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2014-06-04
Dnr KS/KF 2014:212.401

Rutin för miljövärdesbedömning och kompensation
Ärendebeskrivning
Planeringsavdelningen har tagit fram förslag till rutiner för miljövärdesbedömning
och kompensation. Förslaget avses behandlas av planledningsgruppen 2014-06-11.
Vid utskottets sammanträde lämnar miljöstrategiskt ansvarig Helena Björn och miljöstrateg Tim Schnoor information i ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-05-25 från planeringsavdelningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Utskottet har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2014-06-04
Dnr KS/KF 2014:33.430

Beträffande illustrations- och funktionsplan för Lommastråket
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-23, §19, att ge kommundirektören i uppdrag
att fortsätta arbetet med att utveckla Lommastråket i enlighet med presenterat förslag från kommundirektör och utvecklingschef. Förslaget innebär bl.a. att under
arbetets gång presentera mer detaljerade beräkningar och förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har därefter 2014-02-26, § 16, beviljat 170 tkr för framtagande
av illustrations- och funktionsplan för Lommastråket.
Horisont Arkitekter AB har tagit en idéskiss med illustrations- och funktionsplan.
Vid utskottets sammanträde lämnar Marcus Jansson och Anders Blomkvist från
Horisont Arkitekter AB en redogörelse.
Vid utskottets sammanträde deltar även planeringschef Anders Nyquist, planarkitekt John Wadbro, planingenjör Jenny Lindström, teknisk chef Lotta Ahlfors, projektledare Jan Jonasson och stadsarkitekt Hans Boman.
Arbetsutskottet beslutar följande:
- Marcus Jansson och Anders Blomkvist, Horisont Arkitekter AB, medges närvaro- och yttranderätt.
- Utskottet har tagit del av informationen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2014-06-04
Dnr KS/KF 2011:278.289

Avrapportering om utredningen om kommunhusets framtid och
andra planärenden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2011-06-22, § 162, beslutat bl.a. uppdra åt kommundirektören att bilda en arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar för
att ta fram ett föreslag till ett framtida kommunhus. Förslaget ska beakta den organisationsförändring som kommunstyrelsen beslutat under § 61/11 och de får
inte innebära ytterligare belastning på kommunens ekonomi.
Kommundirektören och exploateringschefen lämnade i skrivelse 2012-05-02 en
redogörelse och förslag i ärendet.
Kommunstyrelsen uppdrog 2012-11-21, § 219, åt kommundirektören att, baserat
på alternativ två i skrivelsen 2012-05-02 från kommundirektören och exploateringschefen, utarbeta ett fördjupat underlag för ställningstagande avseende framtida Kommunhus.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick 2013 12-11 en redogörelse för olika förslag.
Vid utskottets sammanträde lämnar Christer Blomqvist, Tengbom, en redogörelse
för ett förslag till utformning av framtida kommunhus.
Vid utskottets sammanträde deltar även projektledare Christer Carlsson, planeringschef Anders Nyquist, planarkitekt John Wadbro, teknisk chef Lotta Ahlfors,
projektledare Jan Jonasson och stadsarkitekt Hans Boman.
Arbetsutskottet beslutar följande:
- Christer Blomqvist medges närvaro- och yttranderätt.
- Utskottet uppdrar åt kommundirektören att fortsätta arbetet med ta fram underlag för ställningstagande avseende framtida Kommunhus
____________________________________
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2014-06-04
Dnr KS/KF 2014:56.101

Redovisning av ej slutbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska kommunstyrelsen årligen
till kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner
som inte har beretts färdigt.
Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kanslienheten att, förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde,
ytterligare tre gånger under året till kommunstyrelsen redovisa de motioner, vilkas
beredning ännu inte slutförts.
Nedanstående förteckning visar den motion, vars beredning ännu inte slutförts.
Motionär
Liselott Borsiin
(MP)

Inkommen
2014-01-31

Innehåll
Angående Öresund
som marin nationalpark.

Beredningsstadium
Motionen beräknas behandlas av fullmäktige
2014-06-12.

Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-05-27 från kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2014-06-04
Dnr KS/KF 2013:235.003

Uppföljning - finanspolicyn
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy 2006-06-15. Policyn har därefter
reviderats 2011-06-09. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit upp uppföljning
av policyn i juni i uppföljningsplan.
Ekonomichefen meddelar i skrivelse att hon har gått igenom finanspolicyn och
kan konstatera att det i nuläget inte föreligger några behov av förändringar.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-05-21 från ekonomichefen
Utskottets handläggning
Vid utskottets sammanträde föreslår Anders Widesjö att finanspolicyn ska revideras dels i 1.1 Syfte, andra stycket avseende pensionsskuld, dels i bilaga 1, Valutarisk, avseende pensionsändamål.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Ärendet återremitteras till ekonomichefen för revidering av dels 1.1 Syfte, andra
stycket avseende pensionsskuld, dels bilaga 1, Valutarisk, avseende pensionsändamål.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2014-06-04
Dnr KS/KF 2014:216.022

Rekrytering av tillförordnad socialchef
Ärendebeskrivning
Nuvarande socialchef Britt-Marie Pettersson har aviserat om uppsägning, och avslutar sin anställning i Lomma kommun den 31 augusti 2014. Hon kommer därefter att tillträda en tjänst i Malmö Stad.
Kommundirektören meddelar följande i skrivelse:
Detta aktualiserar frågan om återbesättning av tjänsten, en process som kommer att inledas snarast möjligt. Med tanke på förestående semesterperiod och
den tid en rekrytering normalt tar kommer troligen en vakans att uppstå under
några månader. Det är därför önskvärt att redan nu utse en tillförordnad chef
som kan bibehålla kontinuitet i ledarskapet under rekryteringen av en efterträdare till Britt-Marie.
Förslaget är att under rekryteringstiden utse Anette Fäldt, tidigare socialchef i
Kävlinge kommun, som tillförordnad socialchef i Lomma kommun. Uppdraget
börjar den 1 september och upphör senast när en ordinarie socialchef har tillträtt.
Socialnämndens arbetsutskott har 2014-06-03 tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-06-04 från kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Anette Fäldt som tf. förvaltningschef för socialförvaltningen fr.o.m. 1 september 2014, och längst t.o.m. det
datum då en ordinarie socialchef tillträder.
Beslutet gäller under förutsättning att överenskommelse kan träffas om uppdragets villkor, och att samverkan med berörda fackliga organisationer först genomförs.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

