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Dnr KS/KF 2017:15.101

Information beträffande Lomma Camping
Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar exploateringsingenjör Torsten Lindh en
redogörelse beträffande gällande arrendeavtal m.m.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information om Sverigeförhandlingen-storstadsåtgärder/Lommabanan
Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar planeringschef Anders Nyquist en
lägesrapport avseende projekt Malmöpendeln/ Lommabanan etapp 1 och 2.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Redovisning av kommunens arrendeavtal
Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar exploateringsingenjör Urban Linse en
redogörelse för gällande arrendeavtal.
Beslutsunderlag
-Sammanställning över gällande arrendeavtal, daterad 2017-01-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
-Uppdrages åt förvaltningschef Tommy Samuelsson att till arbetsutskottet inkomma
med en helhetsredovisning avseende all kommunens upplåtelse av såväl mark som
byggnader, inklusive upplåtelser av offentlig plats.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppföljning – personalavdelningen
Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar personalchef Per Sundberg en redogörelse
för aktuella ärenden såsom löneförhandlingsläget, årets medarbetarenkät, årets
lönekartläggningsarbete, digitaliseringsprojekt vad gäller timanställningar och
rehabiliteringsverksamheten samt överlämning till efterträdare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Redovisning av resultatet av SCB:s medborgarundersökning och
mätningen ”Kommunens Kvalitet i korthet” (KKIK)
Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kvalitetsutvecklare Elin Westerberg en
redogörelse för resultatet av SCB:s medborgarundersökning och av mätningen
”Kommunens Kvalitet i korthet” (KKIK).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Inrättande av Rådet för trygghet och folkhälsa och fastställande av
handlingsplan för detta
Ärendebeskrivning
Rådet för trygghet och folkhälsa föreslås inrättas för att initiera, stödja, följa och
utvärdera insatser som vidtas för att långsiktigt och strategiskt skapa förutsättningar för
ett tryggt och hälsosamt samhälle. Rådet har sin organisatoriska tillhörighet under
kommunstyrelsen.
Rådet föreslås ersätta det brottsförebyggande rådet.
Rådet, som föreslås bestå av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens andre
vice ordförande, kommundirektören, förvaltningscheferna, säkerhetschefen och
lokalpolisområdeschefen, ska framförallt behandla övergripande strategiska frågor och
därmed verka för ett långsiktigt och proaktivt främjande och förebyggande arbete.
Rådet blir även forumet för diskussioner kring våldsbejakande extremism och för frågor
kring det sedan tidigare påbörjade arbetet kring ”Barnens Bästa” och trafiksäkerhetsfrågor.
Det befintliga trafiksäkerhetsrådet, under tekniska nämnden, föreslås rapportera genomförda åtgärder till rådet för trygghet och folkhälsa. Tekniska nämnden har även i
fortsättningen ansvar för trafiksäkerhetsrådet arbete.
Vidare finns ett projekt benämnt ”Barnens Bästa” som ska säkerställa ett välfungerande
samarbete mellan förskola, skola, fritid och socialförvaltning. Projektet rapporterar till
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden och föreslås dessutom framgent rapportera till Rådet för trygghet och folkhälsa. Nämnderna
har även i fortsättningen ansvar för projektet ”Barnens Bästa”.
Till sin hjälp föreslås rådet få en tjänstemannagrupp, samverkansgrupp, med
representanter som i sina ordinarie arbeten har uppgifter som berör rådets frågor.
Samverkansgruppen föreslås bestå av säkerhetschef, teknisk chef, myndighetschef på
socialförvaltningen, IFO-chef, kultur- och fritidschef, stf räddningschef och
kommunpolis. Samverkansgruppen ska genomföra uppdragen från rådet.
Föreliggande förslag till handlingsplan för Rådet för trygghet och folkhälsa beskriver mål,
syfte, organisation, ansvarsfördelning och uppgifter.
Uppföljning av genomförda aktiviteter, aktuella problembilder och inventering av framtida behov ska genomföras årligen. Indikatorer ska följas upp genom analys av mätningsresultat. Handlingsplanen föreslås revideras varje mandatperiod.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat det föreliggande förslaget till berörda
nämnder för yttrande.
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Yttranden
Barn- och utbildningsnämnden önskar en tydligare koppling mellan förslaget till handlingsplan och Lomma kommuns vision och övergripande mål. Nämnden noterar också
att planen definierar fyra fokusområden som anger inriktningen för rådets arbete – familjestöd, arbetslöshet, trygghet och säkerhet, samt fysiska aktiviteter och matvanor,
här önskar nämnden en tydligare koppling till kommunens övergripande mål.
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att ett arbete som det som föreslås i handlingsplanen kan fånga intentionerna att nå samsyn kring hur god folkhälsa, säkerhet och
trygghet ska uppnås utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv.
Kultur- och fritidsnämnden önskar en tydligare koppling mellan förslaget till handlingsplan och Lomma kommuns vision och övergripande mål. Nämnden noterar också att
planen definierar fyra fokusområden som anger inriktningen för rådets arbete – familjestöd, arbetslöshet, trygghet och säkerhet, samt fysiska aktiviteter och matvanor, här
önskar nämnden en tydligare koppling till kommunens övergripande mål. Kultur- och fritidsnämnden bedömer att ett arbete som det som föreslås i handlingsplanen kan fånga
intentionerna att nå samsyn kring hur god folkhälsa, säkerhet och trygghet ska uppnås
utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv.
Socialnämnden har beslutat att anta socialförvaltningens skrivelse som sitt yttrande till
kommunstyrelsen med följande tillägg:
– Ur ekonomisk synvinkel ligger i förslaget en utvidgad administrativ åtgärd som inte ligger i linje med budgetförutsättningarna för kommunen.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2016-10-20 önskat en tydligare koppling av fokusområdena till de behov som finns i Lomma kommun och en avgränsning utifrån att dessa
ansvar till viss del redan ligger i de olika nämnderna.
Förvaltningen föreslår vidare att fokusområdena ska vara få och kopplade till mål och
vision, att samverkansgruppen ska utgå ut förslaget (för att få en effektivare organisation, alternativt dra ner antalet träffar på grund av resursskäl), att beslut som kommer
från kommuncentralt håll fortsatt ska gå genom ordinarie linjeorganisation och att det
är viktigt att styrning av projekt som ”idag ligger i de olika nämnderna ligger där budget
finns”.
Tekniska nämnden har inga synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2017-01-28 från säkerhetschefen
- Förslag till handlingsplan för Rådet för trygghet och folkhälsa
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-06 § 104
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-12-05 § 96
- Socialnämndens beslut 2016-11-08 § 71
- Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2016-10-10 § 133
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Arbetsutskottets handläggning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar säkerhetschefen en redogörelse.
Överläggning
Lisa Bäck yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunledningskontoret för en
fördjupning av det föreslagna arbetet med folkhälsoaspekten och för att undersöka
möjligheten att effektivisera den föreslagna organisationen.
Sammanträdet ajourneras kl. 11.34-11.48.
Arbetsutskottet företar därefter en redaktionell ändring i förslaget till handlingsplan,
innebärande att första meningen, sid 4, erhåller följande reviderade lydelse.
”Rådet ska framförallt behandla övergripande strategiska frågor genom att verka för ett
långsiktigt och proaktivt både främjande och förebyggande arbete.”
Ordförande yrkar bifall till det föreliggande förslaget, med redaktionell ändring, också
innebärande att arbetet ska utvärderas efter ett år.
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om återremiss respektive frågan om
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, varefter arbetsutskottet beslutar att
avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag till det
föreliggande förslaget med redaktionell ändring, varefter arbetsutskottet beslutar att
bifalla detsamma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
-Rådet för trygghet och folkhälsa inrättas för att initiera, stödja, följa och utvärdera
insatser som vidtas för att långsiktigt och strategiskt skapa förutsättningar för ett tryggt
och hälsosamt samhälle. Rådet har sin organisatoriska tillhörighet under
kommunstyrelsen och ersätter det brottsförebyggande rådet.
- Föreliggande handlingsplan för Rådet för trygghet och folkhälsa fastställes och ersätter
gällande handlingsplan för brottsförebyggande rådet.
Polismyndigheten inbjudes att medverka i rådet och samverkansgruppen i enlighet med
handlingsplanen.
Arbetet i enlighet med handlingsplanen ska utvärderas efter ett år.
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Särskilt uttalande
Lisa Bäck anmäler att hon avser att foga ett särskilt uttalande till protokollet.
./. Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av avtal om medfinansiering och samverkan avseende
cykelväg längs väg 925
Ärendebeskrivning
Trafikverket har inkommit med förslag till avtal om medfinansiering och samverkan
avseende en cykelväg längs väg 925 mellan Malmövägen och Borgeby kyrkväg, d.v.s. en
cykelväg till Borgeby Slott/Borgeby kyrka från huvudvägen mellan Borgeby samhälle och
Löddeköpinge (Borgeby Slottsväg).
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för de aktuella sträckan och har för
avsikt att gå vidare i processen med att öppna en cykelväg för trafik under år 2019.
Den aktuella cykelvägen finns inte medtagen i kommunens cykelplan.
Den totala kostnaden beräknas till 3,2 mnkr, varav Lomma kommun föreslås finansiera
hälften.
Yttrande
Planeringschefen uppger i skrivelse 2016-11-17 att det generellt sett är angeläget att
förbättra möjligheterna för cykeltrafik, då detta gynnar såväl trafiksäkerhet, som
framkomlighet och är positivt ur klimatsynpunkt. Borgeby Slott med närmaste
omgivning växer som besöksmål och det känns därför naturligt att koppla området till
det separata cykelvägnätet i kommunen. Kommunen har tidigare fört diskussioner med
Trafikverket och berörd markägare om anläggande av cykelväg längs den aktuella
sträckan. Planeringschefen förslår att Lomma kommun ska ställa sig positiv till
föreliggande framställan från Trafikverket.
Tekniska nämndens arbetsutskott har, 2017-01-16 § 1, beslutat att lämna följande
synpunkter till kommunstyrelsen:
– Cykelvägen kommer att ansluta till den befintliga cykelvägen med sträckning norrut
från Borgeby. Tekniska nämndens arbetsutskott ser positivt på anläggandet av cykelvägen.

– I åtgärdsvalsstudien anges att generell bredd för dubbelriktad cykelbana mellan orter
ska vara 2,5 meter. I Lomma kommuns normbeskrivning anges en bredd på minst 3 meter för dubbelriktade cykelbanor, vilket även rekommenderas för den aktuella sträckan.
Stråket utgör ett pendlingsstråk mellan Bjärred och Lund med potentiellt högt cykeltrafikflöde.
– I nästa skede bör även belysningen längs sträckan ses över. Enligt åtgärdsvalsstudien
anges att övergripande länkar i huvudnätet ska belysas, men det framgår inte tydligt att
aktuell sträcka ingår i detta, och därmed att den separerade cykelbanan och korsningspunkten ska vara belyst. Befintlig belysning kan i detta fall vara otillräcklig och behöva
kompletteras.
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– I avtalsförslaget anges att Lomma kommun ska stå för hälften av Trafikverkets interna
kostnader, men ingenting om motsatt förhållande. Rimligtvis borde varje part stå för 100
% av sina egna interna kostnader.
– Tekniska nämndens arbetsutskott vill uppmärksamma på att projektkostnaden som
ska delas med Trafikverket är beräknad till mellan 2,7 och 3,7 miljoner kronor. Kommunens kostnad kommer vid en delning alltså att ligga i spannet 1,35 miljoner och 1,85 miljoner kronor. I det fall projektets kostnader hamnar i de övre regionerna kommer då
projektet att vara underfinansierat vilket bör beaktas vid äskandet av medel.
Ekonomiavdelningen har avgett yttrande i skrivelse 2017-12-22.
Beslutsunderlag
- Avtalsförslag från Trafikverket och medfinansiering och samverkan avseende
cykelväg längs väg 925 mellan Malmövägen och Borgeby kyrkväg, längs Boregby
Slottsväg
- Åtgärdsvalsstudie, daterad 2016 -08-26
- Skrivelse 2016-11-17 från planeringsavdelningen
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2017-01-16 § 1
- Skrivelse 2016-12-22 från ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
- Lomma kommun godkänner föreliggande förslag till avtal om medfinansiering
och samverkan avseende cykelväg längs väg 925, mellan Malmövägen och
Borgeby kyrkväg.
- Uppdrages åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet
- Medfinansieringen kostnadsföres i sin helhet vid avtalets tecknande.
Finansförvaltningens verksamhet för finansiella intäkter och kostnader utökas
med 1,6 mnkr för bidrag till statlig infrastruktur. Finansieringen sker genom ett
ökat budgetanslag för skatteintäkter med motsvarande belopp.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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