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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-10 
 

KSAU § 153 Dnr KS/KF 2014:12.105 
 
 

Information gällande tillståndsansökan hos Mark- och Miljödom-
stolen - Strandängarna etapp 2 
 
Ärendebeskrivning 
Vid utskottets sammanträde lämnar projektchef Ingemar Nilsson en redogörelse.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Utskottet har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-10 
 

KSAU § 154 Dnr KS/KF 2013:469.042 
 
 

Förslag till exploateringsbudget för 2015 och ELP 2016-2017 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till exploateringsbudget 2015 och 
ELP 2016-2017 och föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka förslaget. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-09-01 från stf teknisk chef och exploateringsingenjören 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Kommunstyrelsen upprättar förslag till exploateringsbudget 2015 och ELP 
2016-2017 enligt bilaga. 
 

./.                Bilaga 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-10 
 

KSAU § 155 Dnr KS/KF 2014:291.001 
 
 

Antagande av plan för intern kontroll för kommunstyrelsen 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktige fastställt ”Reglemente för intern kontroll” syftar till att 
säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande in-
tern kontroll, d v s att de med rimlig grad av säkerhet säkerställer att följande mål 
uppnås: 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m 
Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 
 
Nämnderna respektive kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har i det 
sammanhanget att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen 
och att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. Nämnden ska som 
grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet. 
 
Inför varje nytt budgetår ska nämnderna anta en särskild plan för uppföljning av 
den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde. 
 
Efter genomförd riskbedömning föreslår kommundirektören i skrivelse 2014-08-
27 kommunstyrelsen anta plan för intern kontroll för kommunstyrelsens verksam-
hetsområde, avseende år 2015 i enlighet med bilaga till skrivelsen. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse, med bilaga, 2014-08-27 från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Uppdrages åt kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde 
komplettera förslaget till plan för intern kontroll med ett kommunövergripande 
kontrollmoment angående tillämpning av regler avseende flextid, övertid och se-
mester. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Kommunstyrelsen antar plan för intern kontroll enligt kommundirektörens för-
slag, kompletterad med kontrollmoment enligt utskottets direktiv. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-10 
 

KSAU § 156 Dnr KS/KF 2014:259.060 
 
 

Godkännande av markupplåtelseavtal mellan Lomma kommun 
och Kraftringen Energi AB och Kraftringen Nät AB 
 
Ärendebeskrivning 
Kraftringen Nät AB har ett omfattande ledningsnät i ägarkommunernas mark, allt 
från fiberoptiska till stora fjärrvärmeledningar och ledningar för fjärrkyla. Det 
förhållandet att ledningarna ligger i marken medför kostnader för kommunerna.  
 
På uppdrag av Lunds kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningen i  
Eslöv, Höör och Lomma har Lunds kommun tillsammans med representanter från 
ägarkommunerna inlett samtal med Lunds Energi, namnändrat till Kraftringen, 
om ersättning för de kostnader som markförlagda distributionsledningar orsakar. 
Det rör sig om samordningskostnader, ökade projekteringskostnader, försiktig-
hetskostnader, stilleståndskostnader, ökade drifts- och underhållskostnader, flytt-
ningskostnader samt ökade återställningskostnader. Dessa kostnader bör inte be-
lasta kommunerna och därmed skattekollektivet. Kostnaden bör istället bäras av 
verksamhetsutövaren. Ersättning utöver de ovan redovisade kostnaderna skall inte 
tas ut för markupplåtelsen. Det avtalsförslag som tagits fram är resultatet av par-
ternas förhandlingar.  
 
Tekniska nämnden har 2014-09-01, § 62, beslutat föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna förslag till markupplåtelseavtal mellan Lunds kommun, Eslövs kom-
mun, Lomma kommun, Hörby kommun och Kraftringen Energi AB (Publ) och 
Kraftringen Nät AB, med de i yttrande daterat 2014-08-04 framförda förtydligan-
dena numrerade 1a-c, 2a, 3a införda i avtalet.  
 
Beslutsunderlag  
- Förslag till markupplåtelseavtal mellan Lunds kommun, Eslövs kommun, Lom-

ma kommun, Hörby kommun, Kraftringen Energi AB (Publ) och Kraftringen 
Nät AB 

- Protokoll från tekniska nämnden, § 62/14 
- Yttrande 2014-08-04 från teknisk chef 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Markupplåtelseavtal mellan Lunds kommun, Eslövs kommun, Lomma kom-
mun, Hörby kommun och Kraftringen Energi AB (Publ) och Kraftringen Nät AB 
godkänns med följande förtydliganden, numrerade 1a-c, 2a, 3a, införda i avtalet.  
 
1. Avser kapitel 2 DEFINITIONER 

a. Förtydligande görs;   
 Definitionen av ”Ledningsschakt” ska vara överensstämmande och hänga 

ihop med definitionen för ”Ledning”. Så är inte fallet. Således omformu-
leras definitionen för ”Ledningsschakt” till följande;  
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-10 
 

KSAU § 156 (forts.) 
 
 
 ”Ledningsschakt” avser schakt i Allmän platsmark i vilka Koncernen 

nedlagt Ledningar. högspänningsledningar och eller ledningar för gas och 
fjärrvärme  och ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät.  
Ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät skall dock inte 
räknas med i den mån sådan ledning är samförlagd med en högspän-
ningsledning. 

 
b. Förtydligande görs;   
 Definitionen av ”Ledning” och ”Ledningsschakt” – ska vara överens-

stämmande och hänga ihop, till exempel anges  
 starkströmsledning i definitionen för ”Ledning” men saknas i definitio-

nen för ”Ledningsschakt” och därtill anges  
 högspänningsledning i definitionen för ”Ledningsschakt” men saknas i 

definitionen för ”Ledning”. 
 Förslagsvis används den nomenklatur som är korrekt för den typ av led-

ning som faktiskt avses. 
 
c. Förtydligande görs i kapitel 2 alternativt i kapitel 11, 12 och 14; 

I) Definition av ”Avtalet” bör göras om formuleringarna i §11.1, §12.1, 
§14.2 ska stå kvar, där benämningen ”avtalet” används (vilket är i in-
konsekvens med resten av avtalstexten). I alla andra paragrafer används 
benämningen ”detta avtal”.  Om detta alternativ väljs ska övriga avtalspa-
ragrafer omformuleras och ”detta avtal” ersätts med ”Avtalet”. 

 
II) Alternativt omformuleras 11.1, 12.1 och 14.2 och ”avtalet” ersätts 
med ”detta avtal” i dessa tre paragrafer, vilket då också får till följd att 
nämnda paragrafer använder samma benämning som övrig avtalstext.  

 
Lomma kommun föreslår att § 11.1, 12.1, 14.2 omformuleras och be-
nämningen ”detta avtal” ersätter ”avtalet” i dessa tre paragrafer. Då be-
hövs ingen definition av ”Avtalet” 

 
2. Avser kapitel 8 FLYTT AV ANLÄGGNING M.M 

a. § 8.7 - sista meningen  …………….flyttkostnaderna mellan parterna för 
det aktuella projektet. 

 
3. Avser kapitel 13 ANDRA ELNÄTSKONCESSIONSHAVARE 

a. § 13.1 - Kommentar  
 Det är tufft att Ägarkommunerna ska åta sig att verka för att träffa avtal 

med samma villkor med övriga elkoncessionshavare. Lomma kommun 
utgår ifrån att övriga ägarkommuner instämmer med Lomma  
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-10 
 

KSAU § 156 (forts.) 
 
 

kommun om att man egentligen inte anser att ledningsrätt är bra, sett i ett 
kommunalt perspektiv. Ägarkommunerna träffar föreliggande avtal om 
ersättning för ledningsrätt och ny ledningsrätt för att man sedan tidiga-
re är "fast" i ledningsrätterna via redan ingångna avtal.   

 Det borde inte betyda/medföra att Ägarkommuerna ska åta sig att träffa 
avtal om nya ledningsrätter med andra ledningsägare. Det kan inte vara 
Kraftringens uppdrag att tillse eller reglera detta.   

  
 (Däremot kan ägarkommunerna verka för att träffa avtal om övriga vill-

kor som reglerar flyttkostnader och ersättningsnivåer för nyttjande av 
ägarkommunernas anläggningar för andras ledningar i den allmänna plat-
sen utan att medge ledningsrätt.) 

  
 Vad händer om det kommer in en ny ägarkommun - ska inte Koncernen i 

så fall verka för att Koncernen och den nya ägarkommunen träffar avtal 
som liknar avtalet med Ägarkommunerna? Kan det regleras i avtalet t.ex. 
i en ny § t.ex. 13.2?  

 Detta betyder i så fall att kapitel 13 bör omformuleras och nyanseras så 
att kravbilden blir mer jämbördig och framför allt relevant.  

 
 Lomma kommun föreslår att § 13.1 stryks. Hela kapitel 13 utgår således. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-10 
 

KSAU § 157 Dnr KS/KF 2013:73.214 
 
 

Områdesbestämmelser för del av Lilla Habo 3:7 m.fl. i Lomma 
(Furet/Kyrkfuret) - ändrat förfarande 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2011-10-25 uppdragit åt plan- och byggkonto-
ret att upprätta områdesbestämmelser för Furet/Kyrkfuret med enkelt förfarande. 
Förslaget till områdesbestämmelser har varit ute på samråd 16 januari -14 februari 
2014. Med anledning av inkomna yttranden menar planeringsavdelningen att för-
farandet bör övergå från enkelt till normalt. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-09-01 från planeringschefen och planarkitekt Linnea Qvarn-

ström 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Kommunstyrelsen beslutar att planförfarande för områdesbestämmelser för Lilla 
Habo 3:7 m fl i Lomma övergår från enkelt till normalt förfarande. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-10 
 

KSAU § 158 Dnr KS/KF 2014:17.009 
 
 

Återrapport angående utveckling av barn- och ungdomsdialog 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen behandlade i februari 2014 en skrivelse från styrgruppen för 
utveckling av barn- och ungdomsdialog, med ett förslag till förändringar i denna 
verksamhet fr.o.m. 2015. Förslaget innebär bl.a. att denna styrgrupp avvecklas 
fr.o.m. 2015, efter fullgjort uppdrag. Kommunstyrelsen ställde sig bakom grup-
pens förslag, med tillägget att ”Återkoppling ska ske senast 17 september 2014”.  
 
Med anledning av det sistnämnda lämnar kommundirektören följande lägesrap-
port: 

Styrgruppens förslag innebär i stort att systemet med styrgrupp och ungdoms-
ombud avvecklas. Detta ersätts med ett annat sätt att arbeta som i fortsättning-
en utgår från UKKF (se nedan). 
För kommunstyrelsens del kan träffarna med KSAU genomföras även 2015 
och framåt med ungefär samma omfattning som nu, dvs 8-10 inbjudna elever 
och ca två gånger per år. Ansvaret för urval, frågeställning och kontakt med be-
rörda skolor kanaliseras genom en expertgrupp inom UKKF, men utvecklings-
chefen kan vara en resursperson i sammanhanget.  
 
Vidare kommer KLK genom kansliet att även i fortsättningen att genom kom-
munens SO-lärare bjuda in alla elever i årskurs 8 till information/studiebesök 
om demokrati, kommunfullmäktiges roll och kommunens verksamhet. Detta 
genomförs i nära samråd med UKKF för att komma in i undervisningen på ett 
naturligt sätt och vid rätt tidpunkt.  
 
Att genomföra studiebesök och träffar med KSAU enligt ovan kan hanteras 
inom ordinarie budget och bör inte kräva några extra medel. 
 Det finns dagsläget en resurs om 30000 kr avsatt inom Utvecklingsavdelning-
en för att genomföra Demokratidag. Denna resurs kan även i fortsättningen an-
vändas för enstaka större arrangemang, t ex efter förslag från den expertgrupp 
som kommer att bildas i UKKF:s regi.  
 
UKKF planerar utifrån styrgruppens förslag att inrätta en expertgrupp som har 
sin grund och ordinarie bemanning i professionen. En nätverksgrupp som be-
står av några förstelärare och en skolledare föreslås ha demokratifrågorna som 
uppdrag. Till denna grupp kan utvecklingskoordinatorn inom UKKF adjunge-
ras för att få knytningen till förvaltningens ledningsgrupp. Det är en fördel om 
även utvecklingschefen kan adjungeras vid behov och därigenom få en länk till 
kommunledningen. 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-10 
 

KSAU § 158 (forts.) 
 
 

Till följd av både den föreslagna förändrade organisationen och läroplanens in-
nehåll kring demokratifrågor föreslås politiken adjungeras till arbetet genom 
presidierna i barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
Genom detta betonas huvudmannens ansvar och organisationen kan utformas i 
linje med de intentioner styrgruppen föreslår så att en förankring i politiken 
sker. 
 
Det är UKKF:s intentioner att verkställigheten av uppdraget ska ske inom den 
löpande verksamheten, d v s inom ramen för skolans uppdrag om undervisning 
och lärande. Expertgruppen kommer övergripande att utgöra stöd och samord-
ning i denna fråga och även kunna bidra med kompetens kring forskning och 
utveckling. 
 
Genom att uppdraget blir en del av ordinarie verksamhet föreligger inget för-
slag från förvaltningens sida om medel för inrättande av tjänst eller motsvaran-
de. Däremot föreslås att i de fall som någon fråga är lämplig för ett större 
gemensamt arrangemang för samtliga skolor, medel kan anvisas från kommun-
styrelsen eller dess arbetsutskott. Den merkostnad som uppkommer för arvoden 
till förtroendevalda för deltagande i expertgrupp och seminarier/arrangemang 
föreslås täckas av medel från kommunstyrelsen. Kostnaden är i dagsläget svår 
att uppskatta 

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-09-02 från kommundirektören 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Utskottet har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 


