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Angående arbete med reparation och underhåll av dammar och
våtmarker anlagda inom Kävlingeåprojektet samt äskande om
medel
Ärendebeskrivning
Kävlingeåns vattenråd vill skapa en fond och på det sättet finansiera skötseln av
de anläggningar som skapats i projektet. Vattenrådet har lämnat förslag om arbetsgång och finansiering av reparation och underhåll i de dammar och våtmarker
som anlagts inom Kävlingeåprojektet.
Miljöstrategen har lämnat följande bedömning:
Att få till stånd en skötselfond är mycket viktigt. Dammarnas funktion och reningsförmåga avtar annars med tiden och investeringen som gjorts kan ses som
förlorad på sikt. Det också oerhört viktigt att kommunerna föregår med gott
exempel för andra markägare i denna fråga. Sedan några år finns en liknande
skötselfond i Höje å vattenråd som fungerar mycket bra.
Medel finns avsatta för detta ändamål inom miljöverksamheten.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-07-10 från miljöstrategiskt ansvarig
– Skrivelse 2014-06-30 från Kävlingeåns vattenråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till arbete med reparation och
underhåll av dammar och våtmarker anlagda inom Kävlingeåprojektet.
- Kommunstyrelsen beviljar 4250 kr för ändamålet. Finansiering ska ske genom
ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens budget för miljöverksamhet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Godkännande av delegations- och arbetsordning för Kävlingeåns
vattenråd
Ärendebeskrivning
Kävlingeåns vattenråd har antagit en ny delegations- och arbetsordning och denna
ska följdriktigt beslutas i medlemskommunernas kommunstyrelser.
Miljöstrategen har lämnat följande bedömning:
Delegationsordningen följer av de tidigare beslut som skett kring införlivandet
av recepientkontrollen i vattenrådets verksamhet. I övrigt följer delegationsordningen tidigare tagna beslut om delegationsordning för vattenrådet. Miljöstrategen har inget att erinra mot denna ordning.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-07-10 från miljöstrategiskt ansvarig
– Skrivelse 2014-06-17 från Kävlingeåns vattenråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen godkänner föreliggande delegations- och arbetsordning för
Kävlingeåns vattenråd.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över remiss om geografisk underindelning inom Polisregion Syd
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Polisens övergripande organisation består för närvarande av Rikspolisstyrelsen
och 21 polismyndigheter i landet. Lomma kommun ingår, tillsammans med Kävlinge och Staffanstorps kommuner, i närpolisområde Öresund. Närpolisområdet
tillhör Polisområde Mellersta Skåne, som totalt rymmer sju kommuner.
Från och med kommande årsskifte omorganiseras polismyndigheterna och en
enda samlad polismyndighet kommer att omfatta hela riket. Polismyndigheten indelas i sju regioner och ett flertal nationella stödavdelningar.
Polisregion Syd, som omfattar 58 kommuner, kommer att underindelas i polisområden, som i sin tur ska indelas i lokalpolisområden.
Samtliga regionpolischefer har fått i uppdrag att genomföra en översyn av den nuvarande geografiska indelningen.
Polisregion Syd har, som ett led i den fortsatta beredningen av ärendet, remitterat
utredarens förslag till samtliga berörda kommuner för eventuella synpunkter.
Förslaget
Lokalpolisområdena kommer att utgöra basen för polismyndighetens verksamhet
och målet är att mer än hälften av polisregionens verksamhet ska bedrivas i lokalpolisområdet.
Medborgardialogen ska stärkas och utmynna i s.k. medborgarlöften från polismyndighetens sida.
Den nya organisationen ska möjliggöra en ambitionshöjning vad gäller samverkan
mellan polismyndigheten och kommunerna. För varje kommun ska det finnas
kommunpolisfunktioner med uppdrag att driva samverkan med kommunen och
lokalsamhället i övrigt. Funktionen är det verktyg som ska säkra att polismyndigheten lever upp till åtaganden i samverkansöverenskommelser och i medborgarlöften. Lokala trygghetsmätningar ska genomföras.
I den nya polismyndigheten föreslås Lomma kommun, tillsammans med Burlöv,
Staffanstorp och Kävlinge kommuner, tillhöra lokalpolisområde Kävlinge, vilket
ingår i Polisområde Söder, bestående av Skånes kommuner exklusive Malmö
Stad.
Lokalpolisområdet kommer att organiseras i de två verksamhetsområdena utredningsverksamhet samt brottsförebyggande verksamhet och ingripandeverksamhet.
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Yttrande
Med anledning av remissen från Polisregion Syd har kanslichefen lämnat förslag
till yttrande.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-08-11 från kanslichefen
– Remiss – geografisk underindelning inom Polisregion Syd
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Lomma kommun avger yttrande enligt kanslichefens förslag, innebärande följande yttrande
Med syftet att förbättra och effektivisera arbetet för såväl medborgarnas som
myndigheternas bästa har Lomma kommun sedan flera år ett väl fungerande och
fördjupat samarbete med Lomma polisstation, i närpolisområde Öresund.
Särskilda samverkansgrupper sammanträffar för, strategiska diskussioner, allmänna diskussioner om brottsläget samt specifika lokala frågeställningar ur ungdomsperspektivet, också situationsanpassat och målgruppsinriktat. En regelbunden och
nära dialog föres mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och stationsbefälet.
Sedan 2006 har Lomma kommun och polismyndigheten, polisområde Mellersta
Skåne, samverkansavtal, enligt lag (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor, innebärande att kommunen skall utföra receptionstjänst, posthämtning och
handha hittegodshantering för polisens räkning.
Samarbetet mellan kommunens säkerhetschef och det lokala poliskontoret är frekvent och omfattar såväl löpande säkerhetsfrågor som krishantering och gemensamma arrangemang som säkerhetsdagar för årskurs 7 etcetera.
Polisens lokalkontor är inrymt i kommunhuset i Lomma, vilket skapar ett öppet
samarbetsklimat med omfattande möjligheter till spontana och snabba kontakter.
Lomma kommun ställer sig positiv till utgångspunkter och principer för den nya
organisationen innebärande en tyngdpunkt i lokala polisområden och s.k. medborgarlöften.
Den viktigaste faktorn för att lokalpolisområdets verksamhet ska kunna bedrivas
på det sätt som åsyftas, är ett fortsatt nära samarbete med kommunen och kommunstyrelsen välkomnar den s.k. kommunpolisfunktionen med särskilt uppdrag
att svara för den löpande samverkan med kommunen. Kommunstyrelsen vill dock
också framhålla att denna samverkan förutsätter en lokal polisstation i Lomma
tätort.
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Det ger goda förutsättningar och stöd för samverkan, en optimal tillgänglighet och
gagnar därmed det medborgarfokus som den nya polisorganisationen tar sin utgångspunkt i.
Kommunstyrelsen har inte något att invända mot det förslag till indelning i lokalpolisområden som utredningsgruppen förordar (Lpo-förslag A-B), förutsatt att tillräckliga polisresurser avsätts motsvarande samverkansöverenskommelser och
problembild i kommunen.
Kommunstyrelsen har inte heller något att invända mot den geografiska indelningen i polisområden som utredningsgruppen föreslår (Po-förslag 2). En konkret
möjlighet med den nya områdesindelning skulle kunna vara en utökad samverkan
på denna nivå vad gäller brottsförebyggande arbete. Brottsförebyggande Råd på
polisområdesnivå skulle möjliggöra informationsutbyte med syftet att minska
brottsligheten och skapa samhälleliga förutsättningar för en ökad trygghet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information gällande tillståndsansökan hos Mark- och Miljödomstolen - Strandängarna etapp 2
Ärendebeskrivning
Vid utskottets sammanträde lämnar projektchef Ingemar Nilsson en redogörelse.
Vid sammanträde deltar även tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen, teknisk chef Lotta Ahlfors, gatuchef Mattias Persson och kanslichef Eva Elfborg.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Utskottet har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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