SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 1 (14)

2016-12-08

Plats

Kommunhuset, Lomma

Tid

kl. 19:00-20:15

Beslutande

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

Övriga deltagare

Eva Elfborg

Utses att justera

Lisa Bäck och Gunilla Lundström
(Ersättare: Lars Carlén)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset, Lomma, fredagen den 9 december
2016 kl 15:00

Underskrifter

Sekreterare

Kanslichef

Paragrafer 102-106

Eva Elfborg
Ordförande
Claes Hedlund
Justerande
Lisa Bäck

Gunilla Lundström

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-12-08
Paragrafer

102-106

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2016-12-09

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset

Underskrift
Katarina Bergh
Assistent
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2016-12-08

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun
2016-12-08
Claes Hedlund ordf.
Mozhgan Zachrison 1:e vice 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 Christian Idström
M Alf Michelsen
M Ola Ahlqvist
M Lennart Månsson
M Åsa Ahlström
M Bert Larsson
M Anders Widesjö
M Christina Unell
M Patrik Bystedt
M Anita Fränninge
M Richard Jerneborg
M Monica Thomhave Jeding
S
Lisa Bäck
S
Lars Carlén
S
Pia Johnson
S
Rune Netterlid
S
Lennart Nilsson
S
Conny Bäck
S
Henri Gosse
S
Karin Everlund
L
Carin Andersson
L
Britt Hjertqvist
L
Gunilla Lundström
L
Gunilla Tynell
KD Anna-Karin Davidsson
C
Martha Henriksson-Witt
C
Lars-Göran Svensson
MP Johan Holmqvist
MP Louise Herslow
SD Björn Almqvist
SD Åsa P Wittenfeldt
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Tjänstgörande ersättare
M
M
S
L
MP

Anna Ericson
Johan Danielsson
Christel Åkerman
Yvonne Andreasson
Jan Rydén

Icke tjänstgörande ersättare
M Attila Beck
M Krister Wiman
M Tommy Nilsson
M Cecilia Wittrock Lindoff
M Janina Pettersson
L
Peter Appel
KD Urban Girhammar
MP Hanna Holmqvist
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KF § 102

Dnr KS/KF 2016:10.002

Meddelanden
a.) Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2016-11-15 att till ny ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna efter Per Jerlenäs (SD), för tiden till
och med 2018-10-14, utse Björn Amqvist (SD)
b.) Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2016-11-15 att till ny 2:e ersättare i
kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna efter Björn Almqvist (SD),
för tiden till och med 2018-10-14, utse Arne Grimén
c.) Socialnämndens beslut 2016-11-08 § 63 avseende rapport om ej verkställda beslut
d.) Minnesanteckningar förda vid ägarträff med Sydvatten AB 2016-11-11
e.) Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Lomma Uthyrningsfastigheter AB 2016-11-28
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 6 (14)

2016-09-08

KF § 103

Dnr KS/KF 2016:373.113

Godkännande av avsägelse från Arne Grimén avseende
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och
med 2018-10-14
Ärendebeskrivning
Arne Grimén har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde.
- Kommunfullmäktige godkänner Arne Griméns avsägelse samt hemställer hos
länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 104

s. 7 (14)

2016-12-08
Dnr KS/KF 2016:337.806

Fastställande av reviderade taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt gällande taxekonstruktion för avgifter inom
kultur- och fritidsnämndens verksamhet och har bemyndigat kultur- och
fritidsnämnden att bland annat fastställa ändrade avgifter för idrottsverksamhet
utomhus, avgifter för verksamhet i idrottshallar/gymnastiksalar, avgifter vid
upplåtelse av samlingslokaler, övernattningsavgifter, avgifter inom
föreningsserviceverksamheten, avgifter för verksamhet på fritidsgårdarna
Stationen och Centralen, samt att ändra avgifterna för kulturskolans verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden har 2016-06-13, § 55, fastställt reviderade regler för
stöd till föreningar i Lomma kommun. Dessa reviderade regler ska börja gälla från
och med 2017-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om
revidering av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har, mot bakgrund av kulturoch fritidsnämndens beslut om reviderade regler för stöd till föreningar i Lomma
kommun, gjort en översyn av gällande taxor och avgifter för kultur- och
fritidsnämndens verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-11-07 att
hemställa hos kommunfullmäktige om fastställande av taxor och avgifter för
kultur- och fritidsnämndens verksamhet i enlighet med förvaltningens förslag.
Kanslichefen har i skrivelse 2016-10-19 lämnat följande yttrande:
Det kan konstateras att förslaget innebär förändrade principer, i förhållande
till gällande taxekonstruktion, exempelvis avseende avgifter för lokaler, i
överensstämmelse med reviderade regler för stöd till föreningar. Beslut om
revidering av taxan ryms därmed inte inom bemyndigandena till nämnden.
Noteras att taxeförslaget upplysningsvis innehåller information om att
fotbollsplaner upplåts till bidragsberättigade föreningar i enlighet med
tecknade avtal.
Förvaltningen uppger vidare att en jämförelse med motsvarande typ av
avgifter i andra kommuner är svår att göra då lokalernas förutsättningar och
taxekonstruktionerna skiljer sig åt.
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Enligt kommunallagen 3 kap. 9 § beslutar kommunfullmäktige i ärenden
som har avgörande betydelse för den kommunala ekonomin. Eftersom
avgiftsnivån kan komma att återverka på skatteuttaget ankommer det därför
som huvudregel på kommunfullmäktige att utöva den kommunala
avgiftsrätten. Enligt praxis och kommunallagens förarbeten kan dock
avgiftsuttag, som är av mindre kommunalekonomisk betydelse och som inte
heller är av principiell vikt, delegeras till nämnd, såvida inte
speciallagstiftningen anger annat.
Av förvaltningen beräknad sammanlagd årsintäkt från föreslagna avgifter
uppgår till ca 2,5 mnkr för år 2017, med nuvarande omfattning av
uthyrningsverksamhet.
Det är tveksamt om avgiftsuttaget kan betraktas vara av mindre
kommunalekonomisk betydelse. För att möjliggöra delegation av
avgiftsbeslutanderätten för de aktuella avgifterna bör fullmäktige därför,
liksom hittills, fastställa principerna för taxans uppbyggnad, inom vilken
nämnden äger rätt att revidera avgifterna.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-10-19 från kanslichefen
– Skrivelse 2016-10-19 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Förslag 2016-11-07 från kultur- och fritidsnämnden på reviderade taxor och
avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamhet, med ändringsmarkeringar
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 193/16
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kultur- och fritidsnämndens ordförande Carin Hansson en redogörelse.
Överläggning
Carin Hansson yrkar att kommunfullmäktige skall besluta enligt kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige skall besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag i ärendet, dock med tillägg att kultur- och
fritidsnämnden bemyndigas att framgent fastställa avgifterna i taxan.
Rune Netterlid och Lisa Bäck yrkar bifall till Anders Berngarns tilläggsyrkande
och yrkar dessutom att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsen förslag i ärendet, dock med den ändringen att så kallad nolltaxa även
Utdragsbestyrkande
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fortsättningsvis ska gälla i enlighet med gällande taxa för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.
I ärendet yttrar sig jämväl Johan Holmqvist.
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser att ställa proposition på frågan om bifall respektive avslag till kommunstyrelsens förslag i ärendet och därefter ställa proposition på frågan om bifall respektive
avslag till resta ändrings- och tilläggsyrkanden. Denna propositionsordning godkännes.
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
kommunstyrelsen förslag i ärendet, varefter kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på Rune Netterlids och Lisa Bäcks ändringsyrkande, innebärande att så kallad nolltaxa även fortsättningsvis ska gälla i
enlighet med gällande taxa, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå Rune
Netterlids och Lisa Bäcks tilläggsyrkande.
Slutligen ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Anders Berngarns tilläggsyrkande om att kultur- och fritidsnämnden ska bemyndigas att framgent fastställa avgifterna i taxan, varefter kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
– Reviderade taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet
fastställs enligt bilaga.
– Taxan träder i kraft 2017-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
– Kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att framgent fastställa avgifterna i
taxan.
./.

Bilaga.
Reservationer
Lisa Bäck, Lars Carlén, Pia Johnson, Rune Netterlid, Lennart Nilsson, Conny
Bäck, Karl-Gustav Nilsson, Henri Gosse, Christel Åkerman och Karin Everlund
reserverar sig mot beslutet till förmån för Rune Netterlids och Lisa Bäcks yrkanden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2016:351.001

Fastställande av reviderad taxa för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-11-08 beslutat hemställa hos
kommunfullmäktige om fastställande av reviderad taxa för förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg i Lomma kommun.
Hemställan föranleds av revidering av tillämpningsföreskrifter för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg, samt revidering av kravrutin och sanktioner.
För att revideringarna ska kunna träda i kraft behöver taxan anpassas.
Förslaget omfattar följande förändringar:
Omsorgstid för föräldralediga och arbetssökande
Rätten till förskola för föräldralediga och arbetssökande vårdnadshavare föreslås
utökas från 15 till 25 timmar per vecka under tiden måndag till fredag klockan
09.00-14.00. Motsvarande utökning föreslås göras avseende pedagogisk omsorg
där tiden förläggs efter överenskommelse med pedagogisk omsorg.
Omsorg på obekväm arbetstid
Omsorg på obekväm arbetstid, samt nattomsorg har tidigare erbjudits, men inte
varit reglerat i tillämpningsföreskrifterna. Omsorg på obekväm arbetstid föreslås
nu erbjudas mellan klockan 18.30-21.00 på vardagar och 06.30-21.00 på helger
och röda dagar. Detta innebär att nattomsorg fortsättningsvis inte erbjuds.
Allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar
Barn till förvärvsarbetande eller studerande med förskoleplacering/placering i
pedagogisk omsorg, som har ett omsorgsbehov som överstiger 15 timmar i
veckan, föreslås har reducerad avgift med 1/3 av den avgift som följer av taxan. I
taxan uttrycks reduktionen i termer av procentandel av inkomst och relateras till
antalet barn i omsorg. Formuleringen föreslås därför ändras.
Beslutsunderlag
 Skrivelse 2016-11-02 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och
fritid
 Bilaga 1: Förslag på revidering av tillämpningsföreskrifter för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg
 Bilaga 2: Förslag på Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
i Lomma kommun
 Förslag till kravrutin avseende barnomsorgsavgift
 Avgiftsnivåer för maxtaxa
Utdragsbestyrkande
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Kalkyl 25 h omsorg per vecka för föräldralediga och arbetssökande
Protokoll från kommunstyrelsen, § 194/16

Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar barn- och utbildningsnämndens
ordförande Robert Wenglén en redogörelse.
Överläggning
Robert Wenglén, Gunilla Lundström och Martha Henriksson-Witt yrkar att kommunfullmäktige skall besluta enligt kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Lars Carlén yrkar med instämmande av Johan Holmqvist, Rune Netterlid, Lisa
Bäck och Jan Rydén att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, dock med det tillägget att texten under rubriken ”Omsorg på obekväm arbetstid” ska kompletteras med följande ”Övriga tider hanteras
i särskild prövning”.
Anna-Karin Davidsson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsen förslag i ärendet, dock med den ändringen att barn till vårdnadshavare som är föräldraledig med annat barn ska ha rätt till förskola eller pedagogisk omsorg i 15 timmar per vecka.
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser att ställa proposition på frågan om bifall respektive avslag till Robert
Wengléns med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet
och därefter ställa proposition på frågorna om tillägg respektive ändring till kommunstyrelsen förslag.
Denna propositionsordning godkännes.
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
kommunstyrelsen förslag i ärendet, varefter kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns yrkande om tillägg till kommunstyrelsen förslag i ärendet, varefter
kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
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Slutligen ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Anna-Karin Davidssons yrkande om ändring av kommunstyrelsen förslag avseende rätt till förskola för barn till vårdnadshavare som är föräldraledig med annat
barn, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
 Reviderad taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma
kommun fastställs enligt bilaga.
 Taxan träder i kraft 2017-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
./.

Bilaga.
Reservationer
Anna-Karin Davidsson reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Lisa Bäck, Lars Carlén, Pia Johnson, Rune Netterlid, Lennart Nilsson, Conny
Bäck, Karl-Gustav Nilsson, Henri Gosse, Christel Åkerman och Karin Everlund
reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Carléns tilläggsyrkande.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av ökad investeringsram under 2017 och 2018
avseende nybyggnad av Lerviks förskola
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har erhållit anbud från sex anbudsgivare
avseende nybyggnad av Lerviks förskola och efter utvärdering kan, enligt
skrivelse från fastighetschefen, fastställas att det lägsta anbudet ligger högre än
vad som tidigare budgeterats och att detta är hänförligt till det överhettade
marknadsläget i byggbranschen. Möjligheterna att omdisponera medel från andra
investeringsprojekt har undersökts men bedöms inte möjligt enligt
fastighetschefen.
Ärendet hanterades av tekniska nämnden den 14 november med nedanstående
förslag till beslut:
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige föreslå
en utökad totalutgift för nybyggnationen av Lerviks förskola till 55 mnkr, vilket
innebär en ökning av totalutgiften med 13 mkr i förhållande till tidigare beräknad
investeringsutgift. Den ökade totalutgiften finansieras genom ökning av
investeringsramen för Lerviks förskola under 2017 med 6 mkr och under 2018
med 7 mkr.
Utvärdering av inkomna anbud har skett efter det att kommunstyrelsen hanterade
budgetärendet den 26 oktober och har därför inte kunnat beredas politiskt inför
kommunfullmäktiges behandling den 17 november.
Ekonomiavdelningen föreslår, om omdisponering av medel/flyttning i tid inte
bedöms möjlig, följande beslut:
- att fastställa den nya totalutgiften för Nybyggnation Lerviks förskola till 55
mkr
- att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med totalt 13 mkr för projektet
med fördelning 6 mkr 2017 och 7 mnkr 2018
- att de utökade utbetalningarna finansieras genom ökad upplåning för
respektive år
- att driftskostnadskonsekvenserna hanteras i kommande budgetprocess för år
2018
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Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 107/16
- Skrivelse 2016-11-02 från samhällsbyggnadsförvaltningen
- Skrivelse 2016-11-09 från ekonomiavdelningen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 196/16
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.
Kommunfullmäktiges beslut
- Den nya totalutgiften för Nybyggnation Lerviks förskola fastställs till 55 mkr.
- Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med totalt 13 mkr för projektet, med
fördelning 6 mkr 2017, och 7 mkr 2018.
- De utökade utbetalningarna finansieras genom ökad upplåning för respektive år.
- Driftkostnadskonsekvenserna hanteras i kommande budgetprocess för år 2018.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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