SD Lina Jonsson
SD Per Jerlenäs

Tjänstgörande ersättare
M Jonathan Nyqvist
M Monica Thomhave Jeding
M Åsa Ahlström
S
Henri Gossé
FP Anders Olsson
KD Peter Schön
MP Bert Selmer
SD Björn Almqvist
Icke tjänstgörande ersättare
M Ola Ahlqvist
M Anna Ericson
M Attila Beck
M Krister Wiman
S
Per Bengtsson
S
Thomas Dahlbom

Utdragsbestyrkande
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2015-06-11

KF § 50

Dnr KS/KF 2015:2.002

Meddelanden
a.

Länsstyrelsens i Skåne län tillsynsbeslut 2015-05-26 enligt PBL
11 kap. 10 §, att inte överpröva kommunfullmäktiges beslut,
den 23 april 2015 § 46, att anta detaljplan för Vinstorp 31:1 och
del av Karstorp 27:3, Lomma kommun (f.d. vattenverkstomten)
KS/KF 2013:344.214

b.

Länsstyrelsens i Skåne läns beslut 2015-06-02 att avslå överklagande över kommunfullmäktiges beslut den 19 mars 2015
att anta detaljplan för Vinstorp 38:6 m.fl.
KS/KF 2015:215.108

Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-06-11
Dnr KS/KF 2015:186.041

Godkännande av slutredovisning från tekniska nämnden av
investeringsprojekt
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har 2015-03-23, § 21, beslutat överlämna förslag till slutredovisning inklusive förslag till omdisponeringar till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Ekonomiavdelningen har lämnat yttrande i ärendet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-04-29, § 94.
Beslutsunderlag
– Protokoll från tekniska nämnden, § 21/15
– Yttrande 2015-04-17 från ekonomiavdelningen
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 94/15
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 kommunfullmäktige ska godkänna slutredovisning från tekniska nämnden av nedanstående projekt. Kvarstående medel om totalt
15.877 tkr återlämnas.

KF-projekt

Budget-15
inkl just.
fr. 2014

Utfall
jan-feb,

Omdisp.
Avvikelse Återlämnas KF § 40/15

Karstorpskolan S, nybyggnad inkl. matsal

3 372

320

3 052

1 052

Detaljplan Brohus

1 143

0

1 143

1 143

455

0

455

455

Detaljplan Sandstensgatan

5 688

0

5 688

5 688

Detaljplan Hamntorget, etapp 2

5 014

0

5 014

5 014

Förskola / paviljonger 4 avdelningar vid LBTK

2 525

0

2 525

2 525

17 877

15 877

Detaljplan Strandfuret

Utdragsbestyrkande
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s. 7 (28)

2015-06-11

KF § 51 (forts.)

Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning från tekniska nämnden av
nedanstående projekt. Kvarstående medel om totalt 15.877 tkr återlämnas.

KF-projekt

Budget-15
inkl just.
fr. 2014

Utfall
jan-feb,

Omdisp.
Avvikelse Återlämnas KF § 40/15

Karstorpskolan S, nybyggnad inkl. matsal

3 372

320

3 052

1 052

Detaljplan Brohus

1 143

0

1 143

1 143

455

0

455

455

Detaljplan Sandstensgatan

5 688

0

5 688

5 688

Detaljplan Hamntorget, etapp 2

5 014

0

5 014

5 014

Förskola / paviljonger 4 avdelningar vid LBTK

2 525

0

2 525

2 525

17 877

15 877

Detaljplan Strandfuret

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KF § 52

s. 8 (28)

2015-06-11
Dnr KS/KF 2015:212.041

Förändringar av innevarande års investeringsbudget
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har i § 21/15 gjort en slutredovisning av ett antal större investeringsprojekt. I samband med slutredovisningen föreslår tekniska nämnden att
fyra investeringsprojekt inom detaljplaneområden slutredovisas och omdisponeras
enligt följande:
- Detaljplan Brohus > omdisponeras till befintligt samlingsprojekt Dp Alla
Lomma hamn
- Detaljplan Strandfuret > omdisponeras till befintligt samlingsprojekt Dp Alla
Lomma hamn
- Detaljplan Sandstensgatan > omdisponeras till nytt samlingsprojekt för ett större
område Dp Alla Lomma Centrum
Detaljplan Hamntorget, etapp 2 > omdisponeras till nytt samlingsprojekt för ett
större område Dp Alla Lomma Centrum
Tekniska nämnden har i sitt förslag till investeringsbudget 2016-2018 (§ 22/15)
även föreslagit förändringar i budgeten/de planerade utgifterna för 2015.
Tekniska nämnden har i § 38/15 beslutat komplettera investeringsbudget 20162018 med Gångfartsområden i Lomma hamn med ett belopp av 2.500 tkr år 2016
och 2.500 tkr år 2017. Samhällsbyggnadschefen/IP-gruppen har föreslagit att
Gångfartsområden Lomma hamn utökas med 1.000 tkr år 2015.
Ekonomiavdelningen har lämnat yttrande i ärendet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-04-29, § 96.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-04-17 från ekonomiavdelningen
– Protokoll från tekniska nämnden, § 21/15
– Protokoll från tekniska nämnden, § 22/15
– Protokoll från tekniska nämnden, § 38/15
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 96/15
– Protokoll från tekniska nämnden, § 50/15
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, d.v.s. att
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 9 (28)
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KF § 52 (forts.)

- Innevarande års investeringsbudget/planerade utgifter ska förändras enligt bilaga, vilket sammantaget innebär en minskning av 2015 års planerade utbetalningar med 10.417 tkr.
./.

Bilaga
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Innevarande års investeringsbudget/planerade utgifter förändras enligt bilaga,
vilket sammantaget innebär en minskning av 2015 års planerade utbetalningar
med 10.417 tkr.

./.

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

Utdragsbestyrkande
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KF § 53

s. 10 (28)

2015-06-11
Dnr KS/KF 2015:164.105

Motion angående kommuntidningen ”Lomma Aktuellt”
Ärendebeskrivning
Lars Carlén (S) har inkommit med motion angående kommunens informationstidning
”Lomma Aktuellt”. Han föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återinföra politisk balansering i redaktionen för kommunens informationstidning ”Lomma Aktuellt”.
./.

Bilaga
Kanslichefen har lämnat följande bakgrund:
”Lomma Aktuellt”, som är kommunens informationstidning till kommuninvånarna, distribueras till samtliga hushåll i kommunen. Tidningen har utkommit
sedan maj 1968. Ansvarig utgivare är kommunstyrelsens ordförande Anders
Berngarn.
Tidningen utgör en av de externa informationskanalerna som definieras i av
kommunstyrelsen fastställda ”Anvisningar för informationsverksamheten med
kommunikationsplan”. Kommunstyrelsen har i anvisningarna fastställt att den
externa informationen syftar till att
- ge kännedom om kommunen, fattade beslut och planerade åtgärder, kommunens verksamhet, organisation, ekonomi med mera och att förtydliga kommunens tjänsteutbud och dess kvalitetsnivåer,
- främja kommuninvånarnas intresse och engagemang för den kommunala
verksamheten,
- främja den kommunala demokratin och utgöra bas för en utökad medborgardialog, och att
- marknadsföra kommunen. Målgruppen skall vara såväl enskilda som näringslivet.
Avsikten är att ett konsekvent, väl genomtänkt och genomfört informationsarbete på ett avgörande sätt ska medverka till att kommuninvånarna kan känna
delaktighet och tillfredsställelse över att leva och bo i just Lomma kommun.
Arbetssättet med kommuntidningen innebär att en redaktionskommitté, bestående av representanter för samtliga förvaltningar under ledning av kommunens
informatör, gemensamt upprättar förslag till ämnen för de artiklar och notiser
som ska ingå i kommande utgåva av tidningen. Förvaltningsrepresentanterna
svarar för att respektive nämnds och förvaltnings informationsskyldighet inom
ansvarsområdet uppfylls. Den externa producenten av tidningen utarbetar, i dialog med redaktionskommittén, ett förslag till tidning, vilket godkänns av redaktionskommittén före publiceringen.
Utdragsbestyrkande
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2015-06-11

KF § 53 (forts.)

Även den ansvarige utgivaren får, i denna sin egenskap, tidningen för godkännande före utgivningen.
Objektiva redovisningar av fattade beslut, planerade åtgärder och inträffade
händelser utgör en självklar grund för redaktionskommitténs arbete.
Inga politiska partier publicerar information i tidningen. Inte heller på annat
sätt framförs politiska åsikter i denna.
Undertecknad ser det som angeläget att kommunens informationsorgan
”Lomma Aktuellt” även fortsättningsvis ska ge saklig och objektiv information
till kommuninvånarna.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-05-20, § 106.
Beslutsunderlag
- Motion, inkommen 2015-03-18, från Lars Carlén (S)
- Skrivelse 2015-04-28 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 106/15
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, d.v.s. att motionen ska avslås med hänvisning till att det
är angeläget att kommunens informationsorgan ”Lomma Aktuellt” även fortsättningsvis ska ge saklig och objektiv information till kommuninvånarna.
Lars Carlén yrkar bifall till motionen.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition dels på
frågan om att avslå motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag och dels på
frågan om att bifalla motionen, i enlighet med Lars Carléns yrkande, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
– Motionen avslås med hänvisning till att det är angeläget att kommunens informationsorgan ”Lomma Aktuellt” även fortsättningsvis ska ge saklig och objektiv information till kommuninvånarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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s. 12 (28)

2015-06-11
Dnr KS/KF 2015:163.104

Motion om revidering av bidragsregler för kommunalt partistöd
Ärendebeskrivning
Lars Carlén (S) har inkommit med motion om revidering av bidragsregler för kommunalt partistöd. Han föreslår kommunfullmäktige besluta att samtliga partier representerade i kommunfullmäktige erhåller ett grundstöd på 30 % av prisbasbeloppet.
./.

Bilaga
Kanslichefen har lämnat följande bakgrund:
De grundläggande bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) om kommunalt partistöd reviderades 2014 och regleras numera i 2 kap 9 – 12 §§. Ändamålet med partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till
kommuninvånarna. Fullmäktige beslutar, inom lagens ram, om omfattning och
formerna för det.
Lagen ger kommunerna en rätt men inte en skyldighet att understödja kommunala politiska partier. Rätten för en kommun att lämna partistöd är knuten till
att partiet är representerat i fullmäktige med minst en vald ledamot.
Partistödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett
parti. Det innebär enligt förarbetena att det i allmänhet inte är tillräckligt med
ett stöd som fördelas enbart per mandat. Lagregleringen gör det möjligt att dela
upp partistödet i ett grundstöd och ett mandatbundet stöd.
Med de nya reglerna har det blivit möjligt att proportionellt begränsa partistödet till ett parti som inte kan bemanna ett eller flera mandat i kommunfullmäktige. Det måste också finnas en registrerad lokal partiförening för att partistödet
ska kunna betalas ut.
Lagstiftaren har också velat göra beslutsfattandet och framförallt uppföljningen
av partistödet mera transparent och har därför infört en regel om att partier som
får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske
per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter
det att stödet lämnats. Redovisningen ska granskas av en av partiet utsedd
granskare, som årligen ska lämna en granskningsrapport med intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Kommunfullmäktige har 2014-09-11 § 47 fastställt reviderade bidragsregler för
kommunalt partistöd utifrån den ändrade lagstiftningen.
De lokalt fastställda reglerna utgör således ett komplement till lagreglerna och
bildar en helhet tillsammans med kommunallagens reglering.

Utdragsbestyrkande
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Formerna för partistödet
Kommunfullmäktige har fastställt formerna för partistödet på så sätt att partistödet dels består av ett grundstöd och dels av ett mandatbundet stöd. Reglerna
om grundstöd och mandatstöd innebär följande.
Grundstöd utgår med 15% av basbeloppet för partier med mindre än 10 mandat
i kommunfullmäktige och med 30% av basbeloppet för partier med 10 eller fler
mandat i fullmäktige. Det mandatbundna stödet utgår med 16% av basbeloppet
per mandat.
En genomgång av regelverken i övriga 5 Yes-kommuner ger vid handen att
formerna för partistödet varierar.
Kommun
Lomma

Burlöv

Grundstöd
Parti med färre än 10 mandat:
15% av budgetårets prisbasbelopp
Parti med 10 eller fler mandat:
30% av budgetårets prisbasbelopp
40% av prisbasbeloppet

Mandatstöd
16% av budgetårets basbelopp/mandat

Svedala

22 220 kronor

Staffanstorp

33% av prisbasbeloppet

25% av prisbasbeloppet/
mandat

Kävlinge

77% av förhöjt prisbasbelopp
34 881 kronor

62% av förhöjt prisbasbelopp/mandat

20% av prisbasbeloppet/
mandat
8 700 kr/mandat

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-05-20, § 107.
Beslutsunderlag
- Motion, inkommen 2015-03-18, från Lars Carlén (S)
- Skrivelse 2015-04-28 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 107/15
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, d.v.s. att motionen ska avslås. Bidragsregler för
Utdragsbestyrkande
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kommunalt partistöd i Lomma kommun ska revideras på så sätt att grundstöd för
parti med 10 eller flera mandat i kommunfullmäktige ska sänkas till 15 % av prisbasbeloppet.
Lars Carlén, Johan Holmqvist och Lisa Bäck yrkar bifall till motionen.
Sedan överläggning förklarats avslutad ställer ordföranden proposition del på Anders Berngarns yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och dels på Lars
Carléns med fleras yrkanden om bifall till motionen, varefter han förklarar sig anse
att kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes.
Den som önskar avslå motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar
ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla
motionen.
Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 32, Nej 13.
./.

Bilaga
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
– Motionen avslås. Bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma kommun revideras på så sätt att grundstöd för parti med 10 eller flera mandat i kommunfullmäktige sänks till 15 % av prisbasbeloppet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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s. 15 (28)

2015-06-11
Dnr KS/KF 2015:235.806

Revidering av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i
Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har i § 64/15 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att revidera taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun
enligt förvaltningens förslag att gälla från 2015-07-01.
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-29, § 104, och senast reviderad 2015-02-05, § 27.
Förslaget till revidering av taxan föranleds av regeringens förordning (2015:153)
om ändring av förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Förordningen utfärdades 12 mars
2015 och ändringarna träder i kraft 1 juli 2015. Ändringen av förordningen innebär bland annat att inkomsttaket (högsta avgiftsgrundande inkomst per månad) indexeras, vilket Skolverket bedömer sannolikt kommer att innebära att den maximala avgiftsnivån kommer att förändras för varje kommande år. För att undvika
årliga revideringar av taxan föreslås fullmäktige revidera taxan enligt förslaget.
Att nivåerna för avgiftstak enligt förordningen inte överskrids är en förutsättning
för att statsbidrag ska lämnas enligt förordning (2001:160) 3 § 1-3.
Förslaget innebär att taxa B Barn 3 ändras för att följa förordningens nivåer och
skapa enhetlighet mellan taxorna. Förändringen innebär en justering från 0,75
procent till 1 procent vilket innebär en ändring från 322 SEK till 429 SEK per
månad. Det är för närvarande sju hushåll som berörs och alla betalar idag maximal
avgift. Hushåll som berörs är de som har tre stycken barn i ålder 0-5 år i verksamheter som faller under taxa A och taxa B. Av de nuvarande sju kommer fem inte
vara aktuella för taxa B Barn 3 från augusti 2015.
Förslaget innebär att taxan för barnomsorgs- och skolbarnomsorgsverksamheten
ändras på så vis att den tidigare fastställda summan för maximal avgift tas bort ur
taxan medan avgiftstakets procentsats kvarstår. Den maximala avgiften anges
istället som en andel av inkomsttaket som fastställs varje år av Skolverket och
som motsvarar den tidigare maximala avgiftsnivån.
Samtidigt föreslås att under rubrik Vid arbetslöshet - Barn 3-5 år - Omsorgstid justeras den nuvarande hänvisningen till taxa C istället till taxa B. Under rubrikerna
Föräldrars rätt till barnomsorg-Vid förvärvsarbete/studier, Föräldrars rätt till
barnomsorg-Vid arbete/studier under föräldraledigheten samt Avgift föreslås studieintyg ändras till registreringsintyg.
Utdragsbestyrkande
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Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-05-20, § 108.
Beslutsunderlag
– Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 64/15
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 108/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar barn- och utbildningsnämndens ordförande Robert Wenglén en redogörelse.
Överläggning
Robert Wenglén yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att
– Reviderad taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun
fastställs enligt bilaga, att gälla fr.o.m. 2015-07-01.
./.

Bilaga
Kommunfullmäktige beslutar följande.
– Reviderad taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun
fastställs enligt bilaga, att gälla fr.o.m. 2015-07-01.

./.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 56

s. 17 (28)

2015-06-11
Dnr KS/KF 2015:198.003

Revidering av felparkeringsavgifter
Ärendebeskrivning
Avgifter för felparkering tas ut enligt lag (1976:206) om felparkeringsavgift i alla
kommuner. Regeringen anger, i förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift,
det högsta och lägsta belopp som felparkeringsavgifter får fastställas till. Beloppen får varieras med hänsyn till skilda slag av parkeringsöverträdelser. Regeringen har i förordningen fastställt att felparkeringsavgift lägst får fastställas till 75
kronor och högst till 1000 kronor.
Inom denna ram ska fullmäktige fatta beslut om avgifterna. Avgifterna får differentieras utifrån graden av allvarlighet på förseelsen. Transportstyrelsen beslutar
om föreskrifter om verkställighet av lagen och kategoriserar överträdelserna i trafikförordningen i olika typer/slag av överträdelser.
Kommunfullmäktige har 2006-06-15, § 77, fastställt felparkeringsavgift. Avgiften
har därefter differentierats, år 2008, på olika slag av överträdelser.
Förslag till revidering
Tekniska nämnden har under § 32/15 föreslagit fullmäktige att revidera gällande
felparkeringsavgifter ”så att den överensstämmer med Transportstyrelsens föreskrifter, TSFA 2012:115.”
Det har dock, enligt samhällsbyggnadsförvaltningen, varit nämndens avsikt att
också, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslå avgiftsändringar och tillägg
av överträdelseavgifter.
I förslaget föreslås höjning av avgifterna för överträdelser för parkerade fordon
med kod 39, 40 och 41 i gällande taxa med 200 kronor till 600 kronor. Avgiftshöjningarna följer av att överträdelserna framgent ska hänföras till annan överträdelsekod. Nämndens förslag innebär vidare att en helt ny överträdelseavgift tas ut
om att man stannat eller parkerat fordon på laddplats för elbilar, för annat ändamål
än på och avstigning samt att en helt ny avgift införs för parkering på fel sida
vägen, enligt bestämmelser om datumparkering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har dock sedermera upptäckt ett misstag i formuleringen av förslaget och rekommenderar kommunstyrelsen föreslå att avgifterna
för överträdelser för parkerade fordon, med kod 14, 39, 40 och 41 i gällande taxa
(punkt 10 i den reviderade taxan), istället ska uppgå till 400 kronor. Effekten av
ändringen blir att avgiften för överträdelsen 14 ”parkering längre än 24 h”, sänks
med 200 kronor. Avgifterna för överträdelser enligt punkterna 39, 40 och 41 blir
då oförändrade 400 kronor. Även fortsatt föreslås att en helt ny överträdelseavgift
tas ut om att man stannat eller parkerat fordon på laddplats för elbilar, för annat
ändamål än på och avstigning samt att en helt ny avgift införs för parkering på fel
sida vägen, enligt bestämmelser om datumparkering.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen motsvarar de föreslagna avgifterna felparkeringsavgifterna i Lunds kommun och Malmö stad. I Malmö ligger dock vissa
avgifter högre än i förslaget från tekniska nämnden.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Det kan inledningsvis konstateras att samtliga föreslagna avgifter ryms inom
det spann som regeringen fastslagit i 2a § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige måste avse beslut om avgifter för
överträdelserna och inte enbart en hänvisning till av Transportstyrelsen fastställda kategorier av överträdelser.
För det fall kommunfullmäktige fattar beslut om reviderade felparkeringsavgifter vid sitt sammanträde 2015-06-11 kan de nya avgifterna gälla från och med
2015-07-11.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-05-20, § 109.
Beslutsunderlag
– Protokoll från tekniska nämnden, § 32/15
– Skrivelse 2015-05-05 från kanslichefen
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 109/15
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
– Reviderade felparkeringsavgifter ska fastställas enligt bilaga. Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2012:115, vad gäller kategorisering av överträdelser, ska
därmed tillämpas.
./.

Bilaga
– De reviderade avgifterna träder i kraft 2015-07-11, varvid nu gällande avgifter
upphör att gälla.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige beslutar följande.
– Reviderade felparkeringsavgifter fastställs enligt bilaga. Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2012:115, vad gäller kategorisering av överträdelser, ska därmed
tillämpas.
./.

Bilaga
– De reviderade avgifterna träder i kraft 2015-07-11, varvid nu gällande avgifter
upphör att gälla.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 57

s. 20 (28)

2015-06-11
Dnr KS/KF 2014:338.179

Antagande av reviderat handlingsprogram för Lomma kommun
enligt lagen om skydd mot olyckor
Ärendebeskrivning
Lagen om skydd mot olyckor innehåller bland annat bestämmelser om de åtgärder
som kommuner ska vidta till skydd mot olyckor. Lagen innebär en målstyrning.
I lagen anges övergripande nationella mål för verksamheten skydd mot olyckor.
De nationella målen är riktningsgivande och kompletteras av verksamhetsmål.
Vissa grundläggande verksamhetsmål finns i lagen, medan övriga verksamhetsmål ska formuleras av kommunerna utifrån den lokala riskbilden.
Enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap. 3 och 8 §§ ska kommunen utarbeta dels
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och dels ett handlingsprogram
för räddningstjänst. I programmen ska anges målen för kommunens verksamhet
samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I det förstnämnda programmet ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. I programmet för räddningstjänsten ska anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att
göra räddningsinsatser såväl i fredstid som under höjd beredskap.
Förordningen om skydd mot olyckor (3 kap. 3 §) ställer krav på att handlingsprogrammen ska inkludera uppgifter om samverkan med andra kommuner, statliga
myndigheter och enskilda. Handlingsprogrammet för räddningstjänsten ska dessutom innehålla uppgift om hamnen och dess avgränsning i vattnet.
Handlingsprogrammen ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Ändringar bör dock göras under löpande mandatperiod när detta erfordras.
Fullmäktige kan också uppdra åt nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer
utifrån de båda handlingsprogrammen.
Innan programmen antas ska samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett
väsentligt intresse i saken.
Om det föreligger synnerliga skäl har regeringen en möjlighet att besluta om ändringar av handlingsprogrammen. En sådan åtgärd kan bli aktuell om handlingsprogrammen har allvarliga brister eller kommunen inte rättat sig efter ett påpekande från länsstyrelsen.
Av kommunstyrelsen godkänt förslag till reviderat förslag har varit föremål för
samråd 2014-10-08 – 2014-10-31.
I samrådsredogörelse, daterad 2015-05-05, redogörs för inkomna synpunkter och
hur dessa beaktats. Vissa ändringar har företagits i förslaget till reviderat handlingsprogram med anledning av under samrådet inkomna synpunkter.
Utdragsbestyrkande
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Det föreliggande förslaget
Förslaget till reviderat handlingsprogram skiljer sig huvudsakligen från nu gällande på följande sätt. Nya förslag till mål har utarbetats. I vissa fall har förslag
till mål omformulerats. Insatsstatistiken har utökats till att omfatta längre tidsperiod, beskrivningen av den operativa organisationen, inkluderande s.k. offensiva
enheter har utökats, beskrivningen av egenkontrollerna har tillkommit och reviderad insatskarta har tillfogats.
Det föreslagna handlingsprogrammet innebär inte någon förändring av kostnadsbilden för räddningstjänsten.
För det fall kommunfullmäktige fattar beslut om antagande av det reviderade
handlingsprogrammet 2015-06-11 kan detta gälla från och med 2015-08-01.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-05-20, § 110.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-05-06 från kanslichefen, säkerhetschefen och stf räddningschefen
- Handlingsprogram Lomma kommun 2015-2018 enligt ”lagen om skydd mot
olyckor”
- Riskanalys enligt lag om skydd mot olyckor i Lomma kommun 2015-2018
- Samrådsredogörelse för handlingsprogram LSO
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 110/15
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, d.v.s. att föreliggande reviderade förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för förebyggande verksamhet och för
räddningstjänsten i Lomma kommun, korrigerat enligt Lars Carléns yrkande i
kommunstyrelsen, ska antas att gälla från och med 2015-08-01, varvid nu gällande
handlingsprogram upphör att gälla.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Föreliggande reviderade förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd
mot olyckor för förebyggande verksamhet och för räddningstjänsten i Lomma
kommun, korrigerat enligt Lars Carléns yrkande i kommunstyrelsen, antas att
gälla från och med 2015-08-01, varvid nu gällande handlingsprogram upphör att
gälla.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2015-06-11
Dnr KS/KF 2015:236.042

Hemställan från barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden om flytt av extern budget för 2015 och ram för
2016 avseende fritidsklubbsverksamhet i södra kommundelen
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har i § 56/15 respektive § 39/15 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige om en förskjutning
av externa budgetmedel från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden motsvarande 145 tkr för budgetår 2015 och 315 tkr från budgetår 2016
och framåt.
Bakgrunden är att kultur- och fritidsnämnden på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden bedriver inskriven fritidshemsverksamhet för barn i åldrarna 10-12
år. Under 2010 påbörjades en fritidsklubb i den södra kommundelen på Centralen.
Då klubben har bedrivits integrerat med övrig verksamhet på Centralen behövdes
endast 0,5 heltidstjänst extra, och efter beslut i båda nämnderna justerades externramarna med motsvarande belopp.
Antalet elever i årskurs 4 ökar för varje år i den södra kommundelen. Även antalet
elever som önskar inskriven fritidsklubbsverksamhet ökar, både till antalet och
procentuellt i åldersgruppen. Fritidsklubben ska till hösten 2015 flyttas från Centralen till Vinstorpskolan på grund av att barnen kommer att gå i skola där. Klubben behöver då förstärkas med ytterligare 0,75 heltidstjänst. Sammanlagt kommer
då klubben att bemannas med 1,25 heltidstjänst vilket även de övriga fristående
klubbarna har.
Finansiering föreslås ske genom en korrigering i externram mellan barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. För 2015 blir korrigeringen
145 tkr och helårseffekt 2016 och framåt blir 315 tkr.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-05-20, § 111.
Beslutsunderlag
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 56/15
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 39/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 111/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kultur- och fritidsnämndens ordförande Carin Hansson en redogörelse.

Utdragsbestyrkande
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Överläggning
Carin Hansson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att extern budget för 2015 om 145 tkr och ram
för 2016 och framåt om 315 tkr avseende fritidsklubbsverksamhet i södra kommundelen ska flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Extern budget för 2015 om 145 tkr och ram för 2016 och framåt om 315 tkr avseende fritidsklubbsverksamhet i södra kommundelen flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur och fritidsnämnden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-06-11
Dnr KS/KF 2013:56.214

Antagande av detaljplan för Lomma 35:120 m.fl. i Lomma,
Lomma kommun (Lomma stationsområde)
Ärendebeskrivning
Planprogram har upprättats för Lomma stationsområde och har varit föremål
för samråd våren 2013. Inkomna synpunkter har sammanställts i en programsamrådsredogörelse vilken har godkänts av kommunstyrelsen i december 2013.
Ett förslag till detaljplan har därefter tagits fram i syfte att pröva lämpligheten av att anpassa stationsområdet för en framtida spårbunden kollektivtrafik.
Beslut om samråd fattades av kommunstyrelsen 2014-02-26. Detaljplanen
har varit ute på samråd under tiden 10 mars - 17 april 2014. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad 2014-11-25.
De inkomna synpunkterna och det vidare arbetet har föranlett justeringar av planförslaget och ett granskningsförslag har upprättats, daterat 2014-11-25. Beslut om
utställning fattades av kommunstyrelsen 2014-12-10 och planen har därefter hållits tillgänglig för granskning under perioden 7 januari – 4 februari 2015. Inkomna
synpunkter har sammanställts i ett utlåtande daterat 2015-05-06. Synpunkterna har
inte lett till någon förändring av planförslaget. Vid bearbetning av planförslaget
inför antagande har ändring utförts beträffande en mindre justering av plangräns
mellan privat och kommunalägd mark.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-05-20, § 112.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-05-06 från planeringschefen och planingenjören
- Plan- och genomförandebeskrivning 2015-05-06
- Plankarta med planbestämmelser 2015-05-06
- Illustrationskarta 2015-05-06
- Utlåtande 2015-05-06
- Samrådsredogörelse 2014-11-25
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 112/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.

Utdragsbestyrkande
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Överläggning
Anders Berngarn, Remco Andersson, Lennart Nilsson, Johan Holmqvist och Rune
Netterlid yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att kommunfullmäktige ska anta detaljplan för Lomma
35:120 m.fl. i Lomma, Lomma kommun, upprättad 2015-05-06.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för Lomma 35:120 m.fl. i Lomma,
Lomma kommun, upprättad 2015-05-06.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-06-11
Dnr KS/KF 2015:211.012

Fastställande av Vision och Övergripande mål för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till Vision och Övergripande mål för Lomma kommun.
I kommunallagen 3 kap. § 9 anges att kommunfullmäktige beslutar i ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, bl.a. mål och
riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
samt nämndernas organisation och verksamhetsformer.
Kommunfullmäktige har 2015-02-03 genomfört en s.k. visionsdag. Vid detta tillfälle diskuterades vilka områden som en vision bör innehålla samt utarbetade förslag till övergripande mål.
Utvecklingschefen har lämnat följande yttrande:
Efter visionsdagen har sammanställning till vision och övergripande mål skickats ut till alla ledamöter i syfte att ge möjlighet till vidare diskussion i de olika
partigrupperna. Efter muntliga förslag på ändringar har ett förslag till vision
och övergripande mål sammanställts i ”Vision och Övergripande mål för
Lomma kommun (reviderat förslag efter inputs)”.
Skriftliga inputs på vision och övergripande mål har inkommit från Miljöpartiet
Lomma.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-05-20, § 114.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-05-13 från utvecklingschefen
- Vision och övergripande mål för Lomma kommun (reviderat förslag efter inputs).
- Vision och övergripande mål för Lomma kommun (sammanställning som skickades till samtliga KF-ledamöter efter visionsdagen).
- Synpunkter från Miljöpartiet i Lomma på ”Utkast till vision och övergripande
mål”.
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 114/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.

Utdragsbestyrkande
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Överläggning
Anders Berngarn, Remco Andersson och Martha Henriksson-Witt yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet,
d.v.s. att
– Vision och övergripande mål och riktlinjer för Lomma kommun, med redaktionella ändringar enligt av kommunstyrelsen givna direktiv, ska fastställas enligt
bilaga att gälla längst t.o.m. 2019-06-30.
./.

Bilaga
Lisa Bäck yrkar bifall till det föreliggande förslaget om Vision och övergripande
mål för Lomma kommun, dock med den ändringen att första målet under avsnittet
Kvalitet ska erhålla följande reviderade lydelse:
’ ”Lomma kommun” ska kännetecknas av högsta kvalitet.’
Sedan överläggningen förklarats avslutat redovisar ordföranden att han avser att
först ställa proposition på frågan om bifall respektive avslag till kommunstyrelsens förslag i ärendet och att därefter ställa proposition på frågan om bifall respektive avslag till Lisa Bäcks ändringsyrkande.
Denna propositionsordning godkännes.
Ordförande ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Anders Berngarns med fleras yrkanden, innebärande bifall till kommunstyrelsens
förslag i ärendet, varefter kommunfullmäktige beslutar bifalla desamma.
Därefter ställer ordförande proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks ändringsyrkande avseende ändring av första målet under avsnittet
Kvalitet, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
– Vision och övergripande mål och riktlinjer för Lomma kommun, med redaktionella ändringar enligt av kommunstyrelsen givna direktiv, fastställs enligt bilaga
att gälla längst t.o.m. 2019-06-30.

./.

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

Utdragsbestyrkande

