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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-12 
 

KSAU § 205 Dnr KS/KF 2014:33.430, 
 2011:278.289 

 
 

Lägesrapport om Lommastråket-sammanbindning samt framtida 
kommunhus  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2013-01-23, §19, beslutat att ge kommundirektören i upp-
drag att fortsätta arbetet med att utveckla Lommastråket i enlighet med presenterat 
förslag från kommundirektör och utvecklingschef. Förslaget innebär bl.a. att un-
der 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.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har senast 2014-06-04 fått en redogörelse i ären-
det. 
 
Kommunstyrelsen har 2011-06-22, § 162, beslutat bl.a. uppdra åt kommundirek-
tören att bilda en arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar för 
att ta fram ett föreslag till ett framtida kommunhus. Förslaget ska beakta den or-
ganisationsförändring 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 har senast 2014-06-04 fått en redogörelse i ären-
det. 
 
Utskottets handläggning 
Vid utskottets sammanträde lämnar projektledare Jan Jonasson och planarkitekt 
John Wadbro information. Stadsarkitekt Hans Boman, projektchef Ingemar Nils-
son och samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson deltar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Utskottet har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-12 
 

KSAU § 206 Dnr KS/KF 2014:175.214 
 
 

Angående upprättande av detaljplan för del av Borgeby 17:67 
(Tvärvägens förlängning) 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-21, § 80, att uppdra åt planeringsavdelning-
en att upprätta förslag till detaljplan för del av Borgeby 17:67 (Tvärvägens för-
längning) i Borgeby för att pröva markens lämplighet för bostäder. Planområdet 
ligger i södra delen av Borgeby i direkt anslutning till Borgeby IPs västra del. De-
taljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av två småhus.  
 
Miljövärdesbedömning och kompensation ska enligt kommunalt beslut ingå som 
en del i kommunens planarbete för att beakta ekologiska och sociala värden samt 
ekosystemtjänster. Planförslagets värden ska enligt kommunens kompensationsru-
tin beaktas enligt principen: 
- Undvik – I första hand formuleras förslaget för att undvika att värden går förlo-

rade. 
- Minimera – Om det inte går att undvika förluster ska förslaget formuleras så att 

värdeförluster minimeras. 
- Kompensera – Eventuellt kvarvarande förluster ska kompenseras. Om möjligt 

ska detta ske inom samma funktionella sammanhang eller biotop. Om ej möjligt 
kan värdena ersättas på annan plats företrädesvis inom eller i direkt anslutning 
till planområdet. 

 
Planeringsavdelningen har lämnat följande synpunkter: 

Vid miljövärdesbedömning för Dp Tvärvägen utförd i slutet av oktober konsta-
terades att området har värden som är ovanliga i dungar/beväxta områden kring 
Bjärred/Borgeby. I detta fall bedömer planeringsavdelningen att värdena är av 
sådan art att stora delar av området bör exkluderas från exploatering. Om dessa 
delar exkluderas bedöms de kvarvarande delarna av området vara så små att en 
ny plan inte kan motiveras. Det anses heller inte möjligt att justera planförsla-
get så att värdeförluster minimeras. 
 
Planeringsavdelningen vill därför lyfta två alternativ för fortsatt arbete. 
Alternativ 1: Avbryta planarbetet för att bevara värdena på platsen. Detta alter-
nativ är det som förordas av planeringsavdelningen med tanke på förutsättning-
arna på platsen. 
Alternativ 2: Fortsätta planarbetet med en medvetenhet om de förlorade värde-
na. Kompensation utförs enligt särskild utredning. Kompensationens placering 
bör då vara utredd redan till samrådsskedet. 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-12 
 

KSAU § 206 (forts.) 
 
 

Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-11-11 från planeringschefen och miljöstrateg Tim Schnoor 
– Miljövärdesbedömning inklusive kompensationsutredning – Dp för del av 

Borgeby 17:67, Borgeby, Lomma kommun (Tvärvägens förlängning) 
 
Utskottets handläggning 
Vid utskottets sammanträde lämnar planarkitekt Linnea Qvarnström och miljö-
strateg Tim Schnoor information. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Utskottet har tagit del av informationen 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-12 
 

KSAU § 207 Dnr KS/KF 2014:380.000 
 
 

Godkännande av begränsat öppethållande av förvaltningarna i 
kommunhuset 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningslagen 5 § reglerar kraven vad gäller myndigheternas tillgänglighet för 
allmänheten. Där stadgas bland annat att en myndighet ska ha öppet under minst 
två timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera all-
männa handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av 
allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Detta gäller dock inte om en 
sådan dag samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton. 
 
Förslag 
År 2015 infaller s.k. klämdagar den 2 januari och 5 januari samt den 15 maj. Öp-
pethållandet för förvaltningarna i kommunhuset föreslås dessa dagar begränsas till 
kl. 9-11. 
 
Vidare föreslås att öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset begränsas 
till kl. 8-12, dag före röd dag 2014, d.v.s. den 2 april, 30 april, 13 maj, 5 juni och 
30 oktober 2015. 
Dessutom föreslås att öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset också 
begränsas till kl. 8-12 den 23 december och den 30 december 2015. 

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-10-21 från kommunsekreteraren 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset begränsas den 2 januari och 
5 januari samt den 15 maj 2015 till kl. 9-11 och den 2 april, 30 april, 13 maj, 5 
juni och 30 oktober 2015 samt 23 december och den 30 december till kl. 8-12. 
Midsommarafton, julafton och nyårsafton år 2015 är förvaltningarna i kommun-
huset stängda. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-12 
 

KSAU § 208 Dnr KS/KF 2014:319.105 
 
 

Utseende av pristagare till 2014 års pris för berömvärda insatser  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har under § 138/07 (revidering under § 200/09) instiftat 
”Pris för berömvärda insatser” i syfte att uppmärksamma och uppmuntra till insat-
ser utöver det vanliga för att bistå medmänniskor, värna miljön eller medverka till 
att Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden. Insatserna ska vara i 
samklang med devisen i kommunens varumärke ” Tanke. Omtanke. Mertanke!” 
Detta innebär att insatser som belönas ska präglas av både tanke och eftertanke, 
liksom av en stark välvilja och omtanke och framförallt generera ett mervärde för 
våra medborgare, föreningar och organisationer. Sektorerna byggnadskultur och 
kultur är undantagna. 
 
Priset utgörs av ett diplom och ett penningbelopp om totalt 15.000 kronor. Det de-
las ut årligen och kan vid varje tillfälle tilldelas en eller flera pristagare. Utdelning 
sker i samband med kommunfullmäktigs sammanträde i december månad. 
 
Priset kan delas ut till enskilda personer samt till föreningar, organisationer och 
inom kommunen verksamma företag, vilka i positiv och aktiv anda gjort beröm-
värda insatser för medmänniskor, värnat miljön eller medverkat till att Lomma 
kommun uppmärksammas positivt i omvärlden. 
 
Såväl enskilda personer som organisationer, föreningar, företag, kommunala för-
valtningar, nämnder och andra äger rätt att nominera kandidater. Förslag om no-
minering av pristagare ska ske senast den 30 september. Pristagare utses av kom-
munstyrelsen. 
 
Information om årets pris har skett genom annonser i Sydsvenska Dagbladet, 
Skånska Dagbladet och Lommabladet samt på kommunens hemsida och genom 
anslag på div. platser i kommunen. 
 
Följande kandidater har nominerats till årets pris: 
- Stefan Nilsson 
- Gruppen ambassadörer bakom initiativet ”Bredband i Lomma” 
- Magnus Stadin 
- Maria Collinder 
- Thomas Fåhraeus 
- Sommarvärdarna Filippa Blom, Isabelle Werner och Jesper Hedin 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-10-29 från Ingrid Grönkvist 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-12 
 

KSAU § 208 (forts.) 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Kommunstyrelsen beslutar utse Stefan Nilsson och Thomas Fåhraeus till prista-
gare av 2014 års pris för berömvärda insatser för deras insatser utöver det vanliga 
för att bistå medmänniskor. 
 
Stefan Nilsson tilldelas priset för att han visade rådighet och beslutsamhet när han 
genom sin kunskap i Hjärt Lung Räddning (HLR) och en hjärtstartare räddade li-
vet på en tränarkollega som segnade ner vid en träning i Lilla Bjärehovshallen.  
 
Thomas Fåhraeus tilldelas priset för att han visade mod och handlingsstyrka när 
han förhindrade att en ung man drunkande vid Långa bryggan i Bjärred i februari. 
 
Att på sådant sätt som Stefan Nilsson och Thomas Fåhraeus ta ansvar är i allra 
högsta grad berömvärt och ska uppmuntras och uppmärksammas. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-12 
 

KSAU § 209 Dnr KS/KF 2014:265.106 
 
 

Beträffande medfinansieringsstöd till SLU Omvärld Alnarp  
 
Ärendebeskrivning 
SLU Omvärld Alnarp äskar hos Lomma kommun  om medfinansieringsstöd med 
200 000 kr för förstudien ”Utveckling av Campus Alnarp som arena för utveck-
ling och innovation”. 
 
Lomma kommun har under perioden 2010 – 2013 stöttat projektet Alnarp Innova-
tion med 200 000 kr per år. Under denna period byggdes bland annat verksamhe-
ten Alnarp Inkubator upp. Alnarp Innovation var samarbetspart i flera av regio-
nens nätverk och stödstrukturer för främjande av innovation, entreprenörskap och 
innovation. Lomma som en aktiv kommun i innovationsstödssystemet har på ett 
positivt sätt synliggjorts i flera olika sammanhang. 
 
Vid årsskiftet 2013-2014 övergick innovationsverksamheten formellt till SLU 
Holding AB medan en förädling av inkubatorverksamheten drivs från Omvärld 
Alnarp. 
 
Nutid/Framtid 
Omvärld Alnarp vill bland annat utveckla en kreativ miljö och mötesplats för fö-
retag med anknytning till grön näring. Under senare delen av 2013 och början av 
2014 inventerades därför intresset för en sådan fysisk plats. Målet är att inkuba-
torsverksamheten ska vidareutvecklas till en mer öppen, fysisk och kreativ miljö 
för studenter, forskare, näringslivet och offentliga aktörer. Finansiering för projek-
tet kommer att sökas hos det kommande europeiska Strukturfondsprogrammet för 
2014-2020. 
 
Aktiviteter har under 2014 genomförts som en del av förberedelserna inför denna 
ansökan:  

- En studieresa till Delft University och FabLab i Amsterdam genomfördes 
med representanter för SLU Alnarp, Omvärld Alnarp, Akademiska Hus och 
Lomma kommun.       
- En första förstudie har genomförts tillsammans med Länsstyrelsen för att ut-
röna förutsättningarna för att utveckla den tidigare inkubatorsmiljön till en mer 
öppen och kreativ miljö med fler partners. 

 
SLU Omvärld Alnarp vill nu vidareutveckla förstudien med syfte att kartlägga 
underlaget, behovet och intresset för en innovationsarena AGIA (Alnarp Green 
Innovation Arena) och Alnarp Open Living Lab med berörda målgrupper och 
samverkansaktörer.  
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-12 
 

KSAU § 209 (forts.) 
 
 

Förstudien genomförs av SLU Omvärld Alnarp med en arbetsgrupp knuten till 
sig. Förstudien planeras leda till en ansökan om regionala strukturfondsmedel un-
der första delen av 2015. 
 
Förstudien har beviljats medfinansieras av SLU centralt med 200 000 kronor och 
Akademiska Hus AB med 100 000 kronor.  
 
Näringslivsutvecklaren föreslår att medfinansiering för förstudien medges med 
100 000 kr. Finansiering föreslås från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
utgifter. 
 
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande: 

Ekonomienheten kan konstatera att det inom anslaget till kommunstyrelsens 
förfogande, övrigt oförutsett kvarstår 736 tkr, vilket innebär en möjlig finansie-
ring om kommunstyrelsen avser tillstyrka förslaget. 

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-07-10 från Omvärld Alnarp  
– Yttrande 2014-10-15 från näringslivsutvecklaren 
– Yttrande 2014-11-04 från budgetekonomen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Kommunstyrelsen beslutar meddela SLU, Omvärld Alnarp att kommunen inte 
har möjlighet att bevilja medel enligt ansökan.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-12 
 

KSAU § 210 Dnr KS/KF 2014:387.002 
 
 

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Kommundirektören har fattat beslut om bildande av en samhällsbyggnadsförvalt-
ning i Lomma kommun från och med 2015-01-01. 
Den nybildade samhällsbyggnadsförvaltningen, som består av planeringsavdel-
ningen inom kommunledningskontoret, nuvarande teknisk förvaltning samt nuva-
rande miljö- och byggförvaltning, kommer att svara för handläggning och ärende-
beredning till tre nämnder i enlighet med dagens reglementen: kommunstyrelsen, 
tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Förslag 
Med anledning av organisationsförändringen föreslår kanslichefen att följdändringar/ 
redaktionella ändringar görs i kommunstyrelsens delegationsordning på så sätt 
att delegat ”teknisk chef” byts mot ”samhällsbyggnadschef” i punkterna E 1a-4, 6-
12 och G7, 
att delegat ”kommundirektör” byts mot ”samhällsbyggnadschef” i punkterna E 
13-14 och 
att delegat ”förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen” byts mot ”sam-
hällsbyggnadschef” i punkterna E 15-16. 
 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse 2014-11-05 från kanslichefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras på så sätt att 

- delegat ”teknisk chef” byts mot ”samhällsbyggnadschef” i punkterna E 1a-4, 6-
12 och G7, 

- delegat ”kommundirektör” byts mot ”samhällsbyggnadschef” i punkterna E 13-14, 
- delegat ”förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen” byts mot ”sam-

hällsbyggnadschef” i punkterna E 15-16. 
 
- Revideringarna fastställes att gälla från och med 2015-01-01. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-12 
 

KSAU § 211 Dnr KS/KF 2014:390.105 
 
 

Utvärdering av användningen av det sociala mediet Facebook  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har under § 49/13 bland annat beslutat att i syfte att främja den 
kommunala demokratin och utgöra bas för en utökad medborgardialog, ge ökad 
kännedom om kommunen, dess verksamhet, organisation och den service kom-
munen tillhandahåller, främja kommuninvånarnas intresse och engagemang för 
den kommunala verksamheten och marknadsföra kommunen, använda det sociala 
mediet ”Facebook”.  
Kommunstyrelsen ska på facebooksidan informera om ansvar och syfte med an-
vändningen av mediet, att inlägg blir tillgängliga för andra användare och allmän-
na handlingar samt att inlägg i mediet som strider mot lag eller är stötande kom-
mer att tas bort. 
 
Kanslichefen har fastställt regler för handhavandet internt av den kommungemen-
samma facebooksidan. Reglerna omfattar frekvenser och ansvar för publicering 
och besvarandet av kommentarer. Kommunen ansvarar, enligt lagen om elektro-
nisk anslagstavla, för de kommentarer som publiceras av utomstående på kommu-
nens sida. Särskild bevakning upprätthålles därför också kvällar och helger, för att 
eliminera att olagliga, stötande eller kränkande uttalanden, t.ex. av arten hets mot 
folkgrupp, publiceras på sidan. 
 
Kanslichefen har lämnat följande redogörelse för utvärdering: 

Utvärdering av facebooksidan har genomförts dels externt, via en webbenkät, 
under perioden maj - augusti och dels internt, genom intervjuer av representan-
ter för förvaltningarna, under hösten 2014. Information om webbenkäten har 
publicerats i Lomma Aktuellt, Ankaret, på hemsidan och i en särskild mål-
gruppsdestinerad annons på Facebook. Facebooksidan följdes under mätperio-
den av 1275 personer. Svarsfrekvensen blev trots detta inte hög, endast 35 en-
kätsvar inkom, men svaren var tämligen entydiga, varför det finns anledning att 
dra slutsatser utifrån dessa. 
 
Det kan inledningsvis konstateras att kommunledningskontoret har mycket 
goda erfarenheter av kommunens användning av facebook som informations- 
och dialogkanal. Responsen har varit god från kommuninvånarna efter publice-
ring av nyheter om fattade beslut, planerade åtgärder och information om hän-
delser m.m. Kommuninformation i form av filmer och miljöfoton har uppskat-
tats särskilt. Dialog via kommentarer på facebooksidan förekommer dock inte i 
stor utsträckning, och man kan konstatera att kommunens synpunkts- och kla-
gomålshanteringssystem LUKAS även fortsatt är huvudkanalen för digital 
medborgardialog i stor omfattning. Endast vid tre tillfällen har förvaltningen 
nödgats ta bort olagliga/kränkande kommentarer publicerade av utomstående. 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-12 
 

KSAU § 211 (forts.) 
 
 

Flertalet av dem som besvarat enkäten tar del av kommunens facebooksida var-
je vecka, men önskar dagliga statusuppdateringar. Helhetsintrycket är att face-
booksidan har hög trovärdighet och är informativ, men man önskar fler, lite 
mer informella, inlägg. 
På frågan hur man får information om vad som händer i kommunen rangordna-
des informationskanalerna i ordningen: hemsidan, facebooksidan, LommaBla-
det och Lomma Aktuellt. Det är också via dessa kanaler man önskar få infor-
mationen, men man föredrar Lomma Aktuellt före LommaBladet. 
 
Intervjuerna av representanter för förvaltningarna visar att dessa är positiva till 
facebooksidan som informations- och dialogkanal och att flera avser att använ-
da denna i utökad omfattning framöver. 
 
Som en följd av resultatet av utvärderingen har undertecknad, efter samråd med 
förvaltningscheferna, utökat redaktörsgruppen för facebooksidan, så att publi-
ceringsmöjligheterna sprids och det därmed blir praktisk mera enkelt för för-
valtningarna att använda kanalen. 
Redaktörsgruppen har också uppmanats att målgruppsanpassa de nyheter som 
publiceras på sidan ytterligare och att sträva efter tätare publiceringstillfällen. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunstyrelsens syfte med använd-
ningen av den kommungemensamma facebooksidan sannolikt kan anses upp-
fyllas och att den ytterligare satsning som kommer att göras framgent sannolikt 
kommer att medverka till att Facebook kommer att utgöra en allt viktigare ka-
nal för information till och dialog med kommuninvånarna. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
- Utskottet har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-12 
 

KSAU § 212 Dnr KS/KF 2014:368.214 
 
 

Yttrande över Planprogram för Södra stambanan genom Burlövs 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Burlövs kommun har översänt Planprogram för Södra stambanan genom Burlövs 
kommun för yttrande i samrådsskedet. 
 
Planområdet följer Södra stambanans utsträckning i Burlövs kommun och de om-
råden som direkt eller indirekt påverkas av att stambanan byggs ut. Syftet med 
planprogrammet är att ge en överskådlig bild av förändringarna som utbyggnaden 
av stambanan från två till fyra spår i Burlövs kommun innebär och vilka möjlighe-
ter detta ger för områdena längs med stambanan. 
 
Planeringsavdelningen har meddelat att man inte har något att erinra mot planpro-
grammet. 
 
Beslutsunderlag  
– Remiss i samrådsskedet från Burlövs kommun 2014-10-17 
– Planprogram för Södra stambanan genom Burlövs kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
– Lomma kommun inte har något att erinra mot Planprogram för Södra stambanan 
genom Burlövs kommun. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-11-12 
 

KSAU § 213 Dnr KS/KF 2014:396.041 
 
 

Godkännande av slutredovisning från tekniska nämnden av av-
slutade investeringsprojekt samt omdisponering av medel  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har 2014-10-27, § 74, beslutat att efter genomförda uppdate-
ringar avseende ackumulerat utfall, ackumulerad avvikelse och beräknad slutlig 
avvikelse överlämna förslag till slutredovisning, daterad 2014-10-13, av avslutade 
projekt till kommunfullmäktige. 
 
Budgetekonomen har lämnat följande yttrande: 

Ekonomiavdelningen har gått igenom slutredovisningen och uppdaterat avvi-
kelserna utifrån redovisningen per oktober månad.   
Vad gäller slutredovisning av projekt Karstorpskolan S, nybyggnad inklusive 

matsal finner ekonomiavdelningen att det är lite tidigt att slutredovisa och åter-
lämna medel om 2,0 mnkr för ett så omfattande projekt så kort tid efter drift-
start. Det för 2015 föreslagna KF-projektet för Garantiåtaganden / Konse-

kvensinvesteringar uppgår till 1,0 mnkr men ska rymma eventuellt 
eftersläpande utgifter för ett stort antal slutredovisade projekt. 
Förslag till beslut: 
Ekonomiavdelningen föreslår att tekniska nämnden återkommer med ny slutre-
dovisning vad gäller projekt Karstorpskolan S, nybyggnad inklusive matsal in-
för delårsrapporten 2015. 
Ekonomiavdelningen föreslår att slutredovisningen godkännes för övriga pro-
jekt och att negativa avvikelser om totalt 1.047 tkr godkännes och att kvarstå-
ende medel om totalt 4.377 tkr återlämnas. 
Förslaget innebär att årets investeringsbudget / de planerade utgifterna minskar 
med 3.330 tkr 

 
Beslutsunderlag  
– Protokoll från tekniska nämnden, § 74/14 
– Yttrande 2014-11-11 från budgetekonomen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
- Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen från tekniska nämnden av av-
slutade investeringsprojekt, dock undantaget projekten Karstorpskolan S, nybygg-

nad inklusive matsal och Lomma bibliotek tillbyggnad restaurangkök. Negativa 
avvikelser om totalt 1.047 tkr godkännes och kvarstående medel om totalt 3.627 
tkr återlämnas. Det innebär att årets investeringsbudget / de planerade utgifterna 
minskar med 2.580 tkr 

./.                Bilaga 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


