SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (14)

2015-12-10

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Plats

Kommunhuset, Lomma

Tid

kl. 19:00-19:30

Beslutande

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

Övriga deltagare

Eva Elfborg

Kanslichef

Utses att justera

Lars-Göran Svensson och Lennart Nilsson
(Ersättare Lars Carlén)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 16 december 2015, kl.15.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 93-99
Se särskilt protokoll
för § 100/15

Eva Elfborg
Ordförande
Claes Hedlund
Justerande
Lars-Göran Svensson

Utdragsbestyrkande

Lennart Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-12-10
Paragrafer

93-99

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2015-12-17

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset

Underskrift
Katarina Bergh
Assistent

Utdragsbestyrkande

2016-01-08

s. 2 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 3 (14)

2015-12-10

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun
2015-12-10
Claes Hedlund ordf.
Karl-Gustav Nilsson 2:e vice ordf.
Ordinarie ledamöter
M Anders Berngarn
M Sofia Forsgren Böhmer
M Carin Hansson
M Robert Wenglén
M Jerry Ahlström
M Alf Michelsen
M Lennart Månsson
M Elisabeth Svensson
M Cia Barwén
M Bert Larsson
M Christina Unell
M Patrik Bystedt
M Anita Fränninge
M Richard Jerneborg
M Joy Nilsson
S
Lars Carlén
S
Pia Johnson
S
Rune Netterlid
S
Lennart Nilsson
S
Karl-Gustav Nilsson
S
Fredrik Högberg
S
Karin Everlund
FP Carin Andersson
FP Britt Hjertqvist
FP Gunilla Lundström
FP Gunilla Tynell
KD Anna-Karin Davidsson
C
Martha Henriksson-Witt
C
Lars-Göran Svensson
MP Johan Holmqvist
MP Bert Selmer
MP Louise Herslow
SD Per Jerlenäs
SD Åsa P Wittenfedt

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

2015-12-10

Tjänstgörande ersättare
M
M
M
M
M
S
S
S
FP
SD

Monica Thomhave Jeding
Åsa Ahlström
Ola Ahlqvist
Anna Ericson
Attila Beck
Henri Gossé
Christel Åkerman
Per Bengtsson
Yvonne Andreasson
Björn Almqvist

Icke tjänstgörande ersättare
M Krister Wiman
FP Peter Appel
KD Urban Girhammar
MP Jan Rydén
MP Hanna Holmqvist

Utdragsbestyrkande
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KF § 93

2015-12-10
Dnr KS/KF 2015:2.002

Meddelanden
Inga meddelanden fanns vid dagens sammanträde.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KF § 94

Dnr KS/KF 2015:295.113

Val av revisor i Stiftelsen Spillepeng för tiden t.o.m.
2018-12-31 med anledning av avsägelse från Rolf Lundh
Beslutsunderlag
– Protokoll från valberedningen § 20/15
Kommunfullmäktiges beslut
- Rolf Lundhs avsägelse godkännes.
- Till revisor i Stiftelsen Spillepeng, för tiden till och med 2018-12-31, efter Rolf
Lundh, väljes
Tor-Björn Langåsen, (C), …… Flädie Norrevångsväg 5, 237 91 Bjärred.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KF § 95

Dnr KS/KF 2015:297.113

Val av lekmannarevisor i det finansiella samordningsförbundet
Finsam Kävlinge-Lomma för tiden till och med 2019-03-31, med
anledning av avsägelse från Rolf Lundh
Beslutsunderlag
– Protokoll från valberedningen § 21/15
Kommunfullmäktiges beslut
- Rolf Lundhs avsägelse godkännes.
- Till lekmannarevisor i det finansiella samordningsförbundet Finsam KävlingeLomma för tiden till och med 2019-03-31, efter Rolf Lundh, väljes
Tor-Björn Langåsen, (C), ……, Flädie Norrevångsväg 5, 237 91
Bjärred.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KF § 96

Dnr KS/KF 2015:186.041

Slutredovisning av avslutat KF-projekt ”Reservkraft till kommunhuset”
Ärendebeskrivning
Säkerhetschefen gör i skrivelse från 2015-09-11 en slutredovisning av investeringsprojekt Reservkraftverk till kommunhuset och föreslår där att slutredovisning
och den negativa budgetavvikelsen om 134 tkr godkännes. Den totala avvikelsen
begränsas till -37 tkr till följd av det statliga investeringsbidraget.
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:
Ekonomiavdelningen har gått igenom slutredovisningen. Totalutgiften blev 134
tkr högre än budgeterat och det statliga bidraget, som periodiseras över nyttjandetiden, blev 97 tkr högre än vad som förutsattes i samband med budgetbeslutet.
Ekonomiavdelningen föreslår att slutredovisningen och den negativa budgetavvikelsen godkännes – detta innebär en utökning av budgeten med 134 tkr
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-11-18.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-09-11 från säkerhetschefen
- Yttrande 2015-10-27 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 179/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige skall besluta enligt kommunstyrelsens förslag i ärendet, det vill säga att kommunfullmäktige ska besluta godkänna
slutredovisningen och den negativa budgetavvikelsen. Det innebär en utökning av
budgeten med 134 tkr.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen och den negativa budgetavvikelsen. Detta innebär en utökning av budgeten med 134 tkr.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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s. 9 (14)

2015-12-10
Dnr KS/KF 2013:58.214

Antagande av detaljplan för Önnerup 1:2 m.fl., område mellan
Haboljung och Bjärred, Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att fastställa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen i Lomma kommun genom att begränsa avstyckning
och nybyggnation samt reglera markanvändningen utmed stranden med ambitionen att genomföra ett sammanhängande gångstråk. Området innehåller
landskapsvärden som skyddas och värnas genom att möjligheten till ytterligare bebyggelse begränsas.
Beslut om utställning fattades av kommunstyrelsen 2014-04-02, detaljplanen har därefter varit utställd för granskning 14 april – 11 maj 2014. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i utlåtande 3, daterat 2015-11-11.
Till följd av inkomna synpunkter under utställningen har följande ändringar
genomförts:
• Text i planbeskrivningen justeras i mindre omfattning angående miljökompensation, tillgänglighet och strandskydd. Text rörande skrivning om att
bygglov enbart medges om erforderliga skydd mot erosion ersätts med att
krav om särskild utredning avseende erosionsrisk kan ställas.
• Text i genomförandebeskrivningen kompletteras med redogörelse om vilka
fastigheter som delvis planlagts som allmän plats samt vilka rättigheter och
skyldigheter det innebär, text om rättigheter att ha ledning över annan fastighet förtydligas.
• GC-väg vid Önnerup 33:2 har efter överenskommelse/avtal och ett godkännande av revidering från markägaren, inneburit att gång- och cykelvägens
dragning i denna del av detaljplanen har justerats.
• GC-väg vid Önnerup 24:2 justeras genom att förflyttas något österut, efter
överenskommelse och godkännande av revidering från markägarna. Överenskommelsen innebär att del av Önnerup 24:2, den del som utgörs av bostadsändamål och park i planförslagets södra del, undantas från fastställelse.
• Bestämmelse om markens anordnande tas bort.
• På fastigheten Önnerup 4:20 kommer området samt närområdet där nätstationen är placerad att utgå ur planområdet, vilket innebär att ytan blir planlös.
• Utbredning av prickmark inom Önnerup 10:10 har justerats efter överenskommelse och ett godkännande av revidering från markägaren till Önnerup
10:10 och Önnerup 10:18.

Utdragsbestyrkande
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KF § 97 (forts.)

•

•

I genomförandebeskrivningen har texten om avtal justerats genom att inte
längre ange att avtal ska godkännas innan antagande. Kommunen har dock
fortfarande avsikten att teckna avtal men att detta kan göras efter ett antagande.
Allmän platsmark på fastigheterna Önnerup 4:28 och Önnerup 10:10 har utgått ur planområdet. Allmänhetens tillträde till dessa stråk säkerställs genom
tecknande av avtalsservitut.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-11-18.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-11-11 från planeringschefen och planingenjören
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Utlåtande 3
- Plankarta med planbestämmelser
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 184/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige skall besluta enligt kommunstyrelsens förslag i ärendet, det vill säga att kommunfullmäktige antar detaljplan för
Önnerup 1:2 m.fl., område mellan Haboljung och Bjärred, Lomma kommun, upprättad 2015-11-11.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunfullmäktige antar detaljplan för Önnerup 1:2 m.fl., område mellan Haboljung och Bjärred, Lomma kommun, upprättad 2015-11-11.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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s. 11 (14)

2015-12-10
Dnr KS/KF 2015:407.450

Fastställande av reviderad renhållningstaxa för Lomma kommun
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.
Renhållningsavgift ska vara årlig eller på annat sätt periodisk. Om avgiften avser
insamling, transport och bortskaffande vid enstaka tillfällen får kommunen besluta
att avgiften ska betalas vid varje tillfälle i fråga. Avgiften ska, med vissa undantag, bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga planerings- kapital- och driftskostnader för renhållningen. Självkostnadsprincipen och
likställighetsprincipen gäller, med det undantaget att avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
Kommunfullmäktige har år 2009 fastställt nu gällande renhållningstaxa för
Lomma kommun. Taxan har därefter reviderats delvis år 2010-06-10, § 51.
Tekniska nämnden har 2015-11-02, § 80, beslutat föreslå kommunfullmäktige att
ändra punkt 3.2 i gällande renhållningstaxa till följande:
3.2
Ersättningar till entreprenören (”Hämtning”)
Den del av taxan som utgörs av entreprenadkostnad för hämtning får av
tekniska nämnden regleras enligt Statistiska Centralbyråns Renhållningsindex A12:MD med juni 2015 som basmånad. Indexregleringen får göras
en gång per kalenderår, baserad på indextalet för juni månad föregående
år. Regleringen träder i kraft 1 januari året efter avstämningsperioden
och är sedan fast hela året ut. Första regleringstillfälle är per den 1 januari 2017 och omfattar perioden juni 2015 till och med juni 2016. Avgift
avrundas till hela kronor. I taxan ingår kostnad för hämtning av grovavfall. Om kommunens kostnad för grovavfall ändras får tekniska nämnden
justera dess andel i taxan i samma proportion som ändringen.
Tekniska nämnden beslutade vidare föreslå fullmäktige besluta att gällande renhållningstaxa höjs enligt förslag med fyra procent och att höjningen träder i kraft
2016-02-01.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör i skrivelse, 2015-10-02, för konsekvenserna för normalhushållet och förändrade avgifter för de vanligast förekommande
abonnemangen.

Utdragsbestyrkande
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KF § 98 (forts.)
Kanslichefen har lämnat följande yttrande
Avfallsindex A12 har tagits fram av SCB och ersätter tidigare R77, Renhållningsindex.
Förvaltningen uppger att överenskommelse har träffats med nuvarande leverantör om att ersätta R77 med index enligt A12. Indexserien föreslås fastställas att
träda ikraft den 1 januari 2016 och avgifterna regleras den 1 januari året efter.
Förvaltningen uppger att den nya indexserien kan förväntas ge ungefär samma
utfall som tidigare index.
För det fall ärendet behandlas av kommunfullmäktige vid sammanträde 201512-10 kan revideringen träda ikraft 2016-02-01.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-11-18.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 80/15
- Yttrande 2015-11-05 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 187/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande Alf
Michelsen en redogörelse.
Överläggning
Alf Michelsen yrkar att kommunfullmäktige skall besluta enligt kommunstyrelsens förslag i ärendet, det vill säga följande:
Renhållningstaxa för Lomma kommun revideras på så sätt att punkt 3.2, första
stycket, erhåller följande reviderade lydelse.
”3.2 Ersättningar till entreprenören (”Hämtning”)
Den del av taxan som utgörs av entreprenadkostnad för hämtning får av
tekniska nämnden regleras enligt Statistiska Centralbyråns Renhållningsindex A12:MD med juni 2015 som basmånad. Indexregleringen får göras
en gång per kalenderår, baserad på indextalet för juni månad föregående
år. Regleringen träder i kraft 1 januari året efter avstämningsperioden och
är sedan fast hela året ut. Första regleringstillfälle är per den 1 januari
2017 och omfattar perioden juni 2015 till och med juni 2016. Avgift avrundas till hela kronor.
I taxan ingår kostnad för hämtning av grovavfall.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 13 (14)

2015-12-10

KF § 98 (forts.)

Om kommunens kostnad för grovavfall ändras får tekniska nämnden justera dess andel i taxan i samma proportion som ändringen.”
- Renhållningstaxan höjs enligt bilaga med fyra procent.
- Revideringarna gäller från och med 2016-02-01
Kommunfullmäktiges beslut
- Renhållningstaxa för Lomma kommun revideras på så sätt att punkt 3.2, första
stycket, erhåller följande reviderade lydelse.
”3.2 Ersättningar till entreprenören (”Hämtning”)
Den del av taxan som utgörs av entreprenadkostnad för hämtning får av
tekniska nämnden regleras enligt Statistiska Centralbyråns Renhållningsindex A12:MD med juni 2015 som basmånad. Indexregleringen får göras
en gång per kalenderår, baserad på indextalet för juni månad föregående
år. Regleringen träder i kraft 1 januari året efter avstämningsperioden och
är sedan fast hela året ut. Första regleringstillfälle är per den 1 januari
2017 och omfattar perioden juni 2015 till och med juni 2016. Avgift avrundas till hela kronor.
I taxan ingår kostnad för hämtning av grovavfall.
Om kommunens kostnad för grovavfall ändras får tekniska nämnden justera dess andel i taxan i samma proportion som ändringen.”
- Renhållningstaxan höjs enligt bilaga med fyra procent.
./.

Bilaga
- Revideringarna gäller från och med 2016-02-01
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KF § 99

Dnr KS/KF 2015:390.001

Fastställande av reviderad taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-11-03, § 116, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i Lomma kommun att gälla från och med 2016-02-01, varvid nu
gällande taxa upphör att gälla.
Nämnden beslutade vidare att uppdra åt förvaltningen att komplettera ärendet med
ekonomiska beräkningsexempel avseende taxeförslagets konsekvenser, inför
kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av nämndens förslag.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-11-18.
Beslutsunderlag
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 116/15
- Skrivelse 2015-11-09 från förvaltningschefen och ekonomen på UKFförvaltningen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 188/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar barn- och utbildningsnämndens
ordförande Robert Wenglén en redogörelse.
Överläggning
Robert Wenglén yrkar att kommunfullmäktige skall besluta enligt
kommunstyrelsens förslag i ärendet, det vill säga att kommunfullmäktige ska
fastställa reviderad taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma
kommun i enlighet med bilaga, att gälla från och med 2016-02-01, varvid nu
gällande taxa upphör att gälla.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunfullmäktige fastställer reviderad taxa för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i Lomma kommun i enlighet med bilaga, att gälla från och med
2016-02-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
./.

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

Utdragsbestyrkande

