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KOMMUNSTYRELSEN
2017-01-18
Plats
Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma
Tid
Onsdagen den 18 januari 2017 kl. 19.00-19.12
Beslutande

Robert Wenglén (M)
Lisa Bäck (S)
Claes Hedlund (M)
Alf Michelsen (M)
Carin Hansson (M)
Remco Andersson (L)
Lars Carlén (S)
Conny Bäck (S)
Jerry Ahlström (M)
Patric Bystedt (M)
Lennart Månsson (M)
Gunilla Lundström (L)
Karl-Gustav Nilsson (S)

Ordförande
2:e vice ordf.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare för A Berngarn (M)
Ersättare för S Forsgren-Böhmer (M)
Ersättare för Christian Idström (M)
Ersättare för M Henriksson Witt (C)
Ersättare för R Netterlid (S)

Övriga deltagare

Emma Köster (M)
Anders Widesjö (M)
Mozhgan Zachrison (M)
Lena Wahlgren (M)
Anna-Karin Davidsson (KD)
Lennart Nilsson (S)
Pia Johnson (S)

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Jan Sohlmér
Eva Elfborg

Kommundirektör
Kanslichef

Utses att justera
Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Lisa Bäck
Kommunhuset i Lomma 2017-01-25
Sekreterare
Eva Elfborg
Ordförande
Robert Wenglén
Justerande
Lisa Bäck
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
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Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2017-01-26

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift
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KS § 1

Dnr KS/KF 2017:6.002

Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
nr 30/16
Yttrande över ansökan om tillstånd till kameraövervakning
Dnr KS/KF 2016:382.109
nr 31/16
Yttrande över ansökan om tillstånd till kameraövervakning
Dnr KS/KF 2016:384.109
nr 32/16
Yttrande över ansökan om tillstånd till kameraövervakning
Dnr KS/KF 2016:385.109
nr 33/16
Överklagande av beslut om dispens från reservatsföreskrifter för
skyddsjakt på gäss inom naturreservatet Södra Lommabukten med
Tågarps hed och Alnarps fälad i Lomma och Burlövs kommuner
(Natura 2000)
Dnr KS/KF 2016:388.265
nr 34/16
Yttrande över Habo Golf ABs ansökan i miljömål (M 3765-16) inom
Örestads golfbana
Dnr KS/KS 2016:59.410
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 146-165/16 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
nr 1-4/17
styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
nr 27/16
Undertecknande av avtal avseende diskretionär portföljförvaltning
Dnr KS/KF 2016:381.044
nr 28/16
Nedskrivning av kundfordringar, samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr KS/KF 2016:14.045
nr 29/16
Nedskrivning av kundfordringar, socialförvaltningen
Dnr KS/KF 2016:14.045
nr 30/16
Nedskrivning av kundfordringar, UKF-fövaltningen
Dnr KS/KF 2016:14.045
nr 1/17
Nedskrivning av kundfordringar, samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr KS/KF 2017:12.045
nr 2/17
Nedskrivning av kundfordringar, kommunledningskontoret
Dnr KS/KF 2017:12.045
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 60/16
Lokal tvisteförhandling med Lärarförbundet
Dnr KS/KF 2016:11.002
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nr 61/16
nr 62-67/16
nr 68-69/16

Förhandling om utökad facklig tid
Dnr KS/KF 2016:11.002
Kommunal tjänstepension
Dnr KS/KF 2016:11.002
Ålderslivränta
Dnr KS/KF 2016:11.002

Protokoll från sammanträde 2016-11-30, 2016-12-07 och 2016-12-14 med
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Protokoll från sammanträde 2016-11-30 med planledningsgruppen.
Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från sammanträde 2016-11-17 och 2016-12-08 med kommunfullmäktige.
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 93/16, angående beställning av
nybyggnation av fritidsgård i Bjärred.
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 98/16, angående fastställande av
nämndsbudget 2017 och godkännande av ramförskjutning av externa budgetmedel.
Protokoll från tekniska nämnden, § 113/16, angående fastställande av nämndsbudget
för tekniska nämnden 2017.
Protokoll från Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s extra bolagsstämma 2016-11-15.
Minnesanteckningar från ägarsamråd SYSAV 2016-09-06.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppföljning av anvisningar för informationsverksamheten med
kommunikationsplan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen godkände 2012-09-09, § 164, Anvisningar för
informationsverksamheten med kommunikationsplan, inklusive bilagor.
Kommunikationsplanen beskriver budskap, målgrupp, aktiviteter etc. som Lomma
kommun ska arbeta med för att beskriva vad medborgaren kan förvänta sig av
kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens.
Syftet är att skapa förtroende för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna
genom att på olika sätt beskriva och kommunicera våra olika tjänster och att åtgärda de
brister som uppstår i verksamheten.
Genom att upprätta en gemensam kommunikationsplan uppnår Lomma kommun:
- Ökad fokusering på medborgare/brukare
- Minskat förväntningsgap
- Tydliggörande av tjänsternas innehåll för både personal och
medborgare/brukare
- Engagemang hos personalen i förbättringar av verksamheten
Samtliga nämnder/förvaltningar involverades under 2012 i arbetet med att ta fram den
gemensamma kommunikationsplanen som sedan fastställts av kommunstyrelsen.
Enligt gällande anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan har
kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens informationsverksamhet
och direkt ansvar för kommunövergripande information. Varje nämnd har vidare
ansvaret för information inom sitt verksamhetsområde.
”Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan” består av ett
huvuddokument med kommunstyrelsens och respektive nämnds aktivitetsplaner som
bilagor.
Utvecklingsavdelningen har utarbetat förslag till reviderad aktivitetsplan för
kommunstyrelsens ansvarsområde.
Utvecklingschefer uppger i skrivelse 2016-11-29 att en genomgång av huvuddokumentet
visar att det inte är aktuellt att göra några förändringar.
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Utvecklingschefen redogör vidare för utvecklingsavdelningens arbete inom
ansvarsområde kommunikation under 2016, samt föreslår följande vidareutveckling av
kommunstyrelsens informationsinsatser:
-

Grafisk manual utarbetas och publiceras.
Lansering av kommunens uppdaterade hemsida lomma.se.
Behovsanalys av kommunens intranät genomförs.
Utveckla ny form av övergripande och förvaltningsspecifik
kommunikationsplan.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-07, § 262.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-11-29 från utvecklingsavdelningen
- Förslag till Kommunikationsplan/aktivitetsplan för
Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret år 2017
- Aktivitetsplan för tekniska nämnden år 2017
- Aktivitetsplan för Miljö- och byggnadsnämnden år 2017
- Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 262/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
− Kommunstyrelsen fastställer kommunikationsplan/aktivitetsplan för
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret år 2017 enligt bilaga.
− Kommunstyrelsen ställer sig bakom följande förslag från utvecklingsavdelningen om
vidareutveckling av kommunstyrelsens informationsinsatser:
- Grafisk manual utarbetas och publiceras.
- Lansering av kommunens uppdaterade hemsida lomma.se.
- Behovsanalys av kommunens intranät genomförs.
- Utveckla ny form av övergripande och förvaltningsspecifik
kommunikationsplan.
./.

Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Beträffande framställan från SLU om bidrag till skötsel av Alnarpsparken
för 2017
Ärendebeskrivning
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp har i skrivelse, inkommen 2016-10-18, gjort
en framställan om ett bidrag om 500 tkr vart och ett av åren 2017 och 2018, från Lomma
kommun, för skötseln av Alnarpsparken. Parken ägs av SLU Alnarp och Akademiska hus
AB, som är ett statligt bolag med uppgift att förvalta fastigheter vid landets universitet
och högskolor. Skötseln utförs av SLU Alnarp, men finansieras av båda ägarna.
Kommunstyrelsen beslöt 2016-01-20 § 4 att bevilja SLU Alnarp ett bidrag om 250 tkr år
2016 för skötseln av Alnarpsparken. Kommunstyrelsen påtalade att parken har stor
betydelse också för andra delar av regionen.
Planeringschefen har 2016-11-14 lämnat följande yttrande:
Undertecknad anser att Alnarpsparken är en mycket viktig tillgång för Lomma
kommun och det förefaller fullt rimligt att Lomma kommun lämnar ett ekonomiskt bidrag till parkens skötsel. Det är angeläget att parken kan bibehålla den
höga kvalitet som den har idag.
Det är dock viktigt att framhålla att parken har stor betydelse även för andra
kommuners invånare. Avståndsmässigt är det inte längre till Alnarpsparken
från Arlöv och Åkarp än från Lomma samhälle. Med tanke på parkens storlek,
läge och höga kvalitet är den även betydelsefull ur ett regionalt perspektiv.
Parken utgör en grön oas i en allt mer tätbebyggd region.
Kanslichefen har 2016-11-04 lämnat följande yttrande:
Kommuners befogenheter att driva verksamheter eller bidra till sådana regleras i kommunallagen. Av bestämmelsen i 2 kap. 1 § framgår att kommunens
allmänna kompetens begränsas av att den själv får ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse, som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar och som inte, enligt lag, enbart ska hanteras av någon annan.
Det kan konstateras att ett bidrag av här aktuellt slag, får antas vara till nytta
för såväl kommunmedlemmarna som besöksnäringen. I kravet på allmänintresse ligger ett principiellt förbud mot att ge understöd åt enskilda, eftersom
det i regel inte är av allmänt intresse att sådant understöd lämnas. I det här aktuella fallet torde det emellertid vara av allmänt intresse att understöd lämnas
till SLU Alnarp för skötsel av Alnarpsparken, vilken utgör en viktig plats för rekreation för såväl kommuninvånarna som för turister.
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Budgetekonomen har 2016-11-22 lämnat följande yttrande:
I Budget 2013 och långtidsplan för 2014-2015 avsattes 200 tkr per år för stöd
till Alnarp för skötsel av Alnarpsparken och 200 tkr per år är planerade i kommunstyrelsens förslag till budget för 2017-2019 och likaså i kommunledningskontorets förslag till nämndsbudget för 2017.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-07, § 264.
Beslutsunderlag
- Framställan 2016-10-18 från Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp
- Yttrande 2016-11-14 från planeringschefen
- Yttrande 2016-11-04 från kanslichefen
- Yttrande 2016-11-22 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 264/16
Kommunstyrelsen beslutar följande:
− SLU Alnarp beviljas ett bidrag om 250 tkr år 2017 för skötsel av Alnarpsparken.
Finansiering ska ske genom ianspråktagande av 200 tkr ur kommunstyrelsens
budget och av 50 tkr ur 2017 års anslag till kommunstyrelsens förfogande, övrigt
oförutsett.
− Kommunstyrelsen framhåller ännu en gång att parken har stor betydelse även för
andra kommuners invånare. Avståndsmässigt är det inte längre till Alnarpsparken
från Arlöv och Åkarp än från Lomma samhälle. Med tanke på parkens storlek, läge
och höga kvalitet är den även betydelsefull ur ett regionalt perspektiv. Parken utgör
en grön oas i en allt mer tätbebyggd region.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av slutredovisning från tekniska nämnden av
investeringsprojekt
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har 2016-05-23, § 69, beslutat överlämna förslag till slutredovisning
till kommunfullmäktige.
Budgetekonomen har lämnat yttrande i ärendet.
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar Lennart Månsson, 1:e vice ordförande och
Rune Netterlid, 2:e vice ordförande i tekniska nämnden information avseende
slutredovisningen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-14, § 265.
Beslutsunderlag
− Protokoll från tekniska nämnden, § 69/16
− Yttrande 2016-10-10 från budgetekonomen
− Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 223/16
− Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 265/16
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
– Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning från tekniska nämnden av
nedanstående projekt. Kvarstående medel om totalt 7 574 tkr återlämnas och
negativa avvikelser om totalt 1 781 tkr godkänns.
Kf-proj
1208
1214
1330
1336
1411
1527
1530
1532

Belopp
29 176
70 420
2 672
0
7 052
1 505
2 882
1 400

B-avv
6 824
-420
-222
750
-252
-5
-882
0
5 793

Positiva avvikelser, föreslås återlämnas:
Negativa avvikelser, föreslås godkännas:

7 574
-1 781
5 793

Idrottshall Slättängshallen, Lomma (inkl. ridåvägg)
Utbyggnad av Alfredshällskolan
Renovering T-brygga inkl. I-brygga
Tillbygg. restaurangkök biblioteket
Konstgräsplan Borgeby IP (inkl. belysn. och staket)
Åtgärd underminerad konstruktion hamnpiren
Vinstorpskolan, anpassning
Inköp av Lomma 35:120, Stationen

Budg. totalutgift
36 000
70 000
2 450
750
6 800
1 500
2 000
1 400

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Beslut om utbetalning av kommunalt partistöd år 2017
Ärendebeskrivning
Bakgrund
De grundläggande bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) om kommunalt
partistöd reviderades 2014 och regleras numera i 2 kap 9 – 12 §§. Ändamålet med
partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin
och är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. Fullmäktige
beslutar om partistödets omfattning och formerna för det.
Rätten för en kommun att lämna partistöd är knuten till att partiet är representerat i
fullmäktige med minst en vald ledamot. Med lagtextens ord är ett parti representerat
"om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14
kap. vallagen (2005:837)". Har ett parti en "tom" stol har också partiets representation
minskat i motsvarande mån. Det måste också finnas en registrerad lokal partiförening
för att partistödet ska kunna betalas ut.
Kommunfullmäktige har 2014-09-11, § 47, fastställt reviderade bidragsregler för
kommunalt partistöd utifrån den ändrade lagstiftningen. De lokalt fastställda reglerna
utgör således ett komplement till lagreglerna och bildar en helhet tillsammans med
kommunallagens reglering. Kommunfullmäktige har vidare under 2015-06-11, § 54,
reviderat grundstödets storlek, på så sätt att samtliga partier har ett grundstöd om 15 %
av prisbasbeloppet.
Transparent redovisning
Lagstiftaren har också velat göra beslutsfattandet och framförallt uppföljningen av
partistödet mera transparent och har därför infört en regel om att partier som får stöd
ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske per kalenderår
och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats.
Redovisningen ska granskas av en av partiet utsedd granskare, som årligen ska lämna en
granskningsrapport med intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas
redovisningen till fullmäktige.
Redovisningens innehåll
Av partistödsregler, 4 §, framgår att respektive parti årligen ska lämna en skriftlig
redogörelse som visar att partistödet har använts för att stärka det politiska partiets
ställning i den kommunala demokratin. Medlen ska ha använts för det lokala
partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. Redovisningen ska avse perioden 1
januari-31 december.
De nya reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen
av det lokala partistödet mer transparent. Avsikten är inte att handläggningen av det
årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning i fullmäktige av hur
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ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får partierna
ett ansvar för att själva redovisa användningen av stödet. Partiet väljer hur, d.v.s. i vilka
former, det vill redovisa hur det kommunala partistödet har använts. De nya reglerna
bidrar till att synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för
medborgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad med att ett
ärende läggs på fullmäktiges bord.
Av förarbetena till lagregleringen framgår att det är rimligt att granskningen sköts av den
lekmannarevisor som granskar partiföreningens redovisning och förvaltning på
föreningsstämmans uppdrag.
Den särskilda granskaren bör få tillgång till räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och
andra handlingar av betydelse i samma utsträckning som föreningens revisor.
Granskningsrapportens innehåll
Den särskilda granskaren ska avge en rapport över sin granskning. Det granskaren i
första hand ska uttala sig om är huruvida redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts. Däremot är det inte granskarens uppgift att uttala sig i frågan
om användningen överensstämmer med ändamålet för partistödet.
Granskningsrapporten bör även innehålla en redogörelse för på vilket sätt granskningen
genomförts och vilket material som legat till grund för granskningen. Det ger
utomstående en möjlighet att värdera den särskilda granskarens uttalande i frågan om
redovisningen ger en rättvisande bild.
Partiernas redovisning och granskarnas rapporter
Det kan konstateras att samtliga mandat i kommunfullmäktige är bemannade sedan
mandatperiodens start och att registrerade lokala partiföreningar finns för samtliga
aktuella partier.
Samtliga lokala partier har inkommit med redovisningar av hur det lokala partistödet
använts för år 2015.
I flertalet fall har partiets revisor också utgjort granskare i det aktuella avseendet. I vissa
fall har en särskild granskare utsetts.
Kommunalt partistöd 2017
Partistödet består dels av ett grundstöd och dels av ett mandatbundet stöd. För år 2017
uppgår prisbasbeloppet till 44 800 kronor. Reglerna om grundstöd och mandatstöd
innebär följande för år 2017.
Grundstöd
Mandatbundet stöd

15 % av basbeloppet
16 % av basbeloppet /mandat
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Kommunfullmäktige skall årligen fatta beslut om förskottsutbetalning av bidraget.
Lämnas redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen därefter inte in till fullmäktige senast den 30 juni utbetalas inget stöd
för nästkommande år.
Utebliven redovisning eller granskningsrapport innebär således att partistödet dras in.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-11, § 6.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2017-01-03 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 6/17
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
− Utifrån kommunallagens regler och av kommunfullmäktige 2014-09-11, § 47 och
2015-06-11 § 54 fastställda bidragsregler skall kommunalt partistöd för år 2017
utbetalas enligt bilagd förteckning.
./.

Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av reviderat avgifts- och taxesystem för insatser inom
verksamheten hälsa, vård och omsorg (HVO) i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Enligt socialtjänstlagen 8 kap. får kommunen ta ut skäliga avgifter för hemtjänst,
dagverksamhet, särskilt och annan liknande socialtjänstboende enligt grunder som
kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader
och måste följa lagens regler om maxavgifter, lägsta förbehållsbelopp och regler för
beräkning av avgiftsunderlag.
Kommunfullmäktige har under § 108/2011 fastställt nu gällande avgifts- och taxesystem
för insatser inom verksamheten ”Hälsa, vård och omsorg” (HVO) i Lomma kommun.
Socialnämnden har 2016-12-06 § 80, som en följd av ändrad lagstiftning vad gäller
maxavgifterna, beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderat avgifts- och
taxesystem för insatser inom verksamheten hälsa, vård och omsorg, att gälla från och
med 2017-04-01.
Socialförvaltningen redogör i skrivelse 2016-11-17 för förslagen till ändrade avgifter och
deras konsekvenser för såväl brukarna som kommunen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-11, § 7.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2017-01-04 från kanslichefen
- Protokoll från socialnämnden, § 80/16
- Skrivelse 2016-11-17 från socialförvaltningen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 7/17
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
− Reviderat avgifts- och taxesystem för insatser inom verksamheten hälsa, vård och
omsorg (HVO) i Lomma kommun, fastställes i enlighet med socialnämndens förslag,
att gälla från och med 2017-04-01, varvid nu gällande avgifter upphör att gälla.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Medelstilldelning till barn- och utbildningsnämnden avseende ökade
kostnader för kommunal vuxenutbildning
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden, BUN § 101/16, hemställer hos kommunstyrelsen om 1
290 tkr – i överensstämmelse med kommunens tilldelning i det generella statsbidraget
avsett för detta ändamål – för ökade kostnader inom den kommunala vuxenutbildningen under år 2017 och framöver.
I det generella statsbidraget ingår finansiering för ”Rätt till Komvux” med 54 kr/invånare.
De nya reglerna var under höstens budgetprocess inte kända och eventuella effekter på
utökade kostnader och eventuellt förändrade riktade statsbidrag har därför inte beräknats eller beaktats i kommunens budget för 2017-2019.
Ett nytt generellt statsbidrag innebär inte alltid att en nämnd erhåller motsvarande belopp per invånare. För att uppnå en god ekonomisk hushållning bör en bedömning göras
av kommunens behov i varje enskilt fall.
Den utökade rätten till kommunal vuxenutbildning kommer sannolikt att innebära ett
större antal köpta utbildningsplatser än tidigare år och därmed också ökade kostnader. I
nuläget är det svårt att bedöma effekterna av de nya behörighetsreglerna utöver de beräkningsexempel som förvaltningen beskrivit.
Då kommunens invånarantal per den 1 november är högre än vad som prognostiserades
i budgeten för 2017 finns det möjlighet att finansiera den schablonmässigt antagna
kostnadsökningen med högre förväntade skatteintäkter.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-11, § 8.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-12-22 från ekonomichefen och budgetekonomen
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 101/16
- Skrivelse 2016-11-15 från UKF-förvaltningen
- Regeringens proposition 2016/17:5, s 1, 35-40
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 8/17
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
− Barn- och utbildningsnämnden tillförs 1 290 tkr för utökad rätt till
behörighetsgivande utbildning inom Komvux år 2017. Finansiering föreslås ske
genom motsvarande höjning av budgeterade skatteintäkter.
− En eventuell utökning av barn- och utbildningsnämndens budget 2018 och framåt
hanteras i samband med kommande budgetprocess.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av avtal mellan Lomma kommun och Circle K Sverige AB
avseende förvärv av fastigheten Lomma Bjärred 20:2 och försäljning av
del av fastigheten Lomma Fjelie 2:13 samt bemyndigande till
kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Enligt Kommunens strategiska dokument Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014 ska
ett nytt och attraktivt centrum för boende och handel utvecklas i Bjärred.
Circle K Sverige AB (Circle K) är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Lomma
Bjärred 20:2 belägen vid Bjärreds centrum (Bjärredstomten). Kommunen önskar
förvärva Bjärredstomten av Circle K för att genomföra utvecklingen av Bjärreds centrum
med i huvudsak bostäder.
Trafikverket har antagit en vägplan för ”E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie –
Lund”. Enligt vägplanen ska trafikplats Flädie byggas om för ökad kapacitet.
Kommunen är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Lomma Fjelie 2:13, som är
delvis belägen intill trafikplats Flädie med en yta om ca 50 000 m², (Fastigheten).
Kommunen är intresserad av att avyttra en del av Fastigheten om ca 11 000 m2,
(Flädietomten) för etablering av drivmedelsstation. Detaljplanearbete för Fastigheten
pågår och antagande planeras ske i kommunfullmäktige under februari 2017.
Circle K har förklarat sig vara intresserad av att sälja Bjärredstomten till Kommunen mot
att de får köpa Flädietomten för uppförande av en fullservicestation (Servicestation).
Med anledning av detta har ett avtal tagits fram som innehåller villkoren för hur
Kommunen överlåter Flädietomten till Circle K och hur Circle K, efter att ha avvecklat
pågående verksamhet och sanerat marken till nivå MKM (Naturvårdverkets generella
riktvärden för mindre känslig markanvändning), överlåter Bjärredstomten till
Kommunen.
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:
Enligt avtalsförslaget ska Circle K förvärva tomten i Flädie för en köpeskilling om
8,8 mnkr. Köpeskillingen ska betalas senast på tillträdesdagen, vilken förväntas
infalla i augusti 2017. Enligt exploateringsbudgeten för detaljplan 3394, trafikplats Flädie finns 9 mnkr budgeterat för inkomst år 2017. Kommunen ska enligt
avtalet stå för en översiktlig geoteknisk undersökning, eventuell sanering av
mark inom tomten, lantmäteriförrättning samt att en farbar in- och utfart anläggs till tomten från allmän väg. Sammanlagd kostnad för dessa åtgärder uppgår, enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen till cirka 0,6 mnkr. Dessa kostnader
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finns finansierade i exploateringsbudgeten för detaljplan trafikplats Flädie samt
inom investeringsbudgeten för detaljplaner övriga.
Vidare enligt avtalsförslaget ska Lomma kommun förvärva tomten i Bjärred för
en köpeskilling om 10,1 mnkr av Circle K. Lagfart tillkommer med cirka 0,5 mnkr.
Utöver köpeskillingen kompenserar kommunen Circle K med 1,5 mnkr för avveckling av tomten i Bjärred. Circle K ska sanera tomten i Bjärred till nivå MKM.
Sanering för att nå nivån känslig markanvändning står kommunen för. Uppskattad kostnad för detta uppgår till 1 mnkr. Sammanlagt uppgår kommunens kostnader till 13,1 mnkr. 11 mnkr finns avsatt i exploateringsbudgeten för detaljplan
3383 Bjärreds centrum avseende markköp år 2019. Dessa budgeterade exploateringsutgifter behöver tidigareläggas till år 2018, då förvärvet genomförs. För
att fullt finansiera förvärvet krävs tillskott av 2,1 mnkr år 2018.
Ovanstående redogörelse omfattar endast finansiering av avtalsförslaget med
Circle K som tagits fram. Kalkylerna för exploateringsprojekten Trafikplats Flädie
och Bjärreds Centrum samt investeringsprojektet Bjärred centrum kommer att
behöva revideras inför budget 2018 med planåren 2019-2020.
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalsförslaget med Circle K behöver även beslut fattas om formerna för finansieringen.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-11, § 10.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-12-22 från exploateringsenheten
- Förslag till avtal mellan Lomma kommun och Circle K Sverige AB
- Skrivelse 2017-01-10 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 10/17
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
− Kommunfullmäktige godkänner, det av Circle K Sverige AB undertecknade, avtalet
mellan Lomma kommun och Circle K Sverige AB.
− Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att underteckna avtalet.
− Budgeterade exploateringsutgifter på 11 mnkr avseende detaljplan Bjärreds
Centrum tidigareläggs från år 2019 till år 2018.
− Exploateringsprojektet detaljplan Bjärreds Centrum tillförs ytterligare medel, 2,1
mnkr i utgifter för år 2018.
− Ökade exploateringsutgifter 2018 finansieras genom öka upplåning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Antagande av detaljplan för del av Fjelie 2:13 i Flädie, Lomma kommun
(trafikplats Flädie)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-17 att ge planeringsavdelningen i uppgift att
upprätta detaljplan för del av Fjelie 2:3. Inom området föreslogs att pröva en ändring av
markanvändning från jordbruksändamål och boende till att innefatta tankställe,
pendlarparkering och/eller räddningstjänststation samt återvinningscentral.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-25 att det i det fortsatta arbetet inte ska prövas en
lokalisering av räddningstjänststation inom föreliggande detaljplan.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-28 att godkänna detaljplaneförslag för del av Fjelie
2:3, daterat 2015-10-14, att sändas ut på samråd. Detaljplanen har varit ute på samråd 9
november 2015 – 7 december 2015.
Inkomna synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse och de inkomna
synpunkterna och vidare arbete föranledde justeringar som utmynnade i ett
granskningsförslag, daterat 2016-10-12.
Mellan samråd och granskning har arkeologiska utredningar respektive arkeologiska
förundersökningar genomförts inom planområdet.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-26 att godkänna detaljplaneförslag för del av Fjelie
2:13, daterat 2016-10-12, att sändas ut på granskning. Detaljplanen har varit ute på
granskning 7 november 2016 – 5 december 2016.
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande
daterat 2017-01-04. Efter granskningen har förtydliganden skett vad gäller
artskyddsförordningen och dispens, fornlämningar, in- och utfart respektive anslutning
till Trafikverkets väg, att återvinningscentralen är för hushållsavfall, att en
lokaliseringsutredning är genomförd, skyltars utformning samt att del av Fjelie 2:6 ingår i
planområdet.
Ärendet hat behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-11, § 11.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2017-01-04 från planeringschefen och planarkitekten
- Granskningsutlåtande 2017-01-04
- Plan- och genomförandebeskrivning 2017-01-04
- Plankarta med planbestämmelser
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 11/17
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
− Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet, upprättat 2017-01-04,
avseende detaljplan för del av Fjelie 2:13 i Flädie, Lomma kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
− Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Fjelie 2:13 i Flädie, Lomma kommun
upprättad 2017-01-12 med undantag för skrafferad yta (område för
Återvinningscentral och tillhörande installationer samt handel med
återvinningsmaterial och område för gång- och cykelväg) på plankarta (bilaga).
./.

Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förbud mot att vidta vissa åtgärder inom fastigheterna Lomma 22:11>2,
Lomma 22:11>3, Lomma 22:12>1, Lomma 22:13>1, Lomma 22:14>1,
22:15>1 samt Lomma 26:3>1 i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Området kring Pråmlyckan i Höje åns dalgång har sedan några år tillbaks varit föremål
för planering av såväl bostäder som naturreservat. Ett planprogram antogs av kommunfullmäktige i november 2015. Stora delar av området omfattas idag av strandskydd. Området är också sedan flera år med i kommunens åtgärdsplan för reservatsbildning och
reservatsbildningen har påbörjats. Samtidigt finns risk för att naturvärden kan försvinna
innan reservatsbildningen är färdig. Flera ingrepp såsom avverkningar, schaktningar och
utfyllnader har redan skett vilket kan komma att påverka natur- och rekreationsvärdena
negativt.
Området är beläget i den nordvästra delen av Lomma tätort och avgränsas i väster och
nordväst av Höje å, i nordost av ett industriområde, i öster av Prästbergavägen och i
söder av Södra Västkustvägen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18, § 17.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2017-01-13 från planeringsavdelningen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 17/17
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Lomma kommun meddelar, med stöd av 7 kap 24 § miljöbalken, under perioden
2017-02-03 – 2020-02-03, förbud mot att, inom fastigheterna Lomma 22:11>2,
Lomma 22:11>3, Lomma 22:12>1, Lomma 22:13>1, Lomma 22:14>1, 22:15>1 samt
Lomma 26:3>1 i Lomma kommun, inom det område som utmärkts med röd linje på
bifogad karta, vidta åtgärder i enlighet med bilaga, utan kommunens tillstånd.
./.

Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Nominering av kandidater till styrelsen för föreningen
Klimatkommunerna
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2016-03-30 ansökt om medlemskap i föreningen
Klimatkommunerna, en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar
aktivt med lokalt klimatarbete.
Föreningen är en plattform att driva klimatfrågor, såväl nationella som lokala, från.
Kommunstyrelsen har utsett Jerry Ahlström och Matilda Gradin till kontaktpersoner med
föreningen. Bo Nilsson har utsetts till ombud.
Föreligger förslag från föreningen om att kommunen ska nominera två personer till
styrelsen för föreningen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18, § 15.
Beslutsunderlag
- Information från Klimatkommunernas valberedning, 2016-12-22
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 146/16
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 53/16
- Informationsblad Klimatkommunerna – Välkomna till Klimatkommunerna!
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 15/17
Överläggning
Robert Wenglén yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att nominera Jerry Ahlström (M)
till ordinarie ledamot och Lennart Nilsson (S) till ersättare i styrelsen för föreningen
”Klimatkommunerna”, för kommande verksamhetsår.
Lisa Bäck yrkar bifall till Robert Wengléns yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun nominerar Jerry Ahlström (M) till ordinarie ledamot och Lennart
Nilsson (S) till ersättare i styrelsen för föreningen ”Klimatkommunerna”, för kommande
verksamhetsår.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fråga om möjligheten att behålla uppdrag som revisor respektive
lekmannarevisor – Staffan Fareld
Ärendebeskrivning
Staffan Fareld (S) är 2014-11-20 § 75 vald till revisor i Lomma kommun för tiden 201501-01 – 2018-12-31.
Fareld, som avser att flytta från kommunen 2017-02-15, har, i skrivelse 2017-01-12, gjort
framställan om att kommunfullmäktige ska besluta medge honom rätt att behålla sitt
uppdrag som revisor för att deltaga i årsredovisningsarbetet avseende 2016, tills revisionsberättelsen är avlagd och överlämnad till kommunfullmäktige 2017-03-27.
Fareld uppger att han har möjlighet att deltaga i revisionens sammanträden under den
aktuella perioden.
Kommunfullmäktige har vidare 2015-02-05 § 22 utsett Staffan Fareld till lekmannarevisor i AB Malmöregionens Avlopp och 2015-02-05 § 25 till suppleant för lekmannarevisor
i det finansiella samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma.
Fareld önskar också medges rätt att behålla dessa uppdrag.
Yttrande
Kanslichefen avger i skrivelse 2017-01-12 följande yttrande.
Om en förtroendevald upphör att vara valbar därför att han/hon inte längre är folkbokförd i kommunen upphör uppdraget genast. Kommunfullmäktige får dock, i enlighet med kommunallagen 4 kap 8 §, besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandatperioden.
Syftet med regleringen är, enligt förarbetena, främst att den förtroendevalde som under en begränsad tid är folkbokförd på annan ort, exempelvis för studier, ska kunna
ges möjlighet att behålla sina uppdrag under mandatperioden.
Staffan Fareld avser inte att återflytta till kommunen. Revisorsuppdraget är ju dock
speciellt till sin art och framförallt knutet till årsredovisningsarbetet. Det torde därför
vara möjligt för kommunfullmäktige att också i detta fall medge revisor som avflyttat
möjligheten att deltaga i årsredovisningsarbetet, tills revisionsberättelsen är avlagd.
Kommunfullmäktiges beslut måste dock bygga på en helhetsbedömning där man
också väger in den förtroendevaldes möjligheter att deltaga i det politiska organets
sammanträden under den aktuella tiden.
Fullmäktige kan vidare enbart bevilja möjligheten för förtroendevald att behålla uppdraget för mandatperioden. Staffan Fareld har emellertid meddelat att han avsäger sig
uppdraget som revisor att upphöra direkt efter det att revisionsberättelsen för år 2016
är avlagd och överlämnad till kommunfullmäktige, 2017-03-28.
Fullmäktige kan därför, i separat ärende, behandla frågan om att befria Staffan Fareld
från uppdraget som revisor från och med 2017-03-28.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 23 (23)

2017-01-18

KS § 12

Kommunfullmäktiges möjlighet att medge rätt för förtroendevald att behålla uppdrag
trots att valbarheten upphört är begränsad just till uppdrag som förtroendevald. Med
förtroendevald avses ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Uppdragen som lekmannarevisor respektive suppleant för
lekmannarevisor utgör således inte uppdrag som förtroendevald enligt kommunallagens definition och rätt att behålla dessa kan således inte beviljas efter det att folkbokföringen i kommunen upphört.
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar kanslichefen en redogörelse.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18, § 16.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2017-01-12 från Staffan Fareld
- Skrivelse 2017-01-12 från kanslichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 16/17
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
− Kommunfullmäktige medger Staffan Fareld att behålla sitt uppdrag som revisor
under återstoden av mandatperioden, i syfte att delta i årsredovisningsarbetet och
avgivandet av revisionsberättelse avseende år 2016.
−

Kommunfullmäktige avslår Staffan Farelds framställan om att behålla uppdragen
som lekmannarevisor i AB Malmöregionens Avlopp och suppleant för
lekmannarevisor i det finansiella samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma
efter det att folkbokföringen i kommunen upphört.
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