SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 1 (11)

2018-03-15

Plats

Kommunhuset, Lomma

Tid

kl. 19:00-19:25

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

Pia Johnson och Anna-Karin Davidsson
(Ersättare: Karin Everlund)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 28 mars 2018 kl
15:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 13-17

Eva Elfborg
Ordförande
Claes Hedlund
Justerande
Pia Johnson

Anna-Karin Davidsson

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-03-15

Paragrafer

13-17

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2018-03-29
Kommunhuset

Datum när anslaget
tas ned

Underskrift
Katarina Bergh
Assistent

Utdragsbestyrkande

2018-04-20

s. 2 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 3 (11)

2018-03-15

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun 2018-03-15
M
S

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
Emma Köster
M
Alf Michelsen
M
Ola Ahlqvist
M
Anna Ericson
M
Lennart Månsson
M
Elisabeth Svensson
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
Christel Åkerman
S
Karin Everlund
L
Remco Andersson
L
Britt Hjertqvist
L
Anders Olsson
KD Anna-Karin Davidsson
C
Martha Henriksson-Witt
C
Lars-Göran Svensson

§§ 15-17

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2018-03-15

Ordinarie ledamöter (forts.)
MP Johan Holmqvist
Bert Selmer
SD Björn Almqvist
Fredrik Törnkvist
Tjänstgörande ersättare
M
Johan Danielsson
M
Attila Beck
S
Thomas Dahlbom
L
Rune Larsson
L
Sven-Eric Davidsson
Icke tjänstgörande ersättare
M
Attila Beck
M
Krister Wiman
M
Charlott Enocson
M
Miriam Ahlström
M
Cecilia Wittrock Lindoff
M
Janina Pettersson
S
Per Bengtsson
S
Alma Salcinovic
L
Jan Schön
KD Urban Girhammar

§§ 13-14

§§ 15-17

Utdragsbestyrkande

s. 4 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 5 (11)

2018-03-15

KF § 13

Dnr KS/KF 2018:7.002

Meddelanden
a.)

Socialnämndens beslut § 6/180130 avseende rapport om ej verkställda beslut
under kvartal 4 år 2017

b.)

Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2018-02-20 att ny ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet de gröna efter Greger Trobäck, för tiden till och med 201810-14, ej kunnat utses

c.)

Revisionsrapport 2018-03-12, avseende granskning av rektorernas arbetssituation

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 14

s. 6 (11)

2018-03-15
Dnr KS/KF 2016.99.042

Godkännande av ytterligare investeringsmedel för finansiering av
parkourbana
Ärendebeskrivning
I investeringsbudgeten för år 2017 beviljades kultur- och fritidsnämnden ett investeringsanslag på 1 400 tkr för parkourbana Bjärred, efter att kultur- och fritidsnämnden
hemställt om att investeringsmedel för byggnation av parkourbana skulle flyttas från år
2019 till år 2017. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid gjorde bedömningen att det är angeläget att parkourbanan byggs snarast. Bjerreds gymnastikförening, har
genom stöd från Skåneidrotten, utlovat ett investeringsbidrag på 700 tkr till kommunen.
Redovisningsmässigt hanteras detta bidrag som en driftintäkt som kan periodiseras mot
kapitaltjänstkostnaderna.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-01-22, § 2, att hemställa hos kommunfullmäktige om ytterligare 485 tkr i investeringsmedel för parkourbana i Bjärred. Investeringsprojektet beräknas nu totalt uppgå till 1 885 tkr, vilket är cirka
35 % mer än budgeterat. Som orsak till att projektet blivit dyrare anför förvaltningen att
kostnaden för belysningen blir 229 tkr mot beräknade 50 tkr, anbudet har blivit 50 tkr
dyrare än beräknat, samt att arbetskostnaden för samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare (300 tkr) inte var medräknad i den ursprungliga kalkylen.
Ekonomichef Marcus Nilsson redogör för ärendet i skrivelse 2018-02-08. I det fall tilläggsanslag beviljas för investeringsprojektet Parkourbana Bjärred föreslår ekonomichefen att anslaget finansieras genom en förändring av rörelsekapitalet. Ekonomichefen föreslår vidare att utförandeansvaret för projektet, inklusive investeringsmedel bör föras
över till tekniska nämnden. Drift-, underhåll- och kapitaltjänstkostnader föreslås belasta
kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2018-02-08 från ekonomichefen
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2018-01-22 § 2
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2018-02-28 § 19
Kommunstyrelsen föreslår under § 19/18 kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsanslag på sammanlagt 485 tkr beviljas för investeringsprojektet Parkourbana Bjärred. Anslaget finansieras genom en förändring av rörelsekapitalet.
‒ Kommunfullmäktige beslutar att utförandeansvaret för projektet, inklusive investeringsmedel, förs över till tekniska nämnden. Drift-, underhåll- och kapitaltjänstkostnader
belastar kultur- och fritidsnämnden.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 14 (forts.)

s. 7 (11)

2018-03-15
Dnr KS/KF 2016.99.042

‒ Kommunfullmäktige beslutar att investeringsprojektet Parkourbana Bjärred ska slutredovisas verksamhetsmässigt och ekonomiskt.
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kultur- och fritidsnämndens ordförande
Carin Hansson en redogörelse.
Överläggning
Carin Hansson (M), Lisa Bäck (S), Rune Larsson (L) och Anders Berngarn (M) yrkar att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
‒ Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsanslag på sammanlagt 485 tkr beviljas för investeringsprojektet Parkourbana Bjärred. Anslaget finansieras genom en förändring av
rörelsekapitalet.
‒ Kommunfullmäktige beslutar att utförandeansvaret för projektet, inklusive investeringsmedel, förs över till tekniska nämnden. Drift-, underhåll- och kapitaltjänstkostnader
belastar kultur- och fritidsnämnden.
‒ Kommunfullmäktige beslutar att investeringsprojektet Parkourbana Bjärred ska slutredovisas verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 15

s. 8 (11)

2018-03-15
Dnr KS/KF 2018:38.042

Godkännande av reviderade regler för budgetering, redovisning och
uppföljning av investeringar
Ärendebeskrivning
Gällande "Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar" fastställdes av kommunfullmäktige 2010-11-25, och har sedan dess reviderats vid sex tillfällen. Den senaste revideringen skedde 2017-04-20, § 27.
I skrivelse 2018-02-08 föreslår ekonomichef Marcus Nilsson och budgetekonom Elisabet
Andersson att reglerna för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar revideras, på så sätt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget och flerårsplan i
november valår.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2018-02-08 från ekonomichefen och budgetekonomen
‒ Förslag till reviderade "Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar" med bilagor
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2018-02-28 § 20
Kommunstyrelsen föreslår under § 20/18 kommunfullmäktige besluta följande:
‒

Kommunfullmäktige reviderar reglerna för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar under punkten 1.1, sista stycket, och bilaga 1, på så sätt att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget och flerårsplan i november
valår.

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.
Kommunfullmäktiges beslut
‒ Kommunfullmäktige reviderar reglerna för budgetering, redovisning och uppföljning
av investeringar under punkten 1.1, sista stycket, och bilaga 1, på så sätt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget och flerårsplan i november valår.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 16

s. 9 (11)

2018-03-15
Dnr KS/KF 2016:129.106

Godkännande av tilläggsavtal till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB, samt godkännande av revidering av bolagsordning för Sydvatten AB
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2004-10-21, § 97, godkänt reviderat konsortialavtal för
Sydvatten AB. Avtalet ersatte 1978 års avtal. Kommunfullmäktige har vidare beslutat att
godkänna förslag till tilläggsavtal till konsortialavtalet innefattande justeringar av konsortialavtalet föranledda av Bjuvs kommuns inträde i bolaget, Svedala kommuns utökade delägarskap, Skurups kommuns inträde i bolaget och Ängelholms inträde i bolaget.
Sydvattens nuvarande aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor. Lomma kommuns andel av aktiekapitalet uppgår för närvarande till 2,33 %.
Båstads kommun avser att inträda som delägare i Sydvatten AB. Detta innebär justering
av konsortialavtalet på så sätt att antalet aktier utökas som ett resultat av en riktad nyemission till Båstad kommun. Varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet
justeras därmed något. Ingen omfördelning av aktier kommer att ske mellan nuvarande
delägare. Justeringen kommer att ske i form av ett tilläggsavtal till konsortialavtalet.
Sydvatten AB föreslår delägarkommunerna ta ställning till föreliggande förslag till tilläggsavtal till gällande konsortialavtal.
Med anledning av Båstad kommuns inträde i bolaget föreslås vidare att bolagsordningen, § 8, ändras på så sätt att antalet suppleanter i styrelsen utökas från 14 stycken till 15
stycken, och att det antal suppleanter som ”övriga aktieägare” utser gemensamt därmed utökas från 8 stycken till 9 stycken.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2018-02-22 från kanslichefen
‒ Sydvatten, ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal, daterat
2018-01-29
‒ Sydvatten, ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal komplettering av bolagsordning, daterat 2018-02-19
‒ Gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2018-02-28 § 23
Kommunstyrelsen föreslår under § 23/18 kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Lomma kommun godkänner, för sin del, föreliggande förslag till tilläggsavtal till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB.

Utdragsbestyrkande
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KF § 16 (forts)

Dnr KS/KF 2016:129.106

‒ Lomma kommun godkänner, för sin del, föreslagen ändring av bolagsordningen,
§ 8, för Sydvatten AB.
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.
‒
‒

Kommunfullmäktiges beslut
Lomma kommun godkänner, för sin del, föreliggande förslag till tilläggsavtal till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB.
Lomma kommun godkänner, för sin del, föreslagen ändring av bolagsordningen,
§ 8, för Sydvatten AB.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 17

s. 11 (11)

2018-03-15
Dnr KS/KF 2018:68.709

Fråga från Henri Gossé (S) till socialnämndens ordförande angående inte
verkställda beslut
Ärendebeskrivning
Föreligger fråga från Henri Gossé (S) till socialnämndens ordförande angående inte verkställda beslut.
./.

Bilaga
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
I frågedebatten deltar socialnämndens ordförande Sofia Forsgren-Böhmer och Henri
Gossé.
Debatten förklaras avslutad.

Utdragsbestyrkande

