SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (16)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
2014-05-14
Plats
Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid
kl. 08.00-12.30
Beslutande
Anders Berngarn (M)
Ordförande

Övriga deltagare

Christian Idström (M)
Lars Arheden (M)
Mozhgan Zachrison (M)
Lisa Bäck (S)

Vice ordförande
Ledamot
Ersättare för Remco Andersson
Ledamot

Jan Sohlmér
Christine Edenbrandt
Per Sundberg
Elisabeth Hedsund
Elisabet Andersson
Linnea Qvarnström
Maria Ibohm

Kommundirektör
Kommunsekreterare
Personalchef, § 88
Ekonomichef, §§ 90-92
Budgetekonom, §§ 90-92
Planarkitekt, §§ 93-95
Planarkitekt, §§ 93-95

Pia Salén
Jessika Heskebeck
Stefan Rönneke
Cecilia Bodelsson
Monica Olsson

Lärarnas riksförbund, § 88
Lärarförbundet, del av § 88
Sveriges Skolledarförbund, § 88
DIK, § 88
Akademikerförbundet SSR, § 88

Utses att justera

Lisa Bäck

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma 2014-05-27
Sekreterare
Christine Edenbrandt
Ordförande
Anders Berngarn
Justerande
Lisa Bäck

Utdragsbestyrkande

Paragrafer 88-97

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-05-14
Paragrafer

88-97

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-05-28

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-06-19

s. 2 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
KSAU § 88

s. 3 (16)

2014-05-14
Dnr KS/KF 2014:12.105

Träff med fackliga företrädare
Ärendebeskrivning
De fackliga organisationerna har bjudits in till utskottets sammanträde för diskussion om samverkansformerna. Utskottet träffade de fackliga företrädarna senast
2013-10-09.
Vid utskottets sammanträde deltar personalchefen samt följande representanter för
de fackliga organisationerna:
Pia Salén
Lärarnas riksförbund
Jessika Heskebeck
Lärarförbundet
Stefan Rönneke
Sveriges Skolledarförbund
Cecilia Bodelsson
DIK
Monica Olsson
Akademikerförbundet SSR
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av ramavtal med Skanska Mark- och Exploatering
Bygg AB, avseende Lomma 11:56 m fl (Nians verksamhetsområde)
Ärendebeskrivning
Kommunen och Lomma Industricentrum (”LIC”) undertecknade 1992 ett exploateringsavtal rörande de dåvarande fastigheterna inom verksamhetsområde N Vinstorp (nedan kallat 9:ans verksamhetsområde). Tillgångarna i LIC, främst omsättningsfastigheter, fördelades sedermera mellan delägarna Skanska och Kommunen
1996 enligt särskilt avtal. Den del av 9:ans verksamhetsområde som detta avtal
behandlar reglerades därvid över till Skanska som därmed också tog över de rättigheter och skyldigheter som LIC då hade. Skanska är lagfaren ägare till fastigheten Lomma 11:56 och Kommunen är lagfaren ägare till Lomma 27:38.
Exploateringsavtalet från 1992 innehöll ett par paragrafer som ännu efter 13 år
fortfarande var oreglerade, varför parterna enades om att genom en ny överenskommelse klargöra parternas återstående rättigheter och skyldigheter. En ny överenskommelse parterna emellan undertecknades 2005-12-13. Det ursprungliga exploateringsavtalet av 1992 upphörde därmed att gälla.
Parterna arbetade under våren 2011 fram en överenskommelse, som undertecknades 2011-06-30, vilken gav Skanska rätten att stycka av och sälja ännu en del av
Lomma 11:56. Denna överenskommelse innehöll även ett antal punkter som reglerade vid tillfället utestående skyldigheter parterna emellan från överenskommelsen daterad 2005-12-13.
Under 2012 och 2013 har parterna diskuterat olika möjligheter att fullfölja exploateringen av resterande del av Lomma 11:56, vilka inte omfattas av tidigare ovan
nämnda överenskommelser. Skanska har framfört önskemål om att uppföra hyresbostäder på den sydvästra delen av Lomma 11:56 och kommunen vill ha möjlighet att bygga vårdboende och/eller förskola i den sydöstra delen av Lomma 11:56,
vilket innebär att ny detaljplan krävs.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-21 (KS § 228) att ”En framtida utformning
av kvarteret Nian” ska prövas i en ny detaljplan och gav kommunledningskontoret
i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan som utöver verksamheter bl a kan innehålla bostäder, vårdboende och skola/förskola.
Ett förslag till ramavtal är framtaget, som hanterar utöver fördelningen av plankostnaderna för en ny detaljplan även de principiella villkoren för de marköverföringar som ska ske mellan parterna samt hur utbyggnaden av allmän plats ska hanteras. Ramavtalet ska följas upp med separata marköverlåtelseavtal samt
exploateringsavtal innan detaljplanen tas till antagande. Kommunen förväntas
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tillträda det markområde som i gällande och kommande detaljplan ska vara verksamhetsmark under senare delen av 2014 för en köpeskilling om ca 23 miljoner
kronor. Kommunens förvärv av tomt för vårdboende/förskola, för en köpeskilling
om 11 miljoner kronor, är i tiden kopplat till detaljplanens laga kraftvinnande viket planeras ske i början av 2016.
Tekniska nämnden arbetsutskott har 2014-05-12 beslutat föreslå nämnden att avge
yttrande i ärendet i enlighet med förvaltningens förslag.
Ekonomichefen har lämnat följande förtydligande:
Det markområde som kommunen förvärvar som verksamhetsmark, cirka 23
mnkr, kommer att bli ett projekt i exploateringsredovisningen och tomten som
kommunen förvärvar för vårdboende/förskola, cirka 11 mnkr, kommer att ingå
som ett projekt i investeringsbudget/plan 2015-2017.
Beslutsunderlag
– Skrivelse2014-04-28 från teknisk chef och exploateringsingenjör
– Förslag till Ramavtal angående Lomma 11:56 m fl ”Nians verksamhetsområde”, kostnadsfördelning för ny detaljplan m m inklusive bilaga 1-5
– Förtydligande 2014-05-13 från ekonomichefen
– Yttrande 204-05-05 från tekniska förvaltningen till tekniska nämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige godkänner förslag till Ramavtal mellan Lomma kommun
och Skanska Mark- och Exploatering Bygg AB angående Lomma 11:56 m.fl.
”Nians verksamhetsområde”, kostnadsfördelning för ny detaljplan m.m.
- Kommunstyrelsen bemyndigas att underteckna Ramavtalet.
- Finansiering av förvärv verksamhetsmark, cirka 23 mnkr, ska ske genom ökad
upplåning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Fråga om finansiering av förvärv av mark för vårdboende/förskola, cirka 11
mnkr, kommer att behandlas i kommande budgetarbete..
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2014:194.040

Fastställande av slutliga ramar för 2015 och planeringsramar för
2016-2017
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen 2014-04-02 KS § 44/13 har fastställt preliminära ramar för
2015-2017. Sedan dess har ekonomiavdelningen sammanställt nya förutsättningar/
beräkningar inför fastställandet av slutliga ramar 2015 och planeringsramar 20162017.
Budgetekonomen yttrar sig enligt följande i sin skrivelse 2014-05-07:
– SKL har den 29 april (cirkulär 14:17) presenterat ny skatteunderlagsprognos
och preliminär kostnads- och LSS-utjämning för 2015.
– SCB:s nya prognos avseende förändring i kommunal fastighetsavgift mellan
åren 2014 och 2015, presenterad i SKL cirkulär 14:18, har använts och denna har åren därefter räknats upp med 750 tkr per år.
– Ny beräkning av tillväxtpost har gjorts utifrån de nya prislapparna i kostnadsutjämningen (29 april) och tillväxtpost för 2015 med nivåhöjning
kommande år har tillförts aktuella nämnder.
– Ny beräkning av lånebehov, räntekostnader och avskrivningar har gjorts
bland annat utifrån nivån på kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget från den 23 april.
– Under förutsättning av kommunstyrelsens beslut har nämnderna kompenserats för nivåhöjning avseende löneökningar 2014 i enlighet med kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag den 30 april.
– Under förutsättning av kommunstyrelsens beslut har barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens ramar korrigerats utifrån avstämning av tillväxtpost 2014 i enlighet med kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag den 30
april.
– Hyresreglering mellan fastighetsverksamheten och nämnderna är gjord även
innefattande en ramminskning vad gäller socialnämnden avseende intäkter
vid övertagande av lokaler på Solberga samt konsekvens av mindre hyresjustering vad gäller inhyrning från Midroc.
– Driftramar tillämpas i enlighet med beslut i KS § 35/13. Förenklingar är
delvis genomförda men justering kvarstår vad gäller debitering av ITkostnader enligt ännu inte fastställda SLA-avtal samt vissa andra interna
mellanhavanden. Budget för försäkringspremier är ännu inte tillförd aktuella
nämnder.
– Nämndernas ramar har minskats med drygt 300 tkr avseende leasingkostnad
för fiber som tillförts KS IT-verksamhet - konsekvens av förändrad debiteringsmodell för IT (se KS § 45/13).
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Att notera / ev. hantera:
- Då genomförandeavtal ännu inte upprättats vad gäller Medfinansiering
Lommabanan har kostnader för avskrivning och ränta vad gäller detta inte
beaktats i beräkningarna. Medfinansiering om 43 mnkr är i nuläget planerad
till tiden efter budgetperioden – eventuellt kommer en mindre del av denna
utbetalning att belasta budgetperioden istället.
- Kommunfullmäktige fastställde den 20 mars Kompletterande mål med tillhörande åtgärder i ”Miljömål för Lomma kommun – mål och genomförande
samt kunskapsunderlag 2014-2020”. – Finansiering av ekonomiska konsekvenser ? Samtliga åtgärder planerade 2015 beräknas till cirka 1,0 mnkr.
- Kommunstyrelsen har i KS § 45/13 beslutat om förändrad debiteringsmodell
för IT-verksamheten. IT-chefen bedömer att kostnadsökningar (bl.a. Office
365, konsult och underhåll av nät, ny tjänst ) uppgår till cirka 2,3 mnkr per
år efter kompensation från övriga nämnder vad gäller fiber. För att kunna
fastställa prissättning för SLA-avtal / debitering av nämnder vore det önskvärt att finansiering av dessa kunde hanteras redan inför slutliga ramar.
Alla resultatpåverkande poster har efter justering av resultatnivån till 1 % tillförts eller finansierats från kommunstyrelsens förfogandemedel, övrigt oförutsett. De ekonomiska konsekvenserna av ovanstående framgår av bilaga till
skrivelsen; Resultatbudget.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-05-07 inklusive bilagor, från budgetekonomen

./.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen fastställer slutliga ramar för 2015 och planeringsramar för
2016-2017 enligt bilaga.
Bilaga A

./.

Protokollsanteckning
Lisa Bäck lämnar en protokollsanteckning
Bilaga B
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Angående bryggor i Höje å – kostnader för åtgärder och konsekvenser
Ärendebeskrivning
Längs Höje å på norra sidan i höjd med Furet och Kyrkofuret finns det bryggor av
varierad standard. I samtliga fall saknas avtal med Lomma kommun om för att
nyttja kommunal mark till bryggorna.
Tekniska nämnden har 2014-03-24 TN § 25 beslutat föreslå kommunstyrelsen att
godkänna deras förslag till åtgärder avseende bryggorna och finansieringen av genomförandet. Tekniska nämnden föreslår också att kommunstyrelsen ger tekniska
förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med bryggägarna enligt förslag och att
kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska fördelningen som de tecknade avtalen ger upphov till.
Yttrande från ekonomichefen
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna en ekonomisk fördelning som innebär att kommunstyrelsen beslutar om finansiering av uppstädningen av gamla bryggor i området motsvarande cirka 75 tkr.
Tekniska nämnden har beslutat att teckna avtal med ägarna till bryggorna och
därefter ta ut en årlig avgift för bryggorna. De årliga arrendeintäkterna föreslår
nämnden ska tillfalla tekniska förvaltningen som framöver ansvarar för skötsel
och underhåll av området.
Varken kommundirektören eller ekonomichefen har något att invända mot tekniska nämndens förslag.
Inom kommunstyrelsens förfogandemedel - övrigt oförutsett - återstår i dagsläget 1 mnkr.
Beslutsunderlag
– Yttrande 2014-05-06 från ekonomichefen
– Tekniska nämndens protokoll 2014-03-24 § 25 inklusive bilaga med skrivelse
från teknisk chef
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag till åtgärder avseende
bryggor i Höje å. Tekniska nämnden tillförs medel för kostnaderna för uppstädning av gamla bryggor i Höje å, beräknat till 75 tkr, vilket finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel.
Utdragsbestyrkande
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- Kommunstyrelsen beslutar att arrendeintäkterna för bryggor i Höje å tillfaller
tekniska nämnden och att dessa intäkter finansierar skötsel och underhåll av området som utförs av tekniska förvaltningen.
– Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med
bryggägarna i enlighet med tekniska nämndens beslut 2014-03-24 § 25 och avtalsförslag.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information om vissa rapporter i Kolada
Ärendebeskrivning
Vid utkottets sammanträde lämnar ekonomichefen information om vissa rapporter
i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-05-07 Information om KOLADA-rapporter
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över förslag till Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Skåne har skickat ”Regional handlingsplan för klimatanpassning
för Skåne 2014” på remiss. Uppdraget för Länsstyrelsen i Skåne har varit att
sammanställa, redovisa och göra jämförelser av det klimatanpassningsarbete som
sker på kommunal nivå. Handlingsplanens främsta syfte är att identifiera behov av
klimatanpassning och i samråd med berörda aktörer ge vägledning för det fortsatta
lokala och regionala klimatanpassningsarbetet.
Länsstyrelsen har under hösten begärt in underlag från kommunerna i form av aktuell information, rapporter, analyser, ställningstaganden och kartor om pågående
arbete med klimatanpassning. Utifrån detta har sedan vissa andra analyser gjorts
på länsstyrelsen, bland annat hur många byggnader som finns under vissa höjder.
Miljöstrateg Helena Björn har i skrivelse 2014-05-05 lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
– Yttrande 2014-05-05 från miljöstrateg
– Sydvatten 2014-04-28 ”Yttrande över ”Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014
– Länsstyrelsen Skåne – remissversion 2014-01-01 ”Regional handlingsplan för
klimatanpassning för Skåne 2014”

./.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun yttrar sig i enlighet med bilaga.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Detaljplan för del av Lomma 33:11 m.fl. Lomma kommun (område vid Sjögräsgatan) – beslut om samråd
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog planprogram för Lomma centrum med stationsområdet
2006-08-30. 2013-06-19, § 124 gav kommunstyrelsen planeringsenheten i uppdrag att påbörja planarbetet i området kring Folkets hus och detta uppdrag förtydligades 2013-11-20 § 192. Detaljplanen ska pröva möjligheten till förskola, pumpstation och bostadsbebyggelse norr och söder om den västligaste delen av
Karstorpsvägen. Planen ska även se över trafiksituationen i området.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för torg, teknisk anläggning samt friluftsområde och/eller skola. I samband med planarbetet sker en översyn av trafikoch parkeringssituationen inom planområdet. Planförslaget innefattar allmän
platsmark för torg, gatu- och parkmark och gång- och cykelväg samt kvartersmark
för, parkering, skola, friluftsområde och teknisk anläggning.
Planprocessen sker med normalt planförfarande. Planförslaget genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-05-07 från planeringschefen och planarkitekt Linnea Qvarnström
– Plan- och genomförandebeskrivning 2014-05-07
– Plankarta med bestämmelser 2014-05-07
Utskottets handläggning
Vid utskottets sammanträde lämnar planarkitekt Linnea Qvarnström en redogörelse för planförslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till detaljplan för del av Lomma
33:11 m.fl., för samråd.
– Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Detaljplan för Fjelie 3:16 m.fl i Fjelie, Lomma kommun – beslut
om utställning
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra kvartersmark för bostäder och allmän platsmark för park, gata och natur inom Fjelie 3:16 m fl.
Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2007-01-30 erhöll plan- och
byggkontoret uppdrag att i detaljplan pröva lämpligheten för bland annat bostadsändamål och park. Beslut om samråd fattades av miljö- och byggnadsnämnden
2012-10-30. Samråd om detaljplanen har genomförts under perioden 12 november
till den 10 december 2012.
Efter genomfört samråd har planförslaget reviderats enligt följande:
Kvartersmark för bostäder förläggs i planområdets södra del på grund av översvämningsrisk av Fjeliebäcken. Planförslaget möjliggör för fem nya bostadsfastigheter som angörs via lokalgata i söder. Området för natur breddas 5 meter söderut för att underlätta skötsel av Fjeliebäcken och området för park placeras
mellan bostäder och natur. Bestämmelse om att bygglov inte får ges förrän markföroreningarna är avhjälpta för det ändamål som planen anger läggs till i plankartan. Övriga förändringar, huvudsakligen redaktionella, framgår av samrådsredogörelsen.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-05-07 från planeringschefen och planarkitekt Maria Ibohm
– Plan- och genomförandebeskrivning 2014-05-07
– Plankarta med bestämmelser 2014-05-07
Utskottets handläggning
Vid utskottets sammanträde lämnar planarkitekt Maria Ibohm en redogörelse för
planförslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen samt godkänner förslaget till
detaljplan, upprättat 2014-05-07, för del av Fjelie 3:16 m.fl., Lomma kommun, för
utställning
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av överenskommelse om fortsatt finansiering av
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag
Ärendebeskrivning
Enligt 4 § lag (1997:736) om färdtjänst och 3 § lag (1997:735) om riksfärdtjänst
får en kommun, efter överenskommelse med landstinget, om det tillhör de länstrafikansvariga, överlåta sina uppgifter enligt dessa lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.
Region Skåne är huvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Skåne.
Inom Region Skåne utövas verksamheten genom förvaltningen Skånetrafiken.
Kommunfullmäktige har 2007-02-08 § 27 avgett en viljeyttring innebärande att
Lomma kommun är positiv till processen om ett överförande av färdtjänst och
riksfärdtjänst till Region Skåne.
Fullmäktige har vidare 2011-02-10 § 33 godkänt avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst mellan Lomma kommun och Region
Skåne.
Gällande avtal innebär att Region Skåne övertagit finansieringsansvaret. Kommunen ska dock årligen utge bidrag till Region Skåne för verksamheten. Kommunens
bidrag ska utges längst till och med 2015-12-31. Bidraget ska upphöra tidigare om
Region Skåne beslutar att finansiera den överlåtna verksamheten via eget skatteuttag eller vid den tidpunkt då samtliga kommuner i Skåne överlåtit motsvarande
verksamhet till Region Skåne. För det fall förutsättningarna för regionen att besluta om finansiering av verksamheten via eget skatteunderlag inte är uppfyllda senast 2014-12-31 åligger det parterna att uppta förhandlingar om huvudmannaskapet.
Eftersom förutsättningarna för Region Skåne att finansiera den överlåtna verksamheten via eget skatteuttag ännu inte föreligger har regionen efter dialog med
Kommunförbundet Skåne utarbetat förslag om överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.
Målsättningen med dialogen var att enas om kommunens egentliga ansvar för den
överlåtna verksamheten och hur största möjliga samverkan ska kunnas skapas för
kommunerna. I den nya överenskommelse har parternas åtaganden och ansvar förtydligats, liksom hur kommunikation, samråd och uppföljning ska ske. Överenskommelsen föreslås löpa tills vidare med 24 månaders uppsägningstid.
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KSAU § 96 (forts.)
Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 2014-04-29 innehållet i den nya överenskommelsen.
Socialnämndens arbetsutskott har 2014-05-08 beslutat föreslå nämnden att förslå
kommunfullmäktige godkänna förslag till ”Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänslag” mellan Region
Skåne och Lomma kommun och att socialnämnden bemyndigas teckna överenskommelsen.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Det kan konstateras att godkännande av det föreliggande avtalet inrymmer ett
ställningstagande till den principiella frågan om Region Skåne även fortsatt ska
ha ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst i kommunen.
Fullmäktige har vidare 2013-09-12 § 59 beslutat att socialnämnden inte längre
ska fullgöra kommunens uppgifter enligt de aktuella lagstiftningarna.
Kommunfullmäktige bör därför ta ställning till frågan om godkännande av det
föreliggande avtalet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-05-07 från kanslichefen
– Skånetrafiken avtal dnr 43/2014 1400839 - Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag
– Skrivelse 2014-04-29 från förvaltningschefen på socialförvaltningen
– Kommunfullmäktige protokoll 2011-02-10 § 33 inklusive bilaga
– Näringsdepartementet 2013-12-05 Regeringsbeslut 3 ”Uppdrag att genomföra
en förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter”
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
– Förslag till ” Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter
enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag” mellan Region Skåne och Lomma kommun godkännes.
- Socialnämnden bemyndigas att teckna avtalet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Nominering av representant till valberedningen i Höje å Vattenråd från årsmöte 2014 till och med årsmöte 2015
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har möjlighet att nominera ledamot i valberedningen i Höje å
vattenråd från årsmöte 2014 till och med årsmöte 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen nominerar Christian Idström som representant till Höj vattenråds valberedning från årsmöte 2014 till och med årsmöte 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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