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Yttrande över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU
2015:82)
Ärendebeskrivning
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, har remitterat betänkandet ”Ökad
insyn i fristående skolor” (SOU 2015:82), till bl.a. Lomma kommun. Betänkandet
har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-12-01, § 136, beslutat godkänna och
översända yttrande till kommunstyrelsen enligt följande:
Utredningens uppdrag är att lämna förslag om hur offentlighetsprincipen, i
praktiken, kan införas i fristående skolor inom förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. I betänkandet konstateras
att allmänhetens rätt till insyn i en skola är beroende av huvudmannaskapet.
Huvudmännen för de fristående skolorna är, till skillnad från de kommunala
huvudmännen, inte skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen (SOU 2015:82,
sidan 13).
Barn- och utbildningsnämnden är positiv till att införa offentlighetsprincipen i
fristående skolor. Nämnden ansluter sig till yttrandet från Sveriges kommuner
och landsting (SKL) som välkomnar att offentlighetsprincipen införs i
fristående skolor och pekar på betydelsen av lika villkor för alla skolor,
rättssäkerheten för eleverna, föräldrarna och allmänheten samt känslan av
rättvisa mellan skolor oavsett huvudmannaskap.
Barn- och utbildningsnämnden understryker, i likhet med SKL, betydelsen av
att kommunernas insynsrätt i fristående skolor finns kvar för att underlätta
kommunernas skyldigheter enligt skollagen (SOU 2015:82, sidan 84), vad
gäller att hålla sig informerad om hur verksamheten vid den fristående skolan
utvecklas (Kommentar till Skollagen Kap 10, § 41).
Beslutsunderlag
- Betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 136/15
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Lomma kommun lämnar följande yttrande över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82):
Utredningens uppdrag är att lämna förslag om hur offentlighetsprincipen, i
praktiken, kan införas i fristående skolor inom förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. I betänkandet konstateras att
allmänhetens rätt till insyn i en skola är beroende av huvudmannaskapet.
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Huvudmännen för de fristående skolorna är, till skillnad från de kommunala
huvudmännen, inte skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen (SOU 2015:82,
sidan 13).
Lomma kommun är positiv till att införa offentlighetsprincipen i fristående skolor.
Kommunen ansluter sig till yttrandet från Sveriges kommuner och landsting
(SKL) som välkomnar att offentlighetsprincipen införs i fristående skolor och
pekar på betydelsen av lika villkor för alla skolor, rättssäkerheten för eleverna,
föräldrarna och allmänheten samt känslan av rättvisa mellan skolor oavsett
huvudmannaskap.
Lomma kommun understryker, i likhet med SKL, betydelsen av att kommunernas
insynsrätt i fristående skolor finns kvar för att underlätta kommunernas
skyldigheter enligt skollagen (SOU 2015:82, sidan 84), vad gäller att hålla sig
informerad om hur verksamheten vid den fristående skolan utvecklas (Kommentar
till Skollagen Kap 10, § 41).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Framställan från SLU Alnarp om ekonomiskt stöd för skötsel av
Alnarpsparken
Ärendebeskrivning
Bakgrund
SLU Alnarp har i skrivelse, inkommen 2015-08-19, gjort en framställan om ett
bidrag om 500 tkr per år åren 2016-2018 från Lomma kommun för skötseln av
Alnarpsparken. Parken ägs av SLU Alnarp och Akademiska hus AB, som är ett
statligt bolag med uppgift att förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor. Skötseln utförs av SLU Alnarp, men finansieras av båda ägarna.
Planeringschefen har 2015-09-09 lämnat följande yttrande:
Undertecknad anser att Alnarpsparken är en mycket viktig tillgång för Lomma
kommun och det förefaller fullt rimligt att Lomma kommun lämnar ett ekonomiskt bidrag till parkens skötsel. Det är angeläget att parken kan bibehålla den
höga kvalité som den har idag.
Det är dock viktigt att framhålla att parken har stor betydelse även för andra
kommuners invånare. Avståndsmässigt är det inte längre till Alnarpsparken
från Arlöv och Åkarp än från Lomma samhälle. Med tanke på parkens storlek,
läge och höga kvalité är den även betydelsefull ur ett regionalt perspektiv. Parken utgör en grön oas i en allt mer tätbebyggd region.
Kanslichefen har 2015-09-01 lämnat följande yttrande:
Kommuners befogenheter att driva verksamheter eller bidra till sådana regleras
i kommunallagen. Av bestämmelsen i 2 kap. 1 § framgår att kommunens allmänna kompetens begränsas av att den själv får ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse, som har anknytning till kommunens område
eller dess medlemmar och som inte, enligt lag, enbart ska hanteras av någon
annan.
Det kan konstateras att ett bidrag av här aktuellt slag, får antas vara till nytta
för såväl kommunmedlemmarna som besöksnäringen. I kravet på allmänintresse ligger ett principiellt förbud mot att ge understöd åt enskilda, eftersom
det i regel inte är av allmänt intresse att sådant understöd lämnas. I det här aktuella fallet torde det emellertid vara av allmänt intresse att understöd lämnas
till SLU Alnarp för skötsel av Alnarpsparken, vilken utgör en viktig plats för
rekreation för såväl kommuninvånarna som för turister.
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Budgetekonomen har 2015-09-09 lämnat följande yttrande:
I Budget 2013 och långtidsplan för 2014-2015 avsattes 200 tkr per år för stöd
till Alnarp för skötsel av Alnarpsparken och 200 tkr per år är planerade i kommunstyrelsens förslag till budget för 2016-2018.
Gällande framställan om 500 tkr för perioden 2016-2018 föreslås att denna
fråga hanteras i den fortsatta budgetprocessen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-09-16 beslutat att framställan om 500
tkr per år för åren 206-2018 ska hanteras i kommande budgetprocess.
Beslutsunderlag
- Framställan 2015-08-17 från SLU Alnarp, LTV-fakulteten
- Yttrande 2015-09-09 från planeringschefen
- Yttrande 2015-09-01 från kanslichefen
- Yttrande 2015-09-09 från budgetekonomen
- Protokoll från arbetsutskottet, § 158/15
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- SLU Alnarp beviljas ett bidrag om 250 tkr år 2016 för skötsel av Alnarpsparken.
Finansiering ska ske genom ianspråktagande av 200 tkr ur kommunstyrelsens
budget och av 50 tkr ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett.
Kommunstyrelsen framhåller att parken har stor betydelse även för andra kommuners invånare. Avståndsmässigt är det inte längre till Alnarpsparken från Arlöv
och Åkarp än från Lomma samhälle. Med tanke på parkens storlek, läge och höga
kvalité är den även betydelsefull ur ett regionalt perspektiv. Parken utgör en grön
oas i en allt mer tätbebyggd region.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över detaljplan för del av Hjärup 7:1 m.fl., Västerstad,
Skelettplan i Hjärup, Staffanstorps kommun
Ärendebeskrivning
Staffanstorps kommun upprättar detaljplan för del av Hjärup 7:1 m.fl., Västerstad
Skelettplan i Hjärup. Detaljplanen är ett första steg i utbyggnaden av stadsdelen
Västerstad i Hjärup. Skelettplanen syftar till att lägga fast grundläggande strukturer för gator, dagvattenhantering, ledningsutbyggnad och bullerskydd för den
planerade utbyggnaden av stadsdelen.
Lomma kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på planen.
Planeringsavdelningen har inga synpunkter på föreliggande förslag till detaljplan i
samrådsskedet.
Beslutsunderlag
- Samrådshandlingar för detaljplan för del av Hjärup 7:1 m.fl., Västerstad Skelettplan i Hjärup
- Yttrande 2016-01-06 från planeringschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Lomma kommun har inga synpunkter på förslaget till detaljplan för del av
Hjärup 7:1 m.fl., Västerstad, Skelettplan i Hjärup i samrådsskedet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
KSAU § 4

s. 8 (12)

2016-01-13
Dnr KS/KF 2015:268.214

Yttrande över detaljplan för del av Stanstorp 1:5, Roos park,
Staffanstorps kommun
Ärendebeskrivning
Staffanstorps kommun upprättar detaljplan för Stanstorp 1:6, Roos park, i
Staffanstorp. Syftet med planläggningen är att möjliggöra för uppförande av bostadsbebyggelse, vårdboende och geriatrisk vårdcentral.
Lomma kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på planen.
Planeringsavdelningen har inga synpunkter på föreliggande förslag till detaljplan.
Beslutsunderlag
- Granskningshandlingar för detaljplan för del av Stanstorp 1:6, Roos Park,
Staffanstorps kommun
- Yttrande 2016-01-06 från planeringschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Lomma kommun har inga synpunkter på förslaget till detaljplan för del av
Stanstorp 1:6, Roos Park, i Staffanstorps kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tillägg till detaljplan för Lomma 25:5 m.fl., Kanalkvarteren,
Lomma hamn– beslut om granskning
Ärendebeskrivning
Beslut om planuppdrag fattades av kommunstyrelsen 2015-06-17, § 124, för rubricerat område. Uppdraget syftade till att genom tillägg till gällande detaljplan
”Detaljplan för del av Lomma 25:5 m.fl., Lomma hamn, Kanalkvarteren (DP
07/03)” ändra parkeringsnormen samt åstadkomma ett förtydligande av planbestämmelsen gällande byggnadskropparnas utförande.
Ett detaljplaneförslag togs fram och kommunstyrelsen fattade beslut om samråd.
Förslaget var på samråd under hösten där inkomna synpunkter föranledde till en
justering av planförslaget av planbestämmelsen om byggnaders placering, utformning och utförande till granskningsskedet.
Beslut om granskning fattades av kommunstyrelsen 2015-11-18, § 186. Förslaget
var på granskning under tiden 30 november – 23 december 2015. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2015-12-30.
Fastighetsägaren till de obebyggda kvarteren i planområdet har inkommit med ett
yttrande till följd av Mark- och miljööverdomstolens dom rörande bygglov av påbyggnad av restaurangen vid Tullhustorget (Mål P3501-15). Domen innebär i
korthet att, genom att begreppet våning har definierats (PBF 2011:338), de indragna översta våningarna i detaljplanerna i Lomma Hamn inte längre kan medges bygglov. Fastighetsägaren framför att ”detaljplanens texter måste ses över så
att de numera definierade orden används på rätt sätt och att texterna kan tolkas
utan missförstånd i enlighet med ursprungstanken.”.
För att även i framtiden kunna uppföra de byggnader som man ursprungligen
tänkte sig och illustrerade i kvalitetsprogrammen för Lomma Hamn, måste en omformulering av planbestämmelserna ske. Genom att sända planförslaget på ytterligare en granskning där dessa omformulerade planbestämmelser ingår kan bebyggelsen i Kanalkvarteren uppnå den utformning som eftersträvas.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-12-30 från planeringschefen och planingenjören
- Granskningsutlåtande 1, 2015-12-30
- Plan- och genomförandbeskrivning 2015-12-30
- Plankarta med tillägg till planbestämmelser 2015-12-30

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 10 (12)

2016-01-13

KSAU § 5 (forts.)
Utskottets handläggning
Vid utskottets handläggning lämnar planingenjör Jenny Lindström information
och lämnar förslag om tillägg till de omformulerade planbestämmelserna.
Lisa Bäck yrkar bifall till planeringsavdelningens och planingenjörens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
- Utskottet uppdrar åt planeringsavdelningen att till kommunstyrelsens behandling
av ärendet komplettera planbestämmelserna enligt vid utskottet lämnat förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtande 1, upprättat 201512-30, samt att tillägg till detaljplan för Lomma 25:5 m.fl., Kanalkvarteren,
Lomma hamn, kompletterat enligt vid utskottet givet direktiv, ska godkännas för
granskning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Risk- och sårbarhetsanalys
Ärendebeskrivning
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap 1 §, anger att kommuner ska
analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet
ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Kommunerna ska hålla länsstyrelsen informerad om vilka åtgärder som vidtagits
och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i föreskrifter om kommuners
risk- och sårbarhetsanalyser ålagt kommunerna att ställa samman och rapportera
resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys innefattande följande.
1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.
2. Beskrivning av arbetsprocess och metod.
3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område.
4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet.
5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska område.
6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom
kommunen och dess geografiska område.
7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat.
Föreliggande analysrapport har utarbetats av säkerhetschefen tillsammans med
motsvarande funktioner i Burlövs, Kävlinge, Staffanstorps och Svedala kommuner,
med hjälp av konsult, inom ramen för 5Yes-samarbetet på krisberedskapsområdet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-01-08 från kanslichefen och säkerhetschefen
- Risk- och sårbarhetsanalys
Utskottets handläggning
Vid utskottets handläggning deltar säkerhetschefen och kanslichefen och säkerhetschefen lämnar information.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande risk- och sårbarhetsanalys för
Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fastställande av arbetsutskottets tidplan för uppföljning år 2016
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till tidplan för arbetsutskottets uppföljning av policydokument
m.m. år 2016.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-01-07 från kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Tidplan för arbetsutskottets uppföljning av policydokument m.m. år 2016 fastställs enligt bilaga.
./.

Bilaga
Lisa Bäck får noterat till protokollet att hon önskar uppföljning av Brottsförebyggande rådet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen ändrar sammanträdestider under 2016 på så sätt att halvdag
för nämndsplanearbete flyttas från 10 februari till 9 mars.
Det innebär att sammanträdet den 10 februari startar kl. 19.00 och den 9 mars är
det sammanträde kl. 13.00 för nämndsplanearbete och kl. 19.00 ordinarie sammanträde.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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