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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 168 Dnr KS/KF 2014:326.042 
 
 

Delårsrapport avseende perioden 2014-01-01--2014-08-31 samt 
helårsprognos för 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger delårsrapport avseende perioden 2014-01-01--2014-08-31 samt helårs-
prognos för 2014. 
 
Vid sammanträdet lämnar redovisningschefen en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
- Delårsrapport 2014-01-01--2014-08-31, Lomma kommun 
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 64/14 med delårsrapport 
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 74/14 med delårsrapport 
- Beslut 2014-09-29 av revisionens ordförande med delårsrapport 
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 76/14 med delårsrapport 
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 136/14 med delårsrapport 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, § 107/14 med delårs-

rapport 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 167/14, med delårsrapport 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäk-
tige besluta följande: 
- Delårsrapporten avseende perioden 2014-01-01--2014-08-31 samt helårsprognos 
för 2014 lägges med godkännande till handlingarna. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 169 Dnr KS/KF 2013:469.042 
 
 

Budget 2015 och plan för ekonomin 2016-2017 inklusive verksam-
hetsmål för god ekonomisk hushållning 2015  
 
Ärendebeskrivning 
Vid utskottets sammanträde företas en genomgång av nämndernas budgetförslag 
och äskanden etc. avseende budget för år 2015 och plan för ekonomin för åren 
2016-2017. 
 
Arbetsutskottet beslutar följande: 
- Ärendet återupptas till behandling 2014-10-08. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 170 Dnr KS/KF 2014:335.003 
 
 

Allmän översyn av reglementen för nämnder och kommunstyrel-
sen samt arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
En allmän översyn och revidering av nämndernas och kommunstyrelsens regle-
menten samt fullmäktiges arbetsordning genomfördes senast i början av inneva-
rande mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktige har därefter reviderat reglementena och arbetsordningen i 
sådana delar som aktualiserats. 
 
Kanslichefen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt nämnderna 
att, i inledningen av den kommande mandatperioden, genomföra en allmän över-
syn av respektive nämnds reglemente. En översyn och revidering bör också göras 
av kommunstyrelsens reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-09-25 från kanslichefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt samtliga nämnder att genomföra en 
översyn av respektive nämnds reglemente. Redovisning och eventuella förslag till 
förändringar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 1 mars 2014. 
 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kanslichefen att inkomma till kom-
munstyrelsen med förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente samt 
arbetsordningen för kommunfullmäktige. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 171 Dnr KS/KF 2013:469.042 
 
 

Beträffande förslag från teknisk nämnden avseende markförvalt-
ning 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har 2014-09-01, § 56, beslutat att föreslå kommunstyrelsen 
– att invitera berörda nämnder och förvaltningar till en diskussion kring vissa stra-

tegiska fastigheter samt därefter besluta hur dessa ska utvecklas / förvaltas / av-
yttras för att effektivisera markförvaltningen.  

– att beakta markförvaltningens underskott i den kommande budgetdialogen. Ska 
markförvaltningens (strategiska) underskott belasta andra verksamheter? 

– besluta om att budgetmedel för 2015-2017 tillförs tekniska nämnden för perso-
nella resurser för markförvaltning och exploateringsfrågor motsvarande 1,5 tjm 
(kvalificerade tjänster). 

– att utreda om markägarfrågorna och exploateringsfrågorna åter ska organiseras 
under tekniska nämndens ansvar genom en ”återgång” till det gamla reglementet. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2014-09-30, § 170, uppdragit åt samtliga 
nämnder att genomföra en översyn av respektive nämnds reglemente. 
 
Beslutsunderlag  
– Protokoll från tekniska nämnden, § 56/14 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
- Såväl fråga om markförvaltningens underskott som fråga om budgetmedel för 
2015-2017 ska tillföras tekniska nämnden för personella resurser för markförvalt-
ning och exploateringsfrågor kommer att behandlas i budgetprocessen. 
 
- Beträffande frågan om markägarfrågorna och exploateringsfrågorna åter ska or-
ganiseras under tekniska nämndens ansvar genom en ”återgång” till det gamla 
reglementet konstaterar utskottet att uppdrag lämnats åt samtliga nämnder att 
genomföra en översyn av respektive nämnds reglemente. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 172 Dnr KS/KF 2013:469.042 
 
 

Förslag från tekniska nämnden avseende hamnverksamheten  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-05 § 15 att målet att hamnverksamheten 
till 70 % ska finansieras av avgifter ska kvarstå men att fullmäktige accepterar en 
lägre avgiftsfinansieringsgrad än 70 % fram t o m 2014. Det accepterade under-
skottet till följd av lägre finansieringsgrad t o m 2014 innebär att finansieringsgra-
den därefter måste vara högre än 70 % för att kompensera detta, varvid 2018 ba-
lans ska ha uppnåtts och för tiden därefter 70 % avgiftsfinansieringsgrad varje 
enskilt år kan upprätthållas. 
 
Tekniska nämnden har 2014-09-01, § 54, beslutat föreslå att skattefinansieringen 
av hamnverksamheten ska uppgå till ett fast belopp (2,3 mnkr) per år och faststäl-
las för en period på tre år. Ett fast belopp bedöms vara lättare att förstå och relate-
ra till. En procentuell fördelning riskerar att vara kostnadsdrivande. 
 
Beslutsunderlag  
– Protokoll från tekniska nämnden, § 54/14 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
- Tekniska nämndens förslag angående finansiering av hamnverksamheten be-
handlas i budgetprocessen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 173 Dnr KS/KF 2013:492.060 
 
 

Bidrag till infrastrukturella investeringar – redovisning av med-
finansieringskostnader av åtgärdspaket för persontrafik på Lom-
mabanan  
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska belopp vilket kommunen 
har beslutat bidra till statlig infrastruktur redovisas i balansräkningen under be-
nämningen ”Bidrag till statlig infrastruktur” alternativt redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen. 
 
Detta innebär att kommunen kan välja att redovisa hela medfinanseringskostnaden 
under beslutsåret eller att fördela/upplösa kostnaden med enhetliga belopp under 
högst 25 år. Upplösningen ska påbörjas det år bidraget beslutats. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-06, § 4, godkänna förslag till medfinansi-
eringsavtal och att finansiering av kostnader med anledning av avtalet kommer att 
behandlas i samband med kommande behandling av ekonomisk långtidsplan. I 
februari månad beräknades Lomma kommuns kostnad till 43 mnkr i prisnivå juni 
2013.  
 
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande: 

Nuläge 
Ett detaljerat genomförandeavtal är ännu inte tecknat. Enligt tekniska förvaltning-
ens bedömning kommer ett mindre bidrag att utbetalas i år och utbetalningsperio-
den sträcker sig sedan till och med år 2020. I avtalet finns en klausul om indexre-
glering av bidraget. Förvaltningens bedömning idag är att utbetalningarna 
sammantaget kommer att uppgå till 46,9 mnkr med en indexuppräkning årligen på 
1,8 %.  
 
I Delårsrapport 2014-01-01--2014-08-31 uppgår prognosen för helåret till 35,9 mnkr. 
Det justerade resultatet enligt balanskravsavstämningen uppgår till 35,8 mnkr.  
 
Det finns möjlighet att redovisa hela medfinansieringskostnaden på 46,9 mnkr 
redan 2014 och visa ett underskott med 11,1 mnkr i resultatet i bokslutet för 
2014. Underskottet mot balanskravet 2014 ska i så fall återställas inom de 
kommande tre budgetåren. En resultatnivå på 1 % av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning motsvarar för 2015 i dagsläget 11,3 mnkr.     
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 173 (forts.) 
 
 

Kommunstyrelsen föreslås rekommendera kommunfullmäktige att redovisa 
hela medfinanseringskostnaden av åtgärdspaket för persontrafik på Lommaba-
nan om 46,9 mnkr under 2014. 

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-09-30 från ekonomichefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
–Kommunfullmäktige beslutar att redovisa hela medfinanseringskostnaden av åt-
gärdspaket för persontrafik på Lommabanan om 46,9 mnkr under 2014. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 174 Dnr KS/KF 2014:334.006 
 
 

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och arbets-
utskottet 2015  
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till sammanträdestider 2015 för kommunstyrelsens arbetsut-
skott och kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-09-25 från kommunsekreteraren 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott år 2015 fastställs enligt 
bilaga. 
 

./.                Bilaga 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2015 fastställs enligt föreliggande 
förslag. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 175 Dnr KS/KF2014:220.214 
 
 

Detaljplan för Bjärred 5:4 i Bjärred, Lomma kommun (Högsäter) 
– beslut om planbesked  
 
Ärendebeskrivning 
En förfrågan om planbesked har kommit in från Ingemar Flinck 2014-06-18 om 
att planlägga Bjärred 5:4. Ansökan avser att pröva möjligheten att medge av-
styckning i två fastigheter. Bjärred 5:4 har en areal av 2 205 m2. 
 
Gällande detaljplan, som vann laga kraft 1975-07-24, anger för Bjärred 5:4 mark-
användningen bostadsändamål med en friliggande huvudbyggnad i en våning. 
Tomt får inte ges mindre areal än 600 m2 och maximalt 25 % får bebyggas. En-
dast en huvudbyggnad och ett uthus eller garage får uppföras. Del av fastigheten 
omfattas av s.k. prickmark (mark som icke får bebyggas). Planen saknar genomfö-
randetid.  
 
Det har därefter tagits fram ett tillägg till denna detaljplan som vann laga kraft 
2007-02-01. Detta innebär att de ursprungliga handlingarna består och ska läsas 
tillsammans med tillägget. Tillägget har en genomförandetid till 2022-02-01. För 
Bjärred 5:4 innebär tillägget framförallt att inga nya tomter får tillskapas. 
 
Planeringsavdelningen har lämnat följande yttrande: 

Planeringsavdelningen anser att det är möjligt att i detaljplan pröva lämplighe-
ten för avstyckning i enlighet med ansökan.  
 
Planarbetet ska ske med normalt förfarande. För planbeskedet debiteras en 
kostnad av 13 320 kronor. Planeringsavdelningen bedömer att ett förslag till 
detaljplan kommer att antas under 2017.  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om ett positivt planbesked för att pröva möjligheten 
att medge avstyckning för Bjärred 5:4. 

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-09-23 från planeringsavdelningen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Kommunstyrelsen beslutar om ett positivt planbesked för att pröva möjligheten 
att medge avstyckning för Bjärred 5:4. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 176 Dnr KS/KF 2013:73:214 
 
 

Områdesbestämmelser för del av Lilla Habo 3:7 m.fl. i Lomma, 
Lomma kommun (Furet/Kyrkfuret) - beslut om granskning  
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden antog 1999-11-10 riktlinjer för Furet. Nämndens intention är 
att områdets karaktär av fritidsbebyggelse inte får ändras till permanentboende. 
Riktlinjerna medger en byggnadsyta på 75 m2 med möjlighet till ett uthus om 10 
m2 därutöver.  
 
I Fördjupad översiktsplan för Lomma tätort - en attraktions- och möjlighetsplan 
för Lomma tätorts framtida utveckling antagen av kommunfullmäktige 2003-01-
30, skrivs bland annat att för karaktären av sommarort är tätortens nuvarande om-
råden med koloni- och fritidsstugor en viktig tillgång som bör bevaras. Som ett 
exempel på ett sådant område pekas Furet och Kyrkfuret ut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden gav 2006-12-12 plan- och byggkontoret i uppdrag 
att ta fram detaljplan för Furet och Kyrkfuret. Frågan om detaljplaneläggning hade 
aktualiserats av ett antal förfrågningar hos plan- och byggkontoret om möjligheten 
att bygga större fritidsstugor. Befintliga riktlinjer var enligt plan- och byggkonto-
ret inte tillräckliga för att hålla undan den typ av bebyggelse som många förfråg-
ningar gällde.  
 
I Genomförandeplan (2007-02-14) för Lomma tätort påpekas att exploaterings-
trycket är stort för Furet och Kyrkfuret och att det är mycket angeläget att snarast 
möjligt påbörja en planmässig reglering av områdena om deras nuvarande karak-
tär ska kunna bibehållas.  
 
I Lomma kommuns översiktsplan (antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10) 
skrivs bland annat att planens huvudinriktning är att slå vakt om den nuvarande 
mark- och vattenanvändningen i kommunen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden återkallade 2011-10-25 uppdraget att upprätta de-
taljplan och ger istället ett uppdrag att ta fram områdesbestämmelser med enkelt 
planförfarande. Områdesbestämmelserna bör reglera att största tillåtna byggnads-
yta begränsas till 75+ 10 m2 för Furet och 40 m2 för Kyrkfuret. Områdesbestäm-
melserna bör även säkra ett gångstråk utmed Höje å samt höjd på bebyggelsen. 
2013-02-26 vägrade miljö- och byggnadsnämnden medgivande till sökt fastig-
hetsbildning bland annat med hänvisning till pågående planarbete. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-17 att områdesbestämmelser för Fu-
ret/Kyrkfuret skulle övergå från enkelt till normalt förfarande bland annat på 
grund av inkomna synpunkter. 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 176 (forts.) 
 
 

Ett granskningsförslag till områdesbestämmelser har tagits fram som bland annat 
reglerar användningen till kolonistugor och fritidshus samt storlek på bebyggel-
sen. Områdesbestämmelserna medger avstyckning för Furet till skillnad mot vad 
som sägs i den fördjupade översiktsplanen som togs fram 2003. Detta görs då en 
avstyckning ej bedöms påverka områdets karaktär i samma omfattning som bygg-
nadernas storlek.  
 
Områdesbestämmelserna omfattar ej gångstråket längs Höje å då gångstråket re-
dan idag är säkrat genom strandskydd samt att det ligger inom mark som kommu-
nen äger.  

 
Planeringsavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att områdesbestämmel-
ser för Lilla Habo 3:7 m.fl. i Lomma, upprättad 2014-09-23, godkänns för gransk-
ning. och att samrådsredogörelsen, daterad 2014-09-23, godkänns. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-09-23 från planeringsavdelningen 
– Områdesbestämmelser, beskrivning 
– Samrådsredogörelse 
– Områdesbestämmelser, upprättad 2014-09-23 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Kommunstyrelsen godkänner områdesbestämmelser för Lilla Habo 3:7 m.fl. i 
Lomma, upprättad 2014-09-23, för granskning.  
 
- Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen, daterad 2014-09-23. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 177 Dnr KS/KF2013.59.214 
 
 

Godkännande av utlåtande och antagande av detaljplan för Fjelie 
3:16 m.fl. i Fjelie i Lomma kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra kvartersmark för bostä-
der 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 bostads-
ändamål och park. Samråd om detaljplanen har genomförts under perioden 12 no-
vember - 10 december 2012.  
 
Ett utställningsförslag har därefter upprättats och beslut om utställning fattades 
vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-21. Förslaget har hållits utställd för 
granskning under perioden 2 - 30 juni 2014.  
 
Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande daterat 2014-09-23. Syn-
punkterna har inneburit att genomförandebeskrivning har justerats med avseende 
på hur Fjelie s:2 påverkas av planförslaget samt en kompletterande beskrivning av 
ersättningsfrågor vid inlösen och ledningsrätt. Plankartan har justerats genom 
mindre förlängning av utfartsförbudet västerut. 
 
Planeringsenheten föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
godkänna utlåtandet, daterat 2014-09-23, och anta detaljplan för Fjelie 3:16 m fl i 
Fjelie, Lomma kommun, upprättad 2014-09-23. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-09-23 från planeringschefen och planeringsingenjören 
– Utlåtande 2014-09-23 
– Plan- och genomförandebeskrivning 2014-09-23 
– Plankarta med planbestämmelser 2014-09-23 
– Samrådsredogörelse 2014-05-07 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Kommunstyrelsen godkänner utlåtandet avseende detaljplan för Fjelie 3:16 m.fl. 
i Fjelie, daterat 2014-09-23. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fjelie 3:16 m.fl. i Fjelie, Lomma kom-
mun, upprättad 2014-09-23. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 178 Dnr KS/KF 2012:116:214 
 
 

Detaljplan för Vinstorp 38:6 m.fl. i Lomma, Lomma kommun– 
beslut om granskning  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2012-03-28, § 58, beslutat uppdra åt miljö- och byggnads-
nämnden att ta fram en ny detaljplan för området kring Karstorpsskolan ”med ut-
gångspunkt i inte minst de olika trafikstudier som genomförts i området, och geo-
grafiskt omfattande ungefärligen enligt bilagd karta. I planuppdraget bör generellt 
ingå att se över markanvändningen och nuvarande byggnaders användning samt 
eventuella framtida behov av utbyggnad/ombyggnad som kan kräva planändring”.  
Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut om planuppdrag 2012-05-29.  
 
Ett förslag till detaljplan togs fram och beslut om samråd fattades av kommunsty-
relsen 2013-05-22. Planen har därefter varit på samråd under tiden 5 juni - 16 au-
gusti 2013. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse date-
rad 2014-09-23.  
 
Utöver inkomna synpunkter har även, den av tekniska förvaltningen framtagna, 
lokalförsörjningsrapporten medfört förändringar av planförslaget. I korthet inne-
bär förändringen av planförslaget att byggrätten för Karstorp norra har utökats ös-
terut, att planområdet har utökats till att även innefatta parkeringen längs Kölgatan 
och fastigheten Vinstorp 38:4 (gamla Karstorpskolan) samt att fastigheten där 
livsmedelsbutiken utgått ur planområdet. Den i samrådsförslaget redovisade infar-
ten via Björnbärsgatan till skolområdet har tagits bort efter diskussionen som för-
des i kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-12. 

 
Planeringsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta att samrådsredogörelsen, da-
terad 2014-09-23, godkänns och att detaljplan för Vinstorp 38:6 m.fl. i Lomma, 
upprättad 2014-09-23, godkänns för granskning.  
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-09-23 från planeringschefen och planeringsingenjören 
– Samrådsredogörelse 2014-09-23 
– Plan- och genomförandebeskrivning 2014-09-23 
– Plankarta med planbestämmelser 2014-09-23 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 16 (19) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 178 (forts.) 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen avseende detaljplan för 
Vinstorp 38:6 m.fl. i Lomma, daterad 2014-09-23. 
 
- Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för Vinstorp 38:6 m.fl. i Lomma, upp-
rättad 2014-09-23, för granskning.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 17 (19) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 179 Dnr KS/KF 2014:229.060 
 
 

Godkännande av samverkansavtal med SLU Alnarp - Partner-
skap Alnarp 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har tillskrivit Lomma kommun med för-
frågan om kommunen även fortsättningsvis vill vara medlem i Partnerskap Aln-
arp. Den senaste treåriga avtalsperioden gick ut 30 juni 2014. Den nya avtalsperi-
oden är också på tre år och löper fram till 2017-06-30. Den årliga kostnaden för 
kommunen uppgår till 20 000 kr. 
 
Partnerskap Alnarp som startade 2004 är en samverkansorganisation mellan fakul-
teten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap (LTV-fakulteten) 
vid SLU och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige.  
 
Partnerskap Alnarp syftar till att genom projektutveckling, kompetensuppbyggnad 
och forskningsinformation stärka konkurrenskraften för de areella näringarna och 
därtill knuten industri samt att skapa en mötesplats där projektidéer och andra sam-
verkansmöjligheter mellan akademin och praktik initieras. 
 
I dagsläget finns i Partnerskap Alnarp över 80 medlemmar i form av olika företag 
och organisationer. 

 
Planeringschefen har lämnat följande synpunkter: 

Undertecknad anser att medlemskapet i Partnerskap Alnarp är mycket värde-
fullt för kommunen. Partnerskapet ger bland annat Lomma kommun ökade 
möjligheter till kunskapsutbyte inom de många områden där SLU Alnarp har 
sin verksamhet. Partnerskap Alnarp skapar också nya mötesplatser och bidrar 
till ökad forskning och utveckling vilket gynnar såväl Lomma kommun som 
SLU och Alnarpsområdet. 

 
Planeringschefen har meddelat att kostnaderna har hittills belastat verksamheten 
fysisk planering, kommunstyrelsens budget.  
Ett fortsatt medlemskap kan finansieras inom ordinarie budget.  
 
Planeringschefen föreslår kommunstyrelsen besluta att Lomma kommun ska vara 
medlem ytterligare en treårsperiod i Partnerskap Alnarp. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-08-21 från SLU Alnarp 
– Yttrande 2014-09-24 från planeringschefen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 18 (19) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 179 (forts.) 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Lomma kommun godkänner föreliggande förslag till avtal med SLU Alnarp gäl-
lande medlemskap knutet till Partnerskap Alnarp, avseende tidsperioden 2014-07-
01--2017-06-30. 
 
- Den årliga medlemsavgiften om 20 tkr ska finansieras inom kommunstyrelsens 
budget, fysisk planering. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 19 (19) 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-30--10-01 
 

KSAU § 180 Dnr KS/KF 2011:21.113 
 
 

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Höje å vattenråd  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2011-04-27, § 103, utsett Jerry Ahlström till ordinarie le-
damot och Stefan Holmberg till ersättare i styrelsen för Höje å vattenråd. Stefan 
Holmberg är inte längre bosatt i kommunen varför kommunstyrelsen har att utse 
ny ersättare. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Till ny ersättare i styrelsen för Höje å vattenråd efter Stefan Holmberg t.o.m. 
2014-12-31 utses Jan Rydén, Skolgatan 2 A, 234 31 Lomma. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


