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2015-05-13
Dnr KS/KF 2013:492.060

Information avseende Lomma stationsområde och kommande
persontrafik på Lommabanan
Ärendebeskrivning
Trafikverket har beslutat att endast en plattform ska anläggas vid Lomma station.
Detta beslut strider mot det medfinansieringsavtal som har slutits mellan bland
annat Trafikverket och Lomma kommun.
Kommunen har med anledning av detta lämnat synpunkter till Trafikverket. Trafikverket har nu lämnat svar till kommunen.
Vid utskottets sammanträde lämnar planeringschef Anders Nyquist och projektchef Ingemar Nilsson information i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-05-13
Dnr KS/KF 2015:235.806

Revidering av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i
Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har i § 64/15 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att revidera taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun
enligt förvaltningens förslag att gälla från 2015-07-01.
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-29, § 104, och senast reviderad 2015-02-05, § 27.
Förslaget till revidering av taxan föranleds av regeringens förordning (2015:153)
om ändring av förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Förordningen utfärdades 12 mars
2015 och ändringarna träder i kraft 1 juli 2015. Ändringen av förordningen innebär bland annat att inkomsttaket (högsta avgiftsgrundande inkomst per månad) indexeras, vilket Skolverket bedömer sannolikt kommer att innebära att den maximala avgiftsnivån kommer att förändras för varje kommande år. För att undvika
årliga revideringar av taxan föreslås fullmäktige revidera taxan enligt förslaget.
Att nivåerna för avgiftstak enligt förordningen inte överskrids är en förutsättning
för att statsbidrag ska lämnas enligt förordning (2001:160) 3 § 1-3.
Förslaget innebär att taxa B Barn 3 ändras för att följa förordningens nivåer och
skapa enhetlighet mellan taxorna. Förändringen innebär en justering från 0,75
procent till 1 procent vilket innebär en ändring från 322SEK till 429SEK per månad. Det är för närvarande sju hushåll som berörs och alla betalar idag maximal
avgift. Hushåll som berörs är de som har tre stycken barn i ålder 0-5 år i verksamheter som faller under taxa A och taxa B. Av de nuvarande sju kommer fem inte
vara aktuella för taxa B Barn 3 från augusti 2015.
Förslaget innebär att taxan för barnomsorgs- och skolbarnomsorgsverksamheten
ändras på så vis att den tidigare fastställda summan för maximal avgift tas bort ur
taxan medan avgiftstakets procentsats kvarstår. Den maximala avgiften anges
istället som en andel av inkomsttaket som fastställs varje år av Skolverket och
som motsvarar den tidigare maximala avgiftsnivån.
Samtidigt föreslås att under rubrik Vid arbetslöshet - Barn 3-5 år - Omsorgstid justeras den nuvarande hänvisningen till taxa C istället till taxa B. Under rubrikerna
Föräldrars rätt till barnomsorg-Vid förvärvsarbete/studier, Föräldrars rätt till
barnomsorg-Vid arbete/studier under föräldraledigheten samt Avgift föreslås studieintyg ändras till registreringsintyg.
Utdragsbestyrkande
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Vid utskottets sammanträde deltar kanslichefen.
Beslutsunderlag
– Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 64/15
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
– Reviderad taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun
fastställs enligt bilaga, att gälla fr.o.m. 2015-07-01.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-05-13
Dnr KS/KF 2015:198.003

Revidering av felparkeringsavgift
Ärendebeskrivning
Avgifter för felparkering tas ut enligt lag (1976:206) om felparkeringsavgift i alla
kommuner. Regeringen anger, i förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift,
det högsta och lägsta belopp som felparkeringsavgifter får fastställas till. Beloppen får varieras med hänsyn till skilda slag av parkeringsöverträdelser. Regeringen har i förordningen fastställt att felparkeringsavgift lägst får fastställas till 75
kronor och högst till 1000 kronor.
Inom denna ram skall fullmäktige fatta beslut om avgifterna. Avgifterna får differentieras utifrån graden av allvarlighet på förseelsen. Transportstyrelsen beslutar
om föreskrifter om verkställighet av lagen och kategoriserar överträdelserna i trafikförordningen i olika typer/slag av överträdelser.
Kommunfullmäktige har 2006-06-15 § 77 fastställt felparkeringsavgift. Avgiften
har därefter differentierats, år 2008, på olika slag av överträdelser.
Förslag till revidering
Tekniska nämnden har under § 32/15 föreslagit fullmäktige att revidera gällande
felparkeringsavgifter ”så att den överensstämmer med Transportstyrelsens föreskrifter, TSFA 2012:115.”
Det har dock, enligt samhällsbyggnadsförvaltningen, varit nämndens avsikt att
också, i enlighet med förvaltningens bilagda förslag, föreslå avgiftsändringar och
tillägg av överträdelseavgifter.
I det bilagda förslaget föreslås höjning av avgifterna för överträdelser för parkerade fordon med kod 39, 40 och 41 i gällande taxa med 200 kronor till 600 kronor.
Avgiftshöjningarna följer av att överträdelserna framgent ska hänföras till annan
överträdelsekod. Nämndens förslag innebär vidare att en helt ny överträdelseavgift tas ut om att man stannat eller parkerat fordon på laddplats för elbilar, för annat ändamål än på och avstigning samt att en helt ny avgift införs för parkering på
fel sida vägen, enligt bestämmelser om datumparkering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har dock sedermera upptäckt ett misstag i formuleringen av förslaget och rekommenderar kommunstyrelsen föreslå att avgifterna
för överträdelser för parkerade fordon, med kod 14, 39, 40 och 41 i gällande taxa
(punkt 10 i den reviderade taxan), istället ska uppgå till 400 kronor. Effekten av
ändringen blir att avgiften för överträdelsen 14 ”parkering längre än 24 h”, sänks
med 200 kronor. Avgifterna för överträdelser enligt punkterna 39, 40 och 41 blir
då oförändrade 400 kronor. Även fortsatt föreslås att en helt ny överträdelseavgift
tas ut om att man stannat eller parkerat fordon på laddplats för elbilar, för annat
ändamål än på och avstigning samt att en helt ny avgift införs för parkering på fel
sida vägen, enligt bestämmelser om datumparkering.
Utdragsbestyrkande
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Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen motsvarar de föreslagna avgifterna felparkeringsavgifterna i Lunds kommun och Malmö stad. I Malmö ligger dock vissa
avgifter högre än i förslaget från tekniska nämnden.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Det kan inledningsvis konstateras att samtliga föreslagna avgifter ryms inom
det spann som regeringen fastslagit i 2a § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige måste avse beslut om avgifter för
överträdelserna och inte enbart en hänvisning till av Transportstyrelsen fastställda kategorier av överträdelser.
För det fall kommunfullmäktige fattar beslut om reviderade felparkeringsavgifter vid sitt sammanträde 2015-06-11 kan de nya avgifterna gälla från och med
2015-07-11.
Vid utskottets sammanträde deltar kanslichefen.
Beslutsunderlag
– Protokoll från tekniska nämnden, § 32/15
– Skrivelse 2015-05-05 från kanslichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
– Reviderade felparkeringsavgifter fastställs enligt bilaga. Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2012:115, vad gäller kategorisering av överträdelser ska därmed
tillämpas.
./.

Bilaga
– De reviderade avgifterna träder i kraft 2015-07-11, varvid nu gällande avgifter
upphör att gälla.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-05-13
Dnr KS/KF 2014:338.179

Antagande av reviderat handlingsprogram för Lomma kommun
enligt lagen om skydd mot olyckor
Ärendebeskrivning
Lagen om skydd mot olyckor innehåller bland annat bestämmelser om de åtgärder
som kommuner skall vidta till skydd mot olyckor. Lagen innebär en målstyrning.
I lagen anges övergripande nationella mål för verksamheten skydd mot olyckor.
De nationella målen är riktningsgivande och kompletteras av verksamhetsmål.
Vissa grundläggande verksamhetsmål finns i lagen, medan övriga verksamhetsmål skall formuleras av kommunerna utifrån den lokala riskbilden.
Enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap. 3 och 8 §§ skall kommunen utarbeta
dels ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och dels ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmen skall anges målen för kommunens
verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda
till räddningsinsatser. I det förstnämnda programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. I programmet
för räddningstjänsten skall anges vilken förmåga kommunen har och avser att
skaffa sig för att göra räddningsinsatser såväl i fredstid som under höjd beredskap.
Förordningen om skydd mot olyckor (3 kap. 3 §) ställer krav på att handlingsprogrammen skall inkludera uppgifter om samverkan med andra kommuner, statliga
myndigheter och enskilda. Handlingsprogrammet för räddningstjänsten skall desssutom innehålla uppgift om hamnen och dess avgränsning i vattnet.
Handlingsprogrammen skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Ändringar bör dock göras under löpande mandatperiod när detta erfordras.
Fullmäktige kan också uppdra åt nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer
utifrån de båda handlingsprogrammen.
Innan programmen antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha
ett väsentligt intresse i saken.
Om det föreligger synnerliga skäl har regeringen en möjlighet att besluta om ändringar av handlingsprogrammen. En sådan åtgärd kan bli aktuell om handlingsprogrammen har allvarliga brister eller kommunen inte rättat sig efter ett påpekande från länsstyrelsen.
Av kommunstyrelsen godkänt förslag till reviderat förslag har varit föremål för
samråd 2014-10-08 – 2014-10-31.
I samrådsredogörelse daterad 2015-05-05 redogörs för inkomna synpunkter och
hur dessa beaktats. Vissa ändringar har företagits i förslaget till reviderat handlingsprogram med anledning av under samrådet inkomna synpunkter.
Utdragsbestyrkande
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Det föreliggande förslaget
Förslaget till reviderat handlingsprogram skiljer sig huvudsakligen från nu gällande på följande sätt. Nya förslag till mål har utarbetats. I vissa fall har förslag
till mål omformulerats. Insatsstatistiken har utökats till att omfatta längre tidsperiod, beskrivningen av den operativa organisationen, inkluderande s.k. offensiva
enheter har utökats, beskrivningen av egenkontrollerna har tillkommit och reviderad insatskarta har tillfogats.
Det föreslagna handlingsprogrammet innebär inte någon förändring av kostnadsbilden för räddningstjänsten.
För det fall kommunfullmäktige fattar beslut om antagande av det reviderade
handlingsprogrammet 2015-06-11 kan detta gälla från och med 2015-08-01.
För det fall kommunstyrelsen tillstyrker det föreliggande förslaget till reviderat
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, kan beslutet formuleras enligt följande.
Vid utskottets sammanträde deltar kanslichefen.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-05-06 från kanslichefen, säkerhetschefen och stf räddningschefen
- Handlingsprogram Lomma kommun 2015-2018 enligt ”lagen om skydd mot
olyckor”
- Riskanalys enligt lag om skydd mot olyckor i Lomma kommun 2015-2018
- Samrådsredogörelse för handlingsprogram LSO
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande reviderade förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd
mot olyckor för förebyggande verksamhet och för räddningstjänsten i Lomma
kommun antas att gälla från och med 2015-08-01, varvid nu gällande handlingsprogram upphör att gälla.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
KSAU § 100

s. 10 (14)

2015-05-13
Dnr KS/KF 2014:447.042

Fastställande av slutliga ramar för år 2016 och planeringsramar
för åren 2017-2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2015-03-25, § 63, fastställt preliminära ramar för 20162018.
Respektive nämnd har sedan vid dialogdagen 2015-04-29 presenterat konsekvenserna av de preliminära ramar som kommunstyrelsen fastställt.
Därefter har ekonomiavdelningen sammanställt nya förutsättningar/beräkningar
inför fastställandet av slutliga ramar 2016 och planeringsramar 2017-2018.
Vid utskottets sammanträde deltar t.f. ekonomichefen och budgetekonomen.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-05-11 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 63/15
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen fastställer slutliga ramar för 2016 och planeringsramar för
2017-2018 enligt bilaga.
Med anledning av stor osäkerhet kring budgetförutsättningarna hanteras kvarstående finansiering för att uppnå resultatmål i kommande budgetprocess.
./.

Bilaga A
Protokollsanteckning
Till protokollet fogas en protokollsanteckning från Lisa Bäck.

./.

Bilaga B
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-05-13
Dnr KS/KF 2015:236.042

Hemställan från barn- och utbildningsnämnden och kultur och
fritidsnämnden om flytt av extern budget för 2015 och ram för
2016 avseende fritidsklubbsverksamhet i södra kommundelen
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har i § 56/15 respektive § 39/15 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige om en förskjutning
av externa budgetmedel från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden motsvarande 145 tkr för budgetår 2015 och 315 tkr från budgetår 2016
och framåt.
Bakgrunden är att kultur- och fritidsnämnden på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden bedriver inskriven fritidshemsverksamhet för barn i åldrarna 10-12
år. Under 2010 påbörjades en fritidsklubb i den södra kommundelen på Centralen.
Då klubben har bedrivits integrerat med övrig verksamhet på Centralen behövdes
endast 0,5 heltidstjänst extra, och efter beslut i båda nämnderna justerades externramarna med motsvarande belopp.
Antalet elever i årskurs 4 ökar för varje år i den södra kommundelen. Även antalet
elever som önskar inskriven fritidsklubbsverksamhet ökar, både till antalet och
procentuellt i åldersgruppen. Fritidsklubben ska till hösten 2015 flyttas från Centralen till Vinstorpskolan på grund av att barnen kommer att gå i skola där. Klubben behöver då förstärkas med ytterligare 0,75 heltidstjänst. Sammanlagt kommer
då klubben att bemannas med 1,25 heltidstjänst vilket även de övriga fristående
klubbarna har.
Finansiering föreslås ske genom en korrigering i externram mellan barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. För 2015 blir korrigeringen
145 tkr och helårseffekt 2016 och framåt blir 315 tkr.
Vid utskottets sammanträde deltar t.f. ekonomichefen och budgetekonomen.
Beslutsunderlag
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 56/15
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 39/15
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
- Extern budget för 2015 om 145 tkr och ram för 2016 och framåt om 315 tkr avseende fritidsklubbsverksamhet i södra kommundelen flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur och fritidsnämnden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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Fastställande av Vision och Övergripande mål för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till Vision och Övergripande mål för Lomma kommun.
I kommunallagen 3 kap. § 9 anges att kommunfullmäktige beslutar i ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, bl.a. mål och
riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
samt nämndernas organisation och verksamhetsformer.
Kommunfullmäktige har 2015-02-03 genomfört en s.k. visionsdag. Vid detta tillfälle diskuterades vilka områden som en vision bör innehålla samt utarbetade förslag till övergripande mål.
Utvecklingschefen har lämnat följande yttrande:
Efter visionsdagen har sammanställning till vision och övergripande mål skickats ut till alla ledamöter i syfte att ge möjlighet till vidare diskussion i de olika
partigrupperna. Efter muntliga förslag på ändringar har ett förslag till vision
och övergripande mål sammanställts i ”Vision och Övergripande mål för
Lomma kommun (reviderat förslag efter inputs)”. Ett försök till uppdelning har
gjorts i arbetsmaterialet för att särskilja ”vad” från ”hur”. ”Vad” utgörs av förslag på övergripande mål och ett exempel på ”hur” har illustrerats.
Skriftliga inputs på vision och övergripande mål har inkommit från Miljöpartiet
Lomma.
Vid utskottets sammanträde deltar utvecklingschef Christina Wickström-Hansson
och kvalitetsutsvecklare Elin Westerberg.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-05-13 från utvecklingschefen
- Vision och övergripande mål för Lomma kommun (reviderat förslag efter inputs).
- Vision och övergripande mål för Lomma kommun (sammanställning som skickades till samtliga KF-ledamöter efter visionsdagen).
- Synpunkter på ”Utkast till vision och övergripande mål” från Miljöpartiet i
Lomma.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
– Vision och övergripande mål och riktlinjer för Lomma kommun fastställs enligt
bilaga.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av utlåtande och antagande av detaljplan för Lomma
35:120 m.fl. i Lomma, Lomma kommun (Lomma stationsområde)
Ärendebeskrivning
Planprogram har upprättats för Lomma stationsområde och har varit föremål
för samråd våren 2013. Inkomna synpunkter har sammanställts i en programsamrådsredogörelse vilken har godkänts av kommunstyrelsen i december 2013.
Ett förslag till detaljplan har därefter tagits fram i syfte att pröva lämpligheten av att anpassa stationsområdet för en framtida spårbunden kollektivtrafik.
Beslut om samråd fattades av kommunstyrelsen 2014-02-26. Detaljplanen
har varit ute på samråd under tiden 10 mars - 17 april 2014. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad 2014-11-25.
De inkomna synpunkterna och det vidare arbetet har föranlett justeringar av planförslaget och ett granskningsförslag har upprättats, daterat 2014-11-25. Beslut om
utställning fattades av kommunstyrelsen 2014-12-10 och planen har därefter hållits tillgänglig för granskning under perioden 7 januari – 4 februari 2015. Inkomna
synpunkter har sammanställts i ett utlåtande daterat 2015-05-06. Synpunkterna har
inte lett till någon förändring av planförslaget. Vid bearbetning av planförslaget
inför antagande har ändring utförts beträffande en mindre justering av plangräns
mellan privat och kommunalägd mark.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-05-06 från planeringschefen och planingenjören
- Plan- och genomförandebeskrivning 2015-05-06
- Plankarta med planbestämmelser 2015-05-06
- Illustrationskarta 2015-05-06
- Utlåtande 2015-05-06
- Samrådsredogörelse 2014-11-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen godkänner utlåtandet, upprättat 2015-05-06, avseende
detaljplan för Lomma 35:120 m.fl. i Lomma, Lomma kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för Lomma 35:120 m.fl. i Lomma,
Lomma kommun, upprättad 2015-05-06.
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Utdragsbestyrkande

