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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-18 
 

KSAU § 122 Dnr KS/KF 2014:14.170 
 
 

Uppföljning - räddningstjänsten 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för 2014 med uppföljning 
av räddningstjänsten i juni. 
 
Utskottets handläggning 
Räddningschef Roger Gustavsson och stf räddningschef Bertil Persson lämnar en 
redogörelse innefattande bl.a. statistik, ekonomi, RC 2015, ny styrkeledningsbil, 
kombifordon, flexbil och områdesbesök. Säkerhetschef Anders Åkesson och kans-
lichef Eva Elfborg deltar vid ärendets behandling. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-18 
 

KSAU § 123 Dnr KS/KF 2014:12.105 
 
 

Rapportering från ”Säkerhetsdag för åk 7” 
 
Ärendebeskrivning 
13 och 14  maj arrangerade Lomma kommun i samarbete med polis och rädd-
ningstjänst ”Säkerhetsdag för årskurs 7”.  
 
Syftet var att utbilda ungdomarna i säkerhetsfrågor, men även att förebygga såväl 
destruktiva handlingar som framtida brottslighet och att skapa en positiv ung-
domskultur i kommunen. Intentionen är också att förändra ungdomarnas attityder 
kring droger, mobbning, skadegörelse och stölder. 
Under dagen fick eleverna information vid följande stationer: 
Brott och konsekvens 
Säkerhet vid vatten 
Förebygga droger 
Anlagd brand 
Kränkningar å nätet 
Släckövning 
Disco/utrymningsövning 
 
Utskottets handläggning 
Vid utskottets sammanträde lämnar säkerhetschef Anders Åkesson en redogörelse 
för arrangemanget 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-18 
 

KSAU § 124 Dnr KS/KF 2014:12.105 
 
 

Uppföljning – externa samarbeten 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för innevarande år tagit 
upp uppföljning av externa samarbeten i juni. 
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets sammanträde lämnar kommundirektören en rapport avseende föl-
jande externa samarbete 
- MalmöLundregionen 
- 5Yes 
- Leader Lundaland 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskottet beslutar följande: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-18 
 

KSAU § 125 Dnr KS/KF 2014:126.040 
 
 

Uppföljning – kommunens upplåning och pensionsförvaltning 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för 2014 med uppföljning 
av kommunens upplåning och pensionsförvaltning i juni. 
 
Beslutsunderlag  
– Pensionsförvaltning maj 2014 samt nuläge avseende upplåning 
 
Utskottets handläggning 
Vid utskottets sammanträde lämnar ekonomichefen en redogörelse. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-18 
 

KSAU § 126 Dnr KS/KF 2013:235.003 
 
 

Revidering av 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 har i skrivelse meddelat att hon har gått igenom finanspolicyn och 
kan konstatera att det i nuläget inte föreligger några behov av förändringar. Vid 
utskottets sammanträde 2014-06-04 återremitterades ärendet till ekonomichefen 
för revidering av dels 1.1 Syfte, andra stycket avseende pensionsskuld, dels bilaga 
1, Valutarisk, avseende pensionsändamål. 
 
Vid utskottets sammanträde deltar ekonomichefen. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-05-21 från ekonomichefen 
– Protokoll från arbetsutskottet, § 112/14 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
– Finanspolicyn för Lomma kommun revideras enligt följande: 
 
I Inledning 1.1 Syfte, första stycket utgår Lomma Varmbadhus AB. 
 
Sista meningen i Bilaga 1, Olika typer av risker, punkt Valutarisk ”Detta gäller 
dock inte de medel som avsatts för pensionsändamål.” ersätts med följande me-
ning: ”Placering av pensionsmedel i utländska aktiefonder innebär en valutarisk.” 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-18 
 

KSAU § 127 Dnr KS/KF 2014:223.060 
 
 

Överenskommelse om fastighetsreglering med Pråmlyckan AB 
gällande del av fastigheterna Lomma 22:13 och 26:3 vid korsning-
en Södra Västkustvägen och Strandvägen  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har planer på att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan Södra 
Västkustvägen och Väg 905. Cirkulationsplatsen kommer att behöva ta i anspråk 
delar av fastigheten Lomma 22:13 som ägs av Pråmlyckan AB. 
 
Kommunfullmäktige har 2014-06-12 antagit detaljplan för del av Lomma 26:3 
och del av Lomma 22:13. 
 
Lomma kommun och fastighetsägaren har kommit överens om att överföra den 
del av fastigheten Lomma 22:13, del >4, som ägs av Pråmlyckan AB och berörs 
av rondellen till kommunen för en ersättning om 500 000 kr.  
 
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att dels godkänna och underteck-
na överenskommelsen om fastighetsreglering, dels godkänna att finansieringen av 
markförvärvet fördelas så att 250 000 kr belastar rondell-projektet inom tekniska 
nämndens budget och att 250 000 kr belastar kommunstyrelsens anslag för oförut-
sedda investeringar avseende strategiska markförvärv. 
 
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande: 

Tekniska förvaltningen föreslår, i skrivelse från den 10 juni 2014, att kommun-
styrelsen godkänner att finansieringen av markförvärvet fördelas så att 250 tkr 
belastar rondell-projektet inom tekniska nämndens budget samt att 250 tkr be-
lastar KS oförutsedda investeringar avseende strategiska markförvärv. 

 
Utdrag ur ”Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av invester-

ingar” 
2.4 Anslag till Kommunstyrelsens förfogande 
Från anslaget under ”Kommunstyrelsens oförutsedda investeringar” där kommunfullmäktige 
har angett inriktningen vad gäller användandet till exempel strategiska markförvärv får 
kommunstyrelsen omdisponera högst 2,0 mnkr per projekt. 
 
Från övriga ospecificerade anslag under ”Kommunstyrelsens oförutsedda investeringar” får 
maximalt 6,0 mnkr omdisponeras till projekt under förutsättning att det avser en komplettering 
av finansieringen till ett av kommunfullmäktige beslutat projekt. För nya, av kommunfullmäk-
tige inte beslutade projekt, gäller att beloppet måste understiga 1,5 mnkr per projekt. 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-18 
 

KSAU § 127 (forts.) 
 
 

 
Ekonomiavdelningen kan konstatera att anslaget för KS oförutsedda invester-

ingar, strategiska markförvärv om 3,0 mnkr ännu inte nyttjats för 2014. 
 
Om omdisponering från KS förfogande beslutas innebär detta att totalutgiften 
för projekt Trafiklösning Brohus/Slättängsdammarna utökas med 250 tkr till 
8.250 tkr - vilket även bör meddelas kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-06-10 från tekniska chefen och exploateringsingenjören 
– Yttrande 2014-06-16 från budgetekonomen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse mellan Lomma kommun och 
Pråmlyckan AB om fastighetsreglering gällande del av fastigheterna Lomma 
22:13 och 26:3 vid korsningen Södra Västkustvägen och Strandvägen 
 
- Finansiering av överenskommelsen ska ske genom ianspråktagande av 250 tkr ur 
anslaget för projekt Trafiklösning Brohus/Slättängsdammarna och 250 ur anslaget 
för KS oförutsedda investeringar, strategiska markförvärv. 
 
- Kommunfullmäktige meddelas att totalutgiften för projekt Trafiklösning Bro-

hus/Slättängsdammarna utökas med 250 tkr till 8.250 tkr. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-18 
 

KSAU § 128 Dnr KS/KF 2014:66.042 
 
 

Månadsrapport januari-maj, kommunövergripande verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2012-09-13 fastställt reviderat Styr- och kvalitetssystem 
för Lomma kommun. Enligt styrsystemet ska tre ordinarie uppföljningar lämnas; 
kvartalsrapport, delårsrapport samt årsredovisning. 
 
Kommunstyrelsen har med anledning av detta i januari 2013 beslutat att uppfölj-
ning av kommunövergripande verksamhet ska ske, förutom vid de tre ordinarie 
uppföljningstillfällena, per 31/5 och 31/10. 
 
Vid utskottets sammanträde deltar Marie Bertilsson och Elisabeth Hedsund. 
 
Beslutsunderlag 
- Månadsrapport kommunövergripande verksamhet januari-maj 2014 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Månadsrapport avseende kommunövergripande verksamhet januari-maj 2014 
lägges till handlingarna. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-18 
 

KSAU § 129 Dnr KS/KF 2013:469.042 
 
 

Kommunstyrelsens budget 2015-2017 
 
Ärendebeskrivning 
Vid utskottets sammanträde lämnar kommundirektören information avseende 
kommunstyrelsens budget inför kommande budgetarbetet.  
 
Vid utskottets sammanträde deltar Marie Bertilsson och Elisabeth Hedsund. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-18 
 

KSAU § 130 Dnr KS/KF 2014:224.261 
 
 

Tillägg till arrendeavtal med Lomma Fiskareförening Öresund 
ek.för. 
 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har den 5 februari 2001 tecknat arrendeavtal beträffande del av 
fastigheten Lomma 33:11 med tilläggsavtal den 17 juni 2008 avseende kajplatser, 
markområde och del av torkladan. Lomma kommun har den 21 juni 2010 sagt upp 
arrende avseende i första hand ändrade arrendevillkor. Efter önskemål från hyres-
gästen Lomma Fiskareförening Öresund ek.för. har hyresvärden Lomma kommun 
erbjudit förändrade arrendevillkor. 
 
Tekniska chefen och fastighetschefen har lämnat följande yttrande: 

Efter ett flertal förhandlingstillfällen och avtalsförslag har slutligen ett förslag 
till nytt tilläggsavtal framtagits. Vid förhandlingarna har en strävan funnits att 
synkronisera arrendetiden med den andra hyresgästen i torkladan, Oskars varv 
Lomma AB. Synkroniseringen av arrendeavtalet innebär att arrendetiden för-
länges till och med den 13 mars 2012 därefter förlängning med 3 år i taget om 
inte uppsägning sker senast 12 månader före arrendetidens slut. Vidare har ar-
rendeavgiften höjts till 72.000:- per år samt att hyresgästen tecknar eget abon-
nemang avseende va-försörjning. De förändrade arrendevillkoren gäller från 
och med den 1 januari 2015. 

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-06-10 från tekniska chef och fastighetschefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Tilläggsavtal mellan Lomma kom-
mun och Lomma Fiskareförening Öresund ek.för. beträffande del av fastigheten 
Lomma 33:11, Lomma kommun. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-18 
 

KSAU § 131 Dnr KS/KF 2014:54.042 
 
 

Återrapportering från invigningen av Centrumtorget 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-26 (§20) att avsätta 250 tkr som ett garanti-
belopp för invigning av Centrumtorget den 23-34 maj 2014. Utfallet skulle redo-
visas senast den 30 september 2014. 
 
Projektledare Claes Nilsson beskriver i PM arrangemangets planering och upp-
lägg.  
 
Kostnader och intäkter enligt nedan är sådant som Lomma kommun varit direkt 
involverade i. Övriga samarbetspartners har haft ytterligare kostnader och eventu-
ella intäkter. 
Arrangemangets ekonomi redovisas enligt följande: 

 
Kostnader tkr Intäkter tkr

Scen och teknik 50

konsert - Pernilla Andersson 50 Kraftringen 40

Barnteater 10 Veidekke 25

Anna-Lena Bergelin 20 Coop 5

Övriga konserter/körer 10 70

Ungdomsarrangemang 20

Annonsering 15

Bevakning 5

Projektledning 40

Övrigt 10

230

Netto kostnader 160

 
Utskottets handläggning 
Vid utskottets sammanträde lämnar utvecklingschefen en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-06-09 från kommundirektören och utvecklingschefen 
– Evenemangsrapport 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och låter 160 tkr täckas ur kom-
munstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter enligt beslut 2014-02-26 (§20). 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-06-18 
 

KSAU § 132 Dnr KS/KF 2012:452.001 
 
 

Information om utvecklingsstrategi 2014-2030 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2013-01-23 (§9) beslutat ge kommundirektören i uppdrag 
att påbörja arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för Lomma kommun. 
Strategin ska på ett övergripande sätt beskriva vad kommunen vill åstadkomma 
under en given period och hur detta ska göras.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-08-28 (§175) att godkänna ”Nu-
lägesbeskrivning – inför framtagande av Utvecklingsstrategi för Lomma kommun 
2014-2030” och uppdrog åt kommundirektören att fortsätta arbetet med att ta fram 
en utvecklingsstrategi för Lomma kommun.  

 
Utskottet har 2013-10-23, § 219, godkänt föreslagen struktur och disposition för 
utvecklingsstrategin och uppdragit åt kommundirektören att fortsätta arbetet med 
att ta fram en utvecklingsstrategi för Lomma kommun.  
 
Efter höstens beslut har arbetet fortsatt med att utveckla innehållet i strategin och 
att implementera arbetet i organisationen. Arbetet har utgått från ledningsgruppen 
och alla i denna grupp har varit aktiva i såväl dialog som i skrivande. Ett utkast 
har tagits fram av ledningsgruppen och ledningsgruppen finner det lämpligt att 
göra en avrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott om var arbetet befin-
ner sig och få en dialog om hur det bäst bör drivas vidare. 
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets sammanträde lämnar kommundirektören och utvecklingschefen en 
lägesrapport. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-06-09 från kommundirektören och utvecklingschefen 
– Utkast Utvecklingsstrategi 2014-2030, Lomma kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar följande: 
- Utskottet har tagit del av lägesrapporten. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


