SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 1 (21)

2017‐06‐08

Plats

Kommunhuset, Lomma

Tid

kl. 19:00‐20:20

Beslutande

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

Kanslichef

Övriga deltagare

Eva Elfborg

Utses att justera

Karl‐Gustav Nilsson och Remco Andersson
(Ersättare: Lars Carlén)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset, Lomma, kl 15:00
onsdagen den 14 juni 2017

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 29, 37‐44

Eva Elfborg
Ordförande
Claes Hedlund
Justerande
Karl‐Gustav Nilsson

Remco Andersson

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017‐06‐08

Paragrafer

29, 37‐44

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2017‐06‐15

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset

Underskrift
Katarina Bergh
Assistent

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 3 (21)

2017‐06‐08

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun 2017‐06‐08
M
S

Claes Hedlund ordf.
Karl‐Gustav Nilsson 2:e vice ordf.

Ordinarie ledamöter
M
Anders Berngarn
M
Carin Hansson
M
Jerry Ahlström
M
Christian Idström
M
Emma Köster
M
Alf Michelsen
M
Lennart Månsson
M
Åsa Ahlström
M
Bert Larsson
M
Anders Widesjö
M
Patrik Bystedt
M
Anita Fränninge
M
Richard Jerneborg
M
Monica Thomhave Jeding
S
Lisa Bäck
S
Lars Carlén
S
Pia Johnson
S
Lennart Nilsson
S
Conny Bäck
S
Henri Gosse
S
Karin Everlund
L
Carin Andersson
L
Remco 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
‐
Bert Selmer
MP Louise Herslow
SD
Björn Almqvist
SD
Åsa P Wittenfeldt

§§ 29, 37‐43

§§ 29, 37‐43

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2017‐06‐08

Tjänstgörande ersättare
M
Anna Ericson
M
Johan Danielsson
M
Attila Beck
M
Krister Wiman
M
Charlott Enocson
M
Tommy Nilsson
S
Per Bengtsson
Icke tjänstgörande ersättare
M
Miriam Ahlström
M
Cecilia Wittrock Lindoff
M
Janina Pettersson
L
Gun‐Britt Ohlsson
KD Urban Girhammar

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 5 (21)

2017‐06‐08

KF § 29

Dnr KS/KF 2017:6.002

Meddelanden
a.)

Socialnämndens beslut § 32/170502 avseende rapport om ej verkställda beslut
under kvartal 1 år 2017

b.)

Mark‐ och miljödomstolens beslut 2017‐05‐08 att avvisa överklagandet av
kommunfullmäktiges beslut 2017‐02‐02 § 14 att antaga detaljplan för del av
Fjelie 2:13 Flädie, Lomma kommun (trafikplats Flädie)

c.)

Mark‐ och miljödomstolens dom 2017‐05‐31 att avslå överklagandet av kom‐
munfullmäktiges beslut 2016‐09‐08 § 80 att antaga detaljplan för del av Bjärred
48:1, Lomma kommun, (Bjärreds Saltsjöbad och Station)

d.)

Motion inkommen 2017‐06‐02, från Anna‐Karin Davidsson (KD) med förslag
beträffande gratis resor för pensionärer 70 år och äldre på lokaltrafiken i
Lomma kommun.
Kanslichefen meddelar att motionen är remitterad till planeringsavdelningen
för yttrande.

e.)
Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2017‐06‐07 att till ny ersättare i kommunfull‐
mäktige för Liberalerna efter Peter Appel (L), för tiden till och med 2018‐10‐14,
utse Eva‐Lotta Grantén
Kommunfullmäktiges beslut
‐ Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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s. 6 (21)

2017‐06‐08

KF § 37

Dnr KS/KF 2017:87.042

Godkännande av slutredovisning från barn‐ och utbildningsnämnden av‐
seende investeringsprojekt
Ärendebeskrivning
Barn‐ och utbildningsnämnden gör i BUN § 15/17 en slutredovisning av två större inve‐
steringsprojekt.
‒ Inventarier/utbyggnad av Alfredshällskolan (budgetavvikelse +197 tkr)
‒ Utökad nätverkskapacitet i skolorna (budgetavvikelse +31 tkr)
Ekonomiavdelningen har tagit del av slutredovisningen och har inget ytterligare att till‐
lägga.
Kommunstyrelsen har under § 58/17 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Slutredovisningen godkänns.
‒ Kvarstående medel om sammantaget 228 tkr återlämnas, vilket innebär att årets inve‐
steringsbudget minskas.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2017‐03‐16 från ekonomiavdelningen
‒ Protokoll från barn‐ och utbildningsnämnden § 15/17
‒ Protokoll från kommunstyrelsen, § 58/17
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar Richard Jerneborg (M), ledamot i barn‐
och utbildningsnämnden, en redogörelse.
Överläggning
Richard Jerneborg yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
‒ Slutredovisningen godkänns.
‐ Kvarstående medel om sammantaget 228 tkr återlämnas, vilket innebär att årets
investeringsbudget minskas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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s. 7 (21)

2017‐06‐08

KF § 38

Dnr KS/KF 2017:86.821

Godkännande av slutredovisning från kultur‐ och fritidsnämnden av inve‐
steringsprojekt avseende Slättängshallen
Ärendebeskrivning
Kultur‐ och fritidsnämnden gör i KFN § 12/17 en slutredovisning av investeringsprojekt
Inventarier Slättängshallen, Lomma. Kvarstående medel uppgår till 429 tkr då investe‐
ringen till viss del istället funnits falla inom tekniska nämndens ansvarsområde.
Ekonomiavdelningen har tagit del av slutredovisningen och har inget ytterligare att till‐
lägga.

‒
‒

‒
‒
‒

Kommunstyrelsen har under § 59/17 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande:
Slutredovisningen godkänns.
Kvarstående medel, 429 tkr, återlämnas, vilket innebär att årets investeringsbudget
minskas.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2017‐03‐16 från ekonomiavdelningen
Protokoll från kultur‐ och fritidsnämnden § 12/17
Protokoll från kommunstyrelsen, § 59/17
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kultur‐ och fritidsnämndens ordförande
Carin Hansson (M) en redogörelse.
Överläggning
Carin Hansson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag i ärendet.

‒
‒

Kommunfullmäktiges beslut
Slutredovisningen godkänns.
Kvarstående medel, 429 tkr, återlämnas, vilket innebär att årets investeringsbudget
minskas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017‐06‐08

KF § 39

Dnr KS/KF 2016:99.042

Omdisponering av medel från tekniska nämnden till kommunstyrelsen
avseende exploatering i 2017 års budget
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har under § 14/17 föreslagit kommunstyrelsen att omdisponera 1
113 tkr från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i 2017 års budget på grund av om‐
organisation inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ekonomiavdelningen kan konstatera att förslaget till omdisponering av medel innebär
en budgetjustering innefattande samma antagande om ersättning från olika projekt som
funnits i tekniska nämndens budget. Ekonomiavdelningen föreslår att budgeten omdis‐
poneras till kommunstyrelsens exploateringsverksamhet.
Omdisponeringen är i enlighet med redan beslutad justering av budgetramarna på lång
sikt.
Kommunstyrelsen har under § 62/17 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande:
‒ 1 113 tkr omdisponeras från tekniska nämnden till kommunstyrelsens verksamhet för
exploatering i 2017 års budget.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från tekniska nämnden § 14/17
‒ Skrivelse 2017‐04‐12 från budgetekonomen
‒ Protokoll från kommunstyrelsen, § 62/17
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders
Berngarn (M) en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
‒ 1 113 tkr omdisponeras från tekniska nämnden till kommunstyrelsens verksamhet för
exploatering i 2017 års budget.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KF § 40

s. 9 (21)

2017‐06‐08
Dnr KS/KF 2017:74.101

Svar på motion angående insynsplatser i nämnderna

./.

Ärendebeskrivning
Björn Almqvist (SD) föreslår i motion, inkommen 2017‐03‐03, att samtliga politiska par‐
tier, som är representerade i kommunfullmäktige, men som inte har ordinarie eller er‐
sättarplats i kommunens nämnder, skall ha rätt till arvoderade insynsplatser i nämn‐
derna.
Bilaga
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Gällande rätt
Fullmäktige har möjlighet att medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersät‐
tare i en viss nämnd rätt att närvara vid nämndens sammanträden och deltaga i över‐
läggningarna men inte i besluten (KomL 4 kap 23 §). Rätten kan innefatta möjligheten
att få sin mening antecknad till protokollet.
Fullmäktige kan begränsa insynen till att endast avse närvarorätt. Fullmäktige kan vi‐
dare avgöra vilken eller vilka nämnder närvarorätten skall avse samt sannolikt begrän‐
sas på så sätt att närvarorätten inte skall gälla ärenden som innefattar myndighetsut‐
övning mot enskild.
En förtroendevald som på detta sätt får närvarorätt omfattas av samma jävsbestäm‐
melser och tystnadsplikt som nämndens ledamöter.
Närvarorätten kan regleras i respektive nämnds reglemente.
Tidigare handläggning
Det kan konstateras att kommunfullmäktige 2007‐06‐14 § 78 avslagit en motion i
samma ärende från Sverigedemokraterna. 2000‐04‐27 § 34 avslog fullmäktige en mot‐
ion med förslag om insynsplats för SPI i kommunstyrelsen.
Det kan vidare konstateras att partier, vilka inte varit representerade i nämnderna, un‐
der tidigare mandatperioder, inhämtat information och beslutsunderlag i ärenden på
så sätt att de löpande tillsänts kallelser med föredragningslistor och handlingar samt
protokoll från aktuella nämnders sammanträden.
Kommunstyrelsen har under § 65/17 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande:
‐Motionen avslås med hänvisning till vikten av att bevara möjligheten till valteknisk
samverkan i samband med fördelning av platser i nämnderna.

Utdragsbestyrkande
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KF § 40 (forts.)
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2017‐06‐08
Dnr KS/KF 2017:74.101

Beslutsunderlag
‐ Motion, inkommen 2017‐03‐03, från Björn Almqvist (SD)
‐Skrivelse 2017‐04‐12 från kansliavdelningen
‐Protokoll från kommunstyrelsen, § 65/17
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders
Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn (M), Remco Andersson (L) och Lisa Bäck (S) yrkar att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Björn Almqvist (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen.
Johan Holmqvist (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen,
dock med den ändringen att insynsplatserna i nämnderna inte ska vara arvoderade och
att insynsplatserna i nämnderna ska besättas med förtroendevalda i
kommunfullmäktige.
Sedan överläggningen förklarats avslutad förklarar ordförande att han avser att först
ställa proposition på kommunstyrelsens förslag innebärande avslag till motionen
respektive på frågan om bifall till motionen och därefter ställa proposition på frågan om
bifall respektive avslag till Johan Holmqvists tilläggs‐ och ändringsyrkande.
Denna propositionsordning godkännes.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag innebärande
avslag till motionen samt på frågan om bifall till motionen, varefter han förklarar sig
anse att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes.
Den som önskar bifalla motionen röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen i enlighet med kommunstyrelsen
förslag.

Utdragsbestyrkande
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2017‐06‐08
Dnr KS/KF 2017:74.101

Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 5, Nej 38.
Ordförande ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till Johan
Holmqvists tilläggs‐ och ändringsyrkande, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå
detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
‒ Motionen avslås med hänvisning till vikten av att bevara möjligheten till valteknisk
samverkan i samband med fördelning av platser i nämnderna.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Björn Almqvist (SD).
./.

Bilaga
______________________

Utdragsbestyrkande
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2017‐06‐08
Dnr KS/KF 2016:333.409

Svar på motion angående kommunens inköp och användning av
produkter med mikroplaster

./.

Ärendebeskrivning
Lennart Nilsson (S) har i motion, daterad 2016‐10‐16, föreslagit att en utfasning av
produkter med mikroplaster påbörjas under första halvåret 2017, att Lomma kommun
snarast upphör med inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av
mikroplast, samt att miljö‐ och byggnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en
redovisning under 2017 om hur utfasningen av produkter med tillsatser av mikroplast
har fortskridit.
Bilaga
Miljö‐ och byggnadsnämnden har lämnat följande yttrande:
Att helt och hållet sluta använda produkter med mikroplast är önskvärt. Inriktningen bör
vara att sträva efter att sluta använda produkter som innehåller mikroplast i så stor
utsträckning som möjligt.
Eftersom slitage på däck och vägunderlag är den största källan till mikroplaster bör
kommunens fokus ligga på att minska transporter. För kommuninvånarnas del bör det
innefatta kollektivtrafik‐, samåknings‐ och bredbandssatsningar. Kommunfullmäktige
har antagit en cykelplan för Lomma kommun vars syfte är att stödja ett långsiktigt
hållbart transportsystem där cykeltrafiken prioriteras. För företag inom kommunen bör
fokus ligga på att transporterna samordnas och fyllnadsgraden i fordonen ökas så långt
det är möjligt.
I Lomma kommuns upphandlingspolicy från den 15 oktober 2016 står det under
Miljökrav: ”Miljöhänsyn ska tas vid alla inköp av både varor och tjänster. Särskilt fokus
på miljöhänsyn ska tas vid inköp av livsmedel, drivmedel, el, kemiska produkter,
byggvaror, IT, fordon och transporter.” Det är ett användbart verktyg vid upphandling,
för att kunna ställa krav på samordnade transporter och ökad fyllnadsgrad i fordon.
Granulat från konstgräsplaner är den näst störta källan till mikroplaster. Även
konstgräsplaner innefattas av Lomma kommuns upphandlingspolicy, från den 15
oktober 2016. Under Miljökrav står det: ”Särskilt fokus ska också läggas på att minska
utsläpp av mikroplaster från material och anläggningar.” Att vid upphandling ha
kunskapen och ställa relevanta villkor kommer att göra stor skillnad. Vid redan befintliga
material och anläggningar som utsätts för slitage bör kommunen se över hur spridning
av plast och mikroplaster kan minimeras. Att inköp i kommunen sker i enlighet med
upphandlingspolicyn bör följas upp.
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Dnr KS/KF 2016:333.409

Lomma kommun och Malmö stad har inlett ett arbete kring konstgräsplaner under 2016
och inom Miljösamverkan Skåne är ett projekt föreslaget som handlar om att reducera
uppkomsten av utsläpp av mikroplaster från konstgräsplaner inför verksamhetsår 2018–
2019. Detta föreslagna projekt behövs och ligger i fas med pågående nationella
utredningar. Målet med projektet är att på kort och lång sikt minska användningen av
granulat på konstgräsplaner och därmed minska utsläpp av mikroplast till naturmiljön.
Andra mål är att uppmärksamma problematiken, visa på lokala lösningar och sprida
kunskap.
Syntetfibrer, slitage från båtskrov och hygienartiklar med mikroplast är ytterligare stora
källor till mikroplaster. Det kommunen kan göra är att ha informationskampanjer för att
höja medvetandegraden hos kommuninvånare om hur spridning av mikroplaster från
dessa kategorier kan minimeras.
Under hösten 2016 skickade Miljöenheten information om projektet ”giftfri förskola”
som pågår i flertalet kommuner till samtliga förskolor i Lomma. I Lathunden framgår hur
man kan påbörja arbetet med att inventera leksaker i lokalerna och i de fall som de
innehåller olämpliga ämnen så bör de fasas ut. Under våren 2017 kommer även ett
informationstillfälle att erbjudas alla förskolechefer i samarbete med Lunds kommun.
KIMO är i slutskedet med att ta fram ett förslag till handlingsplan mot utsläpp av
mikroskräp från kommunala anläggningar och verksamheter. Syftet med
handlingsplanen är att identifiera de kommunala ansvarsområden som bidrar till utsläpp
av mikroskräp samt att ge förslag på i dagsläget möjliga åtgärder. Dokumentet kan
användas som ett kunskapsunderlag i kommunerna.
Ett förvaltningsövergripande arbete mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur‐ och fritid i Lomma kommun inleddes under
2016. Med anledning av detta har en översyn av kommunens konstgräsplaner
genomförts, brunnar har rensats och rutiner för uppsamling har uppdaterats. Under
kommande år behöver utredningar för huruvida granulaten i befintliga konstgräsplaner
kan bytas ut eller ej att tas fram. Allt eftersom de befintliga konstgräsplanerna i
kommunen behöver förnyas bör alternativa metoder undersökas.
Fastighetsavdelningen har även uppmärksammat att lekplatser och skolgårdar med
”gummiunderlag” kan behöva ses över årligen för att i god tid kunna åtgärda slitna ytor.
Under 2017 kommer en student från kursen ”tillämpad Ekotoxikologi” vid Lunds
universitet få i uppdrag att undersöka fallskydd på lekplatser.
Sammanfattningsvis pågår många olika projekt inom kommuner, organisationer och
föreningar för att minska användandet och förhindra utsläpp av mikroplatser till våra
vattendrag. Flertalet av dessa kommer att pågå under kommande år.
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Kommunstyrelsen har under § 66/17 föreslagit kommunfullmäktige besluta att
motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till miljö‐ och byggnadsnämndens
yttrande.
Beslutsunderlag
‒ Motion, inkommen 2016‐10‐18, från Lennart Nilsson (S)
‒ Protokoll från miljö‐ och byggnadsnämnden, § 23/17
‒ Protokoll från kommunstyrelsen, § 66/17
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar miljö‐ och byggnadsnämndens
ordförande Jerry Ahlström (M) en redogörelse.
Överläggning
Jerry Ahlström (M) och Anders Berngarn (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i
enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Lennart Nilsson (S) och Lisa Bäck (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla
motionen.
Johan Holmqvist (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen
med tillägget att uppdrag ska ges till förvaltningen att återkomma med information till
kommunfullmäktige beträffande den nuvarande hanteringen av konstgräsplanerna och
vilka åtgärder som har vidtagits för att reducera miljöpåverkan med avseende på
materialval och för att undvika spridning av mikroplaster.
Jerry Ahlström yrkar avslag på Johan Holmqvists tilläggsyrkande.
Sedan överläggningen förklarats avslutad förklarar ordförande att han först avser att
ställa proposition på frågan om bifall till kommunstyrelsens förslag respektive frågan om
bifall till motionen och att han därefter avser att ställa proposition på frågan om bifall
respektive avslag till Johan Holmqvists tilläggsyrkande.
Denna propositionsordning godkännes.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag, till vilket Jerry
Ahlström (M) och Anders Berngarn (M) yrkat bifall samt på Lennart Nilssons (S) och Lisa
Bäcks (S) yrkande om bifall till motionen, varefter han förklarar sig anse att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes.
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Den som önskar bifalla motionen röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till
miljö‐ och byggnadsnämndens yttrande i ärendet.
Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 12, Nej 31.
Ordförande ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till Johan
Holmqvists tilläggsyrkande, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
‒ Motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till miljö‐ och byggnadsnämndens
yttrande.
./.

Bilaga
______________________
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Fastställelse av reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
inom livsmedelslagstiftningens område samt för tillsyn enligt strålskydds‐
lagen
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kommunens befogenheter att fastställa avgifter
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter
för kommunens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt före‐
skrifter som har meddelats med stöd av balken.
Kommunfullmäktige har senast reviderat taxan under § 98/2017.
Medlemsstaternas kontroll av att företagarna följer bestämmelserna inom livsmedels‐
området regleras av en EG‐förordning (nr 882/2004). För att täcka kostnaderna för den
offentliga kontrollen medger förordningen att medlemsstaterna får ta ut avgifter.
Med stöd av livsmedelslagen (SFS 2006:804) har regeringen utfärdat den s.k. avgiftsför‐
ordningen (Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter), av vilken det framgår att kommunerna är skyldiga att ta ut
avgifter för att täcka sina kostnader för kontrollerna. Kommunen skall ta ut årlig avgift
för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll samt avgift för att täcka kom‐
munens kostnader för prövning eller registrering.
Enligt livsmedelslagen (2006:804) § 11 är det den kommunala nämnd som fullgör uppgif‐
ter inom miljö‐ och hälsoskyddsområdet som skall fullgöra den offentliga kontroll som
enligt livsmedelslagen skall utövas av kommunen. Hur den offentliga kontrollen skall or‐
ganiseras och genomföras regleras genom EG‐förordningen och Livsmedelsverkets före‐
skrifter. Av avgiftsförordningen framgår att kommunens taxa inom livsmedelsområdet
skall bestämmas av kommunfullmäktige.
Enligt 43 § strålskyddslagen och 16 a § strålskyddsförordningen får kommunfullmäktige
meddela föreskrifter om avgifter för kommunens kostnader för tillsynsverksamhet avse‐
ende solarieverksamhet.
Avgifterna enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen och lagen om foder och
animaliska biprodukter sammanfördes, under år 2016, i en taxa, av kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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Miljö‐ och byggnadsnämnden föreslår i § 38/17 fullmäktige besluta fastställa en revide‐
rad taxa, innebärande faktiska ändringar i bilaga 1, d.v.s. avseende avgifter för prövning
av ansökningar samt handläggning av anmälnings‐ och informationsärenden samt för‐
ändringar av layout i bilaga 2, avgifter för tillsyn av verksamheter.
Förvaltningen redogör i skrivelse 2017‐03‐07 för förslagen och deras konsekvenser för
den enskilde.
Kommunstyrelsen har under § 72/17 föreslagit kommunfullmäktige besluta:
‐Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, inom livsmedelslagstiftning‐
ens område samt tillsyn enligt strålskyddslagen fastställes enligt miljö‐ och byggnads‐
nämndens förslag (bilaga).
‐Den reviderade taxan träder i kraft 2017‐08‐01, varvid nu gällande taxa upphör att
gälla.
Beslutsunderlag
‐Skrivelse 2017‐02‐07 från kanslichefen
‐Protokoll från miljö‐ och byggnadsnämnden § 38/17
‐Skrivelse 2017‐03‐07 från miljö‐ och byggavdelningen
‐Bilaga 1: Taxebilaga 1 ‐ ny version
‐Bilaga 2: Taxebilaga 1 ‐ gamla versionen med gulmarkerade ändringar
‐Bilaga 3: Taxebilaga 2 ‐ ny version
‐Protokoll från kommunstyrelsen, § 72/17
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar miljö‐ och byggnadsnämndens
ordförande Jerry Ahlström (M) en redogörelse.
Överläggning
Jerry Ahlström yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
‐Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, inom livsmedelslagstiftning‐
ens område samt tillsyn enligt strålskyddslagen fastställes enligt miljö‐ och byggnads‐
nämndens förslag.
‐Den reviderade taxan träder i kraft 2017‐08‐01, varvid nu gällande taxa upphör att
gälla.

./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av tidigareläggning respektive senareläggning av utbetal‐
ningar avseende vissa investeringsprojekt
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden föreslår, den 8 maj, kommunfullmäktige att i 2017 års budget göra
omdisponeringar till KF‐projekt 1211 med 2.500 tkr och från projekt 1004 med
‐1.193 tkr, projekt 1520 med ‐974 tkr och projekt 1534 med ‐333 tkr.
Kommunfullmäktige har i november 2016 fastställt totalutgift för de fyra projekten. Hur
utbetalningarna är planerade i tiden framgår av budgetdokumentet. Det är per
definition inte frågan om en omdisponering av medel mellan projekten, men tekniska
nämnden har i sitt förslag ansvarat för att finansiera tidigareläggningen med
motsvarande senareläggning av andra projekt så att de planerade utbetalningarna totalt
sett blir som planerat för 2017.
Av förslaget framgår inte hur de senarelagda projektens utbetalningar planeras i tiden.
Kommunstyrelsen har under § 74/17 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande:
‐Kommunfullmäktige beslutar att i 2017 års budget tidigarelägga planerad utbetalning
för KF‐projekt Beläggningsinvesteringar med +2.500 tkr och som finansiering
senarelägga planerade utbetalningar för projekt Landskapsåtgärder S Västkustvägen
med ‐1.193 tkr, senareläggning av projekt Gångbro över Lödde å med ‐974 tkr och
senareläggning av projekt Gångfartsområden Lomma hamn med ‐333 tkr.
‐Kommunfullmäktige beslutar att planeringen för projektens resterande utbetalningar
hanteras i den fortsatta budgetprocessen.
Beslutsunderlag
‐Skrivelse 2017‐05‐10 från budgetekonom
‐Tekniska nämndens protokoll 2017‐05‐08 § 20
‐Skrivelse 2017‐05‐03 från ekonom och samhällsbyggnadschef
‐Protokoll från kommunstyrelsen, § 74/17
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande Alf
Michelsen (M) en redogörelse.
Överläggning
Alf Michelsen yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag i ärendet.
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Kommunfullmäktiges beslut
‐Kommunfullmäktige beslutar att i 2017 års budget tidigarelägga planerad utbetalning
för KF‐projekt Beläggningsinvesteringar med +2.500 tkr och som finansiering
senarelägga planerade utbetalningar för projekt Landskapsåtgärder S Västkustvägen
med ‐1.193 tkr, senareläggning av projekt Gångbro över Lödde å med ‐974 tkr och
senareläggning av projekt Gångfartsområden Lomma hamn med ‐333 tkr.
‐Kommunfullmäktige beslutar att planeringen för projektens resterande utbetalningar
hanteras i den fortsatta budgetprocessen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet för sty‐
relsen i samordningsförbundet Finsam Kävlinge‐Lomma 2016
Ärendebeskrivning
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser stadgar i § 26 att
förbundsmedlemmarna var för sig ska pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge‐Lomma har överlämnat sin årsredovisning för år
2016 till Lomma kommun. Revisionsrapporten från Deloitte har bilagts årsredovisningen.
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:
Förbundet redovisade för 2016 ett negativt resultat på 51 tkr, vilket medfört att det
egna kapitalet därmed uppgår totalt till 2 621 tkr. Storleken på det egna kapitalet är 2
106 tkr större än Nationella rådets rekommendation för sparade medel/eget kapital.
Budgeterat resultat för förbundet år 2017 är‐ 2,7 mnkr. Enligt uppgift ska förbundet
starta nya projekt under år 2017 och det kommer successivt att reducera det egna kapi‐
talet.
Kommunstyrelsen har under § 75/17 föreslagit kommunfullmäktige besluta följande:
‐Kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun godkänner, för sin del, årsredovis‐
ning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge‐Lomma för år 2016 och beviljar styrel‐
sen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Beslutsunderlag
‐Skrivelse 2017‐05‐10 från ekonomichefen
‐Årsredovisning och revisionsrapport för Finsam Kävlinge‐Lomma 2016
‐Protokoll från kommunstyrelsen, § 75/17
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
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.
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Kommunfullmäktiges beslut
‐Kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun godkänner, för sin del, årsredovis‐
ning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge‐Lomma för år 2016 och beviljar styrel‐
sen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Jäv
Med anledning av jäv har Lisa Bäck (S) och Conny Bäck (S) inte deltagit i ärendets
handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

