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Dnr KS/KF 2015:4.105

Närvaro- och yttranderätt
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Sara Masri medges närvarorätt vid sammanträdet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Möte angående föreningsråd
Ärendebeskrivning
Vid utskottets sammanträde lämnar Mats Werne från Nätverket Idéburen sektor
Skåne och Olle Möller från Skånes föreningar information om möjligheten att utveckla samverkan mellan den offentliga och idéburna sektorn genom en överenskommelse.
Vid sammanträdet deltar socialnämndens ordförande Sofia Forsgren-Böhmer och
socialnämndens andre vice ordförande Conny Bäck samt kultur- och fritidsnämndens ordförande Carin Hansson och kultur- och fritidsnämndens andre vice ordförande Karl-Gustav Nilsson.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Mats Werne från Nätverket Idéburen sektor Skåne och Olle Möller från Skånes
föreningar information medges närvaro- och yttranderätt vid ärendets behandling.
- Utskottet har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-05-20
Dnr KS/KF 2012:149.160

Redogörelse för Brottsförebyggande rådets verksamhet samt uppdrag om förslag till organisation av trygghets- och folkhälsofrågor i
kommunen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2011-05-25, § 114, beslutat inrätta ett Brottsförebyggande
råd (BRÅ). Kommunstyrelsen har också 2012-10-31, § 214, fastställt handlingsprogram för Brottsförebyggande rådet.
Vid utskottets sammanträde lämnar säkerhetschef Anders Åkesson en redogörelse
för Brottsförebyggande rådets verksamhet hittills och om ett förslag till organisation av trygghets- och folkhälsofrågor i kommunen. Förslaget innebär att man under ett Råd för trygghet och hälsa samlar trafiksäkerhetsråd, Barnens bästa, brottsförebyggande arbete och folkhälsofrågor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Utskottet uppdrar åt säkerhetschefen att utarbeta förslag till organisation av
trygghets- och folkhälsofrågor i kommunen i ett råd för trygghet och hälsa, som
kan ersätta nuvarande Brottsförebyggande rådet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-05-20
Dnr KS/KF 2015:46.108

Godkännande av förlikningsavtal mellan Lomma kommun och
Br. Håkansson Skåne Fastigheter AB rörande Lomma 24:36
Ärendebeskrivning
Under 2008 tillträdde Br. Håkansson verksamhetsmark på Fäladsmarken med nuvarande fastighetsbeteckning Lomma 24:36. I köpeavtalet mellan Lomma kommun och Br. Håkansson Skåne Fastigheter AB står det att ”Fastigheten överlåts
såsom färdig byggklar råtomt…”. Då markarbetena påbörjades under våren 2014
anmälde Br. Håkansson grundläggningsproblem vilket bekräftades av geotekniker. Marken var uppfylld, genom kommunens försorg före överlåtelsen, på sådant
sätt att risk för sättningar var påtagliga.
Med anledning av detta har förslag till förlikningsavtal upprättats.
T.f. ekonomichefen har lämnat följande yttrande:
Ekonomiavdelningen har inga synpunkter på uppgörelsen och förlikningsavtalet.
Medel för förlikningen, 800 tkr, föreslås belasta exploateringsredovisningen,
projekt nr: 3356 Fäladsmarken. I detta projekt finns 1 800 tkr balanserat för att
möta denna förlikning samt för att iordningställa övrig mark inom exploateringsområdet.
Vid utskottets sammanträde deltar samhällsbyggnadschefen.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-05-11 från samhällsbyggnadschefen och exploateringsingenjör
Urban Linse
- Förlikningsavtal mellan Lomma kommun och Br. Håkansson Skåne Fastigheter AB
- Yttrande 2015-05-13 från t.f. ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Förlikningsavtal mellan Lomma kommun och Br. Håkansson Skåne Fastigheter
AB rörande Lomma 24:36 godkänns.
- Medel för förlikning mellan Lomma kommun och Br. Håkansson Skåne Fastigheter AB rörande fastigheten Lomma 24:36, 800 tkr, belastar exploateringsredovisningen, projektnummer 3356 Fäladsmarken.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-05-20
Dnr KS/KF 2015:234.042

Uppdrag åt kommunens ombud inför förestående årsstämma i
Sydvatten AB
Ärendebeskrivning
Sydvatten AB har kallat till årsstämma den 5 juni 2015. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material till årsstämma i Sydvatten AB, föreslår t.f. ekonomichefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag
att rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2014-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för:
- fastställanden av arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och dess suppleanter.
- val av styrelseledamöter och suppleanter
- fastställande av nuvarande ägardirektiv
Beslutsunderlag
– Kallelse med tillhörande handlingar till årsstämma med Sydvatten AB
- Yttrande 2015-05-07 från t.f. ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid årsstämma i Sydvatten AB i uppdrag att rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2014-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för:
- fastställanden av arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och dess suppleanter.
- val av styrelseledamöter och suppleanter
- fastställande av nuvarande ägardirektiv
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2015:226.042

Uppdrag åt kommunens representant vid Höje å vattenråds
stämma
Ärendebeskrivning
Höje å vattenråd har kallat till stämma den 2 juni 2015. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material föreslår miljöstrategiskt ansvarig att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid årsmötet i uppdrag att rösta och verka för att:
- ge styrelsen ansvarsfrihet.
- fastställa rådets balansräkning och medelsdisposition.
- välja föreslagna ledamöter med ersättare, ordförande, vice ordförande, revisorer
med ersättare och valberedning.
- godkänna det av styrelsen gjorda förslaget till arbetsplan och budget för det
kommande verksamhetsåret.
- godkänna det av styrelsen gjorda förslaget till utdebitering hos berörda medlemmar för vattenförvaltning 2016, recipientkontroll 2016 samt framställan om
medel för Höje å åtgärdsprogram.
Beslutsunderlag
– Kallelse med tillhörande handlingar till årsstämma i Höje å vattenråd
- Yttrande 2015-05-08 från miljöstrategiskt ansvarig
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid årsmötet i Höje å vattendrag i
uppdrag att rösta och verka för att:
- ge styrelsen ansvarsfrihet.
- fastställa rådets balansräkning och medelsdisposition.
- välja föreslagna ledamöter med ersättare, ordförande, vice ordförande, revisorer
med ersättare och valberedning.
- godkänna det av styrelsen gjorda förslaget till arbetsplan och budget för det
kommande verksamhetsåret.
- godkänna det av styrelsen gjorda förslaget till utdebitering hos berörda medlemmar för vattenförvaltning 2016, recipientkontroll 2016 samt framställan om
medel för Höje å åtgärdsprogram.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-05-20
Dnr KS/KF 2015:227.450

Yttrande i samråd enligt 6 kap. 4§ miljöbalken inför tillståndsprövning av avfallsverksamhet på Spillepengs avfallsanläggning
Ärendebeskrivning
Sydskånes avfallsaktiebolag Sysav) driver Spillepengs avfallsanläggning belägen
på gränsen mellan de tre kommunerna Malmö, Burlöv och Lomma. Verksamheten
på avfallsanläggningen omfattas av mellanlagring, behandling, sortering, kompostering och deponering av avfall.
År 2007 meddelade dåvarande Miljödomstolen en deldom som medgav verksamhet fram till utgången av år 2017. Tidsbegränsningen av tillståndet grundade sig i
att då gällande detaljplan inte var förenlig med ett längre tillstånd samt osäkerheten i hur lakvattnet skulle hanteras framöver. En ny detaljplan för området har antagits och lakvattenhanteringen som sattes på prövotid i deldomen 2007 har fått en
varaktig lösning genom att en ny reningsanläggning byggts och tagits i drift.
Sysav söker om ett nytt tillstånd för Spillepengs avfallsanläggning och eftersom
den planerade verksamheten enligt lagstiftning kan antas medföra s.k. betydande
miljöpåverkan föregås tillståndsprövningen av samråd.
Sysav avser att söka tillstånd för fortsatt verksamhet i huvudsaklig överensstämmelse med gällande tillstånd med följande justeringar:
• Deponering av avfall till en årlig mängd av 100 000 ton varav 50 000 ton farligt
avfall
- 145 000 ton enligt nuvarande tillstånd
• Sortering av 300 000 ton avfall årligen varav högst 200 000 ton slagg
- 350 000 ton enligt nuvarande tillstånd
• Kompostering av 90 000 ton avfall årligen
- ingen ändring jämfört med nuvarande tillstånd
• Behandling av 330 000 ton avfall årligen innefattande bl.a. träflisning, skrotfragmentering, bränsleberedning och slamavvattning av såväl farligt avfall (FA) som
icke farligt avfall (IFA) - 70 000 ton enligt nuvarande tillstånd
• Behandling och mellanlagring av tunga massor och inert avfall för konstruktionsändamål
- ingen ändring jämfört med nuvarande tillstånd
• Behandling av förorenade massor till en årlig mängd av 100 000 ton farligt och
icke farligt avfall
- ingen ändring jämfört med nuvarande tillstånd
• Behandling av farligt avfall till en årlig mängd om 60 000 ton, såsom t ex oljeslam, aska och impregnerat trä
- ingen ändring jämfört med nuvarande tillstånd
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• Mellanlagring av 160 000 ton samtidigt på plats, såsom t ex brännbart avfall,
matavfall och återvinningsmaterial
- 180 000 ton enligt nuvarande tillstånd
• Mellanlagring av 20 000 ton farligt avfall samtidigt på plats, såsom t ex aska och
annat farligt avfall
- 20 150 ton enligt nuvarande tillstånd
I aktuellt samrådsunderlag finns förslag på miljökonsekvensbeskrivningens utformning och innehåll. Den exakta strukturen kan komma att ändras beroende på
bland annat vilka synpunkter som kommer in under samrådsskedet.
Beslutsunderlag
- Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken 6 kap 4 §
- Yttrande av miljö- och byggnadsnämndens ordförande 2015-05-12
- Yttrande 2015-05-19 från miljöstrategiskt ansvarig
Yttrande
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut av ordföranden 2015-05-12 lämnat yttrande i ärendet.
Miljöstrategiskt ansvarig har lämnat yttrande i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Lomma kommun lämnar följande yttrande i samråd enligt 6 kap. 4§ miljöbalken
inför tillståndsprövning av avfallsverksamhet på Spillepengs avfallsanläggning:
Lommabukten är ett ekologiskt känsligt område med ett rikt djur- och växtliv. Delar av Lommabukten är utpekat i EU:s nätverk över skyddsvärd och värdefull natur som Natura 2000-områden. I kommunens översiktsplan 2010, antagen den 10
februari 2011, står att kommunen aktivt ska verka för att vattenkvaliteten i vattendrag och i Lommabukten kan klassas som god ekologisk och god kemisk status i
enlighet med EU:s vattendirektiv. Lommabuktens norra del är klassad som riksintresse för yrkesfisket. Hela kommunens del av Lommabukten och landområdet
fram till motorvägen i öster ingår i riksintresse för kustzonen.
Lomma kommun vill poängtera Lommabuktens värde för bland annat djur- och
växtlivet och att det därför är av stor vikt att det inte tillkommer någon negativ
påverkan på området. Lomma kommun anser att det i miljökonsekvensbeskrivningen är viktigt att framhäva detta samt på vilket sätt det kan säkerställas.
Lomma kommun förutsätter att ändring av lakvattenhanteringen utformas så att
negativ miljöpåverkan inte uppkommer. Idag sker stor spridning av plast från området, något som borde kunna förhindras i större utsträckning, både genom hur
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avfallet hanteras och i vilken utsträckning spillt plastavfall städas bort. Det har
också kommit till kommunens kännedom att fågelskydd Spillepengs anslag kraftigt minskat från Sysavs sida de senaste åren. Fågelskyddet inrättades en gång i tiden som kompensationsåtgärd för fågellivet. Det är mycket viktigt att fågelskydd
Spillepeng ges utrymme och medel att fortsätta sin viktiga verksamhet.
I övrigt har Lomma kommun inget att erinra om Sysavs inbjudan till samråd.
Jäv
Anders Berngarn har på grund av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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