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Plats
Tid

Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen
2017-12-06, kl. 18:50-20:04

Beslutande

Robert Wenglén (M)
Lisa Bäck (S)
Claes Hedlund (M)
Sofia Forsgren-Böhmer (M)
Alf Michelsen (M)
Christian Idström (M)
Remco Andersson (L)
Martha Henriksson Witt (C)
Lars Carlén (S)
Rune Netterlid (S)
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Lennart Månsson (M)
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ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersätter Anders Berngarn (M)
ersätter Carin Hansson (M)

Övriga deltagare

Emma Köster (M)
Anders Widesjö (M)
Susanne Borgelius (M)
Anna-Karin Davidsson (KD)
Karl-Gustav Nilsson (S)
Lennart Nilsson (S)
Pia Johnson (S)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Maria Franzén Waljenäs
Lovisa Liljenberg
Kent Mårtensson
Monica Holmqvist
Carina Lindkvist
Magnus Gustafsson

kommunsekreterare
stadsarkitekt § 169
Kommunförbundet Skåne § 167
Kommunförbundet Skåne § 167
Kommunförbundet Skåne § 167
Kommunförbundet Skåne § 167

Utses att justera

Lisa Bäck

Justeringens plats
och tid

Lomma kommunhus, 2017-12-13

Underskrifter

Sekreterare
Maria Franzén Waljenäs
Ordförande
Robert Wenglén
Justerande
Lisa Bäck
Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ
Kommunstyrelsen
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Paragrafer

§167-§178

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2017-12-15

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 167

s. 3 (19)

2017-12-06

KS KF/2017:15 - 101

Information om Kommunförbundet Skåne

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Skåne har bjudits in till kommunstyrelsens sammanträde för att
informera om kommunförbundets verksamhet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar styrelseordförande Kent Mårtensson,
förbundsdirektör Monica Holmqvist, avdelningschef Carina Lindkvist och
kommunikationsansvarig Magnus Gustafsson en redogörelse.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 168

s. 4 (19)

2017-12-06

KS KF/2017:6 - 002

Meddelanden och delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:
Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande
nr 23/17
Beslut beträffande fastighetsförvärv
Dnr KS/KF 2017:320.299
nr 24/17
Överklagande av dom i mål nr M3765-16
Dnr KS/KF 2016:59.410
Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
nr 5/17
Beviljande av bidrag till Centrumföreningen Lommastråket
Dnr KS/KF 2017:330.048
Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 155/17
Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
nr 156/17
Beslut med anledning av begäran om utfående av allmän handling
Dnr KS/KF 2017:300.060
nr 157-158/17 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 64/17
Kommunal tjänstepension
Dnr KS/KF 2017:7.002
nr 65/17
Avstämning löneöversyn 2017 Lärarförbundet, förhandlingsprotokoll nr
25/2017
Dnr KS/KF 2017:7.002
Delegationsbeslut fattat av chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen
nr 8/17
Markavtal mellan Lomma kommun och Fiberbyggarna Syd AB
Dnr KS/KF 2017:317.060
Protokoll från sammanträde 2017-11-08 och 2017-11-15 med kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Protokoll från sammanträde 2017-11-08 med planledningsgruppen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
KOMMUNSTYRELSEN

s. 5 (19)

2017-12-06

Föreligger förteckning över meddelanden:
Protokoll från sammanträde 2017-11-16 med kommunfullmäktige.
Minnesanteckningar från möte 2017-10-19 med Trafiksäkerhetsrådet.
Upprop till Sveriges kommuner från Djurens parti avseende fyrverkerier vid nyår.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 169

s. 6 (19)

2017-12-06

KS KF/2017:84 - 210

Sammanställning av aktuellt planläge

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har sedan januari 2013 ansvaret för upprättande av detaljplaner.
Som ett arbetsredskap för att kunna prioritera, bedöma resursbehov och informera
om pågående planarbetsläge finns på planeringsavdelningen en planlägeslista som
kontinuerligt uppdateras. Planlägeslistan innehåller uppgifter om pågående
planarbeten med uppgifter framför allt om tidsplaner med angivande av tidpunkt för
start av planarbetet, samråds- och granskningstider samt antagandetidpunkt.
Planlägeslistan upprättas med utgångspunkt i de uppdrag som kommunstyrelsen ger
planeringsavdelningen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29, § 227.
Beslutsunderlag
‒ Planlägeslista, daterad 2017-11-23
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 227/17
Nämndens handläggning
Vid nämndens sammanträde lämnar stadsarkitekt Lovisa Liljenberg en redogörelse.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande
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s. 7 (19)

2017-12-06

KS KF/2017:83 - 042

Fastställande av kommunstyrelsens nämndsbudget 2018

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2017-10-26, § 68, budget för Lomma kommun år 2018
och samt plan för ekonomin för åren 2019–2020. Kommunstyrelsens driftbudget för år
2018 fastställdes till totalt 80 960 tkr.
Enligt styr-och kvalitetssystem för Lomma kommun ska varje nämnd i december
fastställa nämndsbudget. Budgeten ska fördelas på de verksamheter som ingår under
respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget.
I skrivelse 2017-11-23 redovisar kommundirektör Jan Sohlmér och budgetekonom
Elisabet Andersson förslag till kommunstyrelsens nämndsbudget för år 2018.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29, § 221.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2017-11-23 från kommundirektören och budgetekonomen
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 221/17
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens nämndsbudget för år 2018 i
enlighet med bilaga.
./.

Bilaga.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande
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2017-12-06

KS KF/2017:179 - 012

Fastställande av kommunstyrelsens nämndsplan 2018

Ärendebeskrivning
Enligt styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun ska nämnderna upprätta
nämndsplaner.
Kommunstyrelsen har vid en nämndsplanedag 2017-03-29 diskuterat hur
kommunstyrelsens nämndsmål för år 2018 kan knyta an till kommunens övergripande
mål; kvalitet, service, hållbarhet och trygghet.
Kommunstyrelsen har 2017-06-14, § 91, fastställt preliminär nämndsplan för
kommunstyrelsen år 2018. I den preliminära nämndsplanen finns sex nämndsmål med
koppling till kommunens övergripande mål.
Verksamhetsutvecklare Elin Westerberg föreslår i skrivelse 2017-11-24 att
kommunstyrelsen fastställer nämndsplan för år 2018.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29, § 222.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2017-11-24 från verksamhetsutvecklaren
‒ Bilaga: Förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen år 2018
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 222/17
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen fastställer nämndsplan för kommunstyrelsen år 2018 i enlighet
med bilaga.
./.

Bilaga.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 172

s. 9 (19)

2017-12-06

KS KF/2017:75 - 060

Finansiering av samverkansavtal avseende Malmöpendeln Lommabanan etapp 2

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26, § 69, att godkänna samverkansavtal
avseende Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2. Syftet med avtalet är att reglera
parternas åtaganden för utbyggnaden av etapp 2 av Lommabanan, vilken ska
möjliggöra halvtimmestrafik genom ytterligare ett mötesspår vid Alnarp och
förlängning av befintligt mötesspår vid Flädie. Utbyggnaden beräknas ske under åren
2023–2024. Samverkansavtalet är ett så kallat ”back to back”-avtal som innebär att
huvudavtalets villkor från Sverigeförhandlingen, Storstad Malmö, förs vidare till de
avtalstecknande parterna, Malmö stad, Kävlinge kommun och Lomma kommun.
Utbyggnaden av Lommabanan etapp 2 beräknas kosta 200 mnkr. Staten har åtagit sig
att finansiera 100 mnkr, Region Skåne 50 mnkr och Malmö stad 50 mnkr. Genom
samverkansavtalet åtar sig Kävlinge kommun och Lomma kommun att gentemot
Malmö stad finansiera vardera 17 mnkr. Den statliga finansieringen är delvis villkorad
av att berörda kommuner åtar sig att medverka till att det byggs ett visst antal
bostäder. För Lommas del handlar det om att det ska uppföras 900 färdigställda
bostäder i kommunen under perioden fram till och med år 2035, vilket ger en
genomsnittlig takt av 48 bostäder per år. Enligt planavdelningen är risken liten att
detta byggnationsmål inte uppnås. Exploateringsprojekt knutna till bostadsåtagandet
hanteras enligt kommunens gällande regler för exploatering och exploateringsrutin.
Statens slutfinansiering, 25 mnkr, är villkorad av att bostadsåtagandet uppfylls senast
vid utgången av år 2035. Om åtagandet inte är uppfyllt år 2035 betalas den statliga
slutfinansieringen inte ut. Om bostadsåtagandet är uppfyllt år 2040 betalas
slutfinansieringen ut detta år. Är inte bostadsåtagandet uppfyllt senast vid utgången
av år 2040 får parterna avtala om ny tidpunkt när bostadsåtagandet ska vara uppfyllt
och när slutfinansieringen ska betalas ut. Under tiden mellan genomförande av
investeringen år 2024 och statens slutfinansiering, får Region Skåne, Malmö stad,
Kävlinge kommun och Lomma kommun tillsammans betala 25 mnkr i avvaktan på
statens utbetalning då bostadsvillkoret är uppfyllt. Lomma kommuns del utgörs av 4,2
mnkr, vilken hanteras likvidmässigt och som långsiktig fordran på staten. I det fall som
bostadsåtagandet inte kan infrias får Lomma kommun slutligen själv stå för ytterligare
4,2 mnkr av investeringsutgiften.

Utdragsbestyrkande
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Enligt samverkansavtalet ska Kävlinge kommun och Lomma kommun svara för de
respektive merkostnader, till exempel kapital- och räntekostnader, som uppstår för
Malmö stad med anledning av att statens slutfinansiering senareläggs om
bostadsåtagandet inte uppfyllts.
Finansieringsplan (mnkr).

Totalt
Varav
Lomma

2018
8
0,7

2019
8
0,7

2020
8
0,7

2021
8
0,7

2022
8
0,7

2023
80
6,7

2024
80
6,7

Summa
200
16,7

Tabellen innehåller projektets investeringsplan och hur mycket Lomma kommun ska
finansiera. Beloppen är angivna i 2016-års prisnivå (2016–01). Samtliga utgifter och
finansiella regleringar ska justeras vid respektive betalningstillfälle baserat på
utvecklingen av Konsumentprisindex (KPI). Görs ett antagande att KPI förändras med
2 % per år, utifrån Riksbankens mål, kommer Lomma kommuns del av investeringen
uppgå till cirka 19,1 mnkr, enligt planen för utbetalningarna.
I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ges kommuner utvidgad
kompetens att lämna bidrag till byggande av statlig väg och järnväg. Med anledning av
detta har det också beslutats om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
som innebär att belopp med vilket kommunen har beslutat bidra till statlig
infrastruktur tas upp i balansräkningen, och upplöses med årliga enhetliga belopp
under högst 25 år eller redovisas som en kostnad i resultaträkningen direkt. Det
innebär att kommunen kan välja att redovisa hela medfinansieringskostnaden som
bidrag till statlig infrastruktur under beslutsåret (avsättning), eller som en finansiell
anläggningstillgång att fördela/upplösa kostnaden med enhetliga belopp under högst
25 år. Upplösningen ska påbörjas det år bidraget beslutats. Oavsett vilket alternativ
som väljs kommer posterna att klassificeras som jämförelsestörande.
Enligt diskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning
möjliggör årets resultatprognos att bidraget till statlig infrastruktur, 19,1 mnkr
redovisas som kostnad (avsättning) innevarande år. Resultatprognosen för år 2017,
enligt delårsrapporten 2017-01- 01 – 2017-08-31, uppgår till 60,9 mnkr inklusive den
tänkta avsättningen.
I det fall den faktiska investeringen kommer att bli högre än Trafikverkets
kostnadsberäkning (prognos) om 200 mnkr, ska Trafikverket svara för 50 procent,
Region Skåne för 25 procent, samt envar av Malmö stad, Kävlinge kommun och
Lomma kommun för cirka 8,3 procent.
Trafikverket är huvudman för utbyggnaden av Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2
och ansvarar för planering, den formella handläggningen och genomförandet.
Trafikverket har således huvudansvaret för genomförandet samt för drift och
underhåll.
Utdragsbestyrkande
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I den fortsatta processen kommer även ett så kallat finansierings- och
genomförandeavtal tas fram där även Trafikverket är en av parterna. Det är angeläget
att Lomma kommun är en aktiv avtalspart som är starkt involverad och påverkar
projektet.
Inrättande av eventuellt nya stationer i Alnarp och Flädie förutsätter att kommunen
anslår medel för stationsanläggningarna. Än så länge finns ytterst preliminära
uppgifter för investeringens storlek. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sitt
budgetmaterial ett intervall på investeringens storlek på 100–150 mnkr. En mer
detaljerad kostnadsberäkning av investeringarna i nya stationer i Alnarp och Flädie
behöver tas fram inför framtida ställningstagande kring stationsområdena.
Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 2017-09-21 att hela medfinansieringsbidraget avseende Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 tas som kostnad under år
2017.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29, § 223.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2017-09-21 från ekonomichefen
‒ Protokoll från kommunfullmäktige, § 69/17
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 223/17
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Kommunfullmäktige beslutar att redovisa hela medfinansieringskostnaden
avseende Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2 om 19,1 mnkr under år 2017.
‒

Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden finansieras genom förändring av
resultatet inom finansförvaltningen. Framtida utbetalningar har beaktats i budget
för 2018 med långtidsplan 2019–2020, samt kommer att beaktas i den långsiktiga
ekonomiska planeringen.

______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande
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KS KF/2015:193 - 009

Avsiktsförklaring om inträde i kommunalförbundet Sydarkivera

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades år 2015 och har 24 medlemmar, varav 23
kommuner och en region. Kommunalförbundets ändamål är att skapa och förvalta en
digital bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och att förvalta
överlämnad digital information. Förbundets uppdrag innefattar konvertering av
dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital
bevarandeplattform, leveranser till bevarandeplattformen och förberedelserna för
dessa, teknisk drift av slutarkivet, rådgivning, information, utbildning och gemensam
arkivmyndighetsfunktion. Under året har några skånska kommuner undersökt
möjligheten att bilda ett annat kommunalförbund. I en jämförelse kan dock
konstateras att enbart kommunalförbundet Sydarkivera för närvarande erbjuder såväl
den tekniska plattformen som en hög kompetens inom området.
Kommundirektör Jan Sohlmér och kanslichef Eva Elfborg föreslår i skrivelse 2017-11-21
att Lomma kommun ansluter sig till kommunalförbundet Arkivera från år 2019.
Kostnaden för anslutningsavgift och för medlemskap är budgeterad till 750 tkr.
Anslutningsprocessen innebär ett första ställningstagande från kommunstyrelsens sida
till en avsiktsförklaring, innebärande att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att
under kommande år föreslå kommunfullmäktige att inträda i kommunalförbundet
Sydarkivera och därvid godkänna förbundets förbundsordning. Medlemskap i
kommunalförbundet uppkommer först när kommunfullmäktige beslutat om detta.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29, § 224.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2017-11-21 från kommundirektören och kanslichefen
‒ En gemensam lösning för långsiktigt digitalt bevarande, Förstudie kring e-arkiv
inom kommunerna i Skåne sydväst, Slutrapport, daterad 2016-09-27
‒ Avsiktsförklaring att från och med 2019 inträda i kommunförbundet Sydarkivera
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 224/17
Överläggning
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avge en
avsiktsförklaring i enlighet med arbetsutskottets förslag, med tillägget att finansiering
av anslutningsavgift och medlemsavgift ska beaktas i budgetarbetet inför år 2019.
Lisa Bäck (S) yrkar bifall till ordförandens tilläggsyrkande.
Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget
yrkande att kommunstyrelsen ska besluta avge en avsiktsförklaring i enlighet med
arbetsutskottets förslag, med tillägget att finansiering av anslutningsavgift och
medlemsavgift ska beaktas i budgetarbetet inför år 2019, varefter kommunstyrelsen
bifaller det samma.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen beslutar att avge en avsiktsförklaring i enlighet med bilaga,
innebärande att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att under kommande år
föreslå kommunfullmäktige att inträda i kommunalförbundet Sydarkivera och
därvid godkänna förbundets förbundsordning.
‒

./.

Finansiering av anslutningsavgift och medlemsavgift ska beaktas i budgetarbetet
inför år 2019.

Bilaga.

______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande
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KS § 174

KS KF/2017:333 - 026

Fastställande av Jämställdhetsplan

Ärendebeskrivning
Enligt tidsplanen för kommunstyrelsens arbetsutskott ska Jämställdhetsplan för
Lomma kommun följas upp årligen.
Enligt nya lagkrav ska arbetsgivare upprätta en åtgärdsplan för att motverka
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet utifrån samtliga
diskrimineringsgrunder. En sådan åtgärdsplan ersätter jämställdhetsplan och
mångfaldsplan. Arbetet med åtgärdsplanen har påbörjats och beräknas vara klar under
år 2018.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22, § 217.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2017-11-22 från HR-chef
‒ Jämställdhetsplan för Lomma kommun
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 217/17
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nuvarande Jämställdhetsplan att gälla
även under år 2018, dock längst till och med det att åtgärdsplanen för att
motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter är fastställd.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande
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2017-12-06

KS KF/2017:335 - 026

Fastställande av Anvisningar för organisatorisk och social arbetsmiljö

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till nya Anvisningar för organisatorisk och social arbetsmiljö.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22, § 218.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2017-11-22 från HR-chef
‒ Bilaga: Förslag till anvisningar för organisatorisk- och social arbetsmiljö
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 218/17
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Anvisningar för organisatorisk och social
arbetsmiljö i enlighet med bilaga.
./.

Bilaga.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande
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2017-12-06

KS KF/2017:334 - 026

Fastställande av Anvisningar för rehabiliteringsarbetet

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till nya Anvisningar för rehabiliteringsarbetet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22, § 219.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2017-11-22 från HR-chef
‒ Bilaga: Förslag till anvisningar för rehabiliteringsarbetet
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 219/17
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen fastställer Anvisningar för rehabiliteringsarbetet i enlighet med
bilaga.
./.

Bilaga.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 177

s. 17 (19)

2017-12-06

KS KF/2017:272 - 430

Yttrande över Helsingforskommissionens och Oslo-Pariskommissionens
regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och
Nordostatlanten

Ärendebeskrivning
Sverige är avtalspart till två regionala havsmiljökonventioner: Helsingforskommissionen (Helcom - Baltic Marine Environment Protection Commission) och OsloPariskommissionen (Ospar).
De regionala havsmiljökonventionerna Helcom och Ospar har under de senaste två
åren, genom projekten HOLAS II och IA2017, arbetat fram regionala bedömningar av
miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten (Inklusive Öresund, Kattegatt och
Skagerrak). Dessa bedömningar är tänkta att bidra till samordning av ländernas
nationella bedömningar enligt Europeiska Unionens havsmiljödirektiv (2008/56/EG).
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har bjudit in nationella intressenter att lämna
synpunkter på de första versionerna av Helcoms och Ospars regionala bedömningar av
miljötillståndet i Östersjön och Nordatlanten: ”State of the Baltic sea report" och
"Intermediate Assessment 2017".
Planeringschef Anders Nyquist och miljöstrategisk samordnare Helena Björn har i
skrivelse 2017-11-20 lämnat ett förslag till yttrande.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2017-11-29, § 43.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2017-11-20 från planeringschef och miljöstrategisk samordnare
‒ Havs- och vattenmyndigheten, Missiv till remiss, daterat 2017-09-06
‒ Remiss från Havs- och vattenmyndigheten avseende regionala bedömningar av
miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten
(https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisserfran-hav/remisser/2017-09-07-information-om-regionala-bedomningar-avmiljotillstandet-i-ostersjon-och-nordostatlanten-och-inbjudan-till-att-lamnasynpunkter.html)
‒ First version of the State of the Baltic sea report
(http://stateofthebalticsea.helcom.fi/wpcontent/uploads/2017/07/HELCOM_State-of-the-Baltic-Sea_First-version2017.pdf)
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
KOMMUNSTYRELSEN
‒
‒

s. 18 (19)

2017-12-06

Intermediate Assessment 2017 (https://oap.ospar.org/en/osparassessments/intermediate-assessment-2017/)
Protokoll från planledningsgruppen, § 43/17

Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande:
Det är ett mycket omfattande material att navigera igenom. Dock är upplägget gjort så
att det fungerar väl som uppslagsverk och är användbart för fördjupning av alla de
frågor som rör Östersjöns miljö. Ur pedagogisk synvinkel är det viktigt att tydligare
koppla de frågor som rör utsläppspåverkan (eutrofiering, farliga ämnen och marint
skräp) till land. Till exempel borde kartorna inte visa påverkan på det marina området,
utan att samtidigt speglas av kartor med utsläppskällornas främsta ursprung. Av
samma skäl borde inte remissen ha skickats enbart till kustkommuner utan till alla
kommuner och till de registrerade vattenråden.
Det är otydligt var den regionala datan finns som HaV efterfrågar synpunkter på, men i
nedanstående punkter har ”Map and data service” varit utgångspunkten.
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒

Borgeby reningsverk saknas i datan (ca 11 000 personekvivalenter).
Utsläpp från en av Skånes tre största åar, Kävlingeån, saknas samt från Höje å.
Eutrofierings in situ-data för Öresund på den svenska sidan verkar saknas,
inklusive Lommabuktens.
Södra Lommabuktens Natura 2000-område finns med, men saknas som ”Breeding
area for birds” trots att det är Natura 2000 enligt både habitat och fågeldirektivet.
Det skulle vara relevant att också ha torskens rekryteringsområden med.
Habitatet ”mudflats and sandflats (1140)” är egentligen frekvent förekommande i
Lommabukten. Även om vi inte har något tidvatten att prata om så har vi ett
relativt stort fluktuerande havsvattenstånd (på grund av Öresunds dynamik) som
blottar sandrevlar och större ytor mjukbotten i varierande grad.
Något är konstigt med datahanteringen i GIS för ”modelled growth season bottom
temp (balance)”, den finns i första hand över land i Lommabukten.

______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 178

s. 19 (19)

2017-12-06

KS KF/2017:314 - 212

Yttrande över förslag till reviderad översiktsplan för Svedala kommun
Ärendebeskrivning
Svedala kommun har reviderat sin översiktsplan från år 2010 och skickar därför ut
planen på samråd. Översiktsplanen 2018 består av en vision som beskriver ”det goda
livet” i Svedala kommun år 2045 och ett planförslag som beskriver Svedalas
utvecklingsmöjligheter. Den huvudsakliga inriktningen som antogs i Översiktsplan
2010, att kommunen framförallt ska växa i tätorterna Svedala, Bara och Klågerup,
gäller fortfarande. Ur kommunikationssynpunkt planerar Svedala kommun för bland
annat ett upprustat stationsområde i Svedala och en tågpendel till Sturups flygplats.
Svedala kommun vill också se standardhöjningar på vägarna 108 och E63, samt önskar
förbättra cykelmöjligheterna runt om i kommunen.
Planeringschef Anders Nyquist och samhällsplanerare Ulrika Håkansson Ström har i
skrivelse 2017-11-20 lämnat ett förslag till yttrande.
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2017-11-29, § 44.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2017-11-20 från planeringschef och samhällsplanerare
‒ Följebrev Svedala kommun, daterat 2017-11-03
‒ Översiktsplan för Svedala kommun, samrådshandling oktober 2017
‒ Protokoll från planledningsgruppen, § 44/17
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande:
Det hade varit behjälpligt om det gick att utläsa om man riskerar att bebygga områden
som är mer lämpliga som våtmarker eller översvämningsåtgärder. Det skulle också
vara bra om man kunde koppla skrivningarna om åtgärder mot minskad
översvämningsrisk till åtgärder för förbättrad vattenkvalitet då dessa åtgärder, om de
är väl genomtänkta, kan ge synergier.
I både planen och i hållbarhetsbedömningen saknas havets vattenförekomster som är
recipient för hela Svedala kommuns vattenavrinning (Malmö hamn och
Lommabukten). Det saknas också en redovisning för hur planen ska bidra till att
vattenkvalitetsnormerna för Malmö hamn och Lommabukten ska nås.
______________________
Sändlista
Utdragsbestyrkande

