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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
KSAU § 236

2016-11-09
Dnr KS/KF 2016:84.105

Närvarorätt
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Joakim Thuresson medges närvarorätt vid sammanträdet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2016-11-09
Dnr KS/KF 2016:94.259

Markanvisningstävling Bjärred centrum - juryarbete
Ärendebeskrivning
Kommunen har utarbetat ett förslag till utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby.
I denna ingår ett förslag på hur Bjärred centrum kan omdanas.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-30, § 56 att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en markanvisningstävling för
utvecklingen av området.
Intresserade exploatörer/byggherrar inbjöds att inkomma med anbud för en
markanvisning gällande nya bostäder och lokaler, i likhet med av kommunen
föreslagen målbild. Dessutom ska de aktivt delta i det fortsatta detaljplanearbetet
på egen bekostnad. Anbudsöppning skedde 2016-09-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har utsetts till jury vid kommunstyrelsens
sammanträde 2016-10-26, § 185.
Arbetsutskottets handläggning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar planarkitekt Linnea Qvarnström och
exploateringsingenjör Urban Linse information.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer ut Anbud nummer 2, inkommet från
Midroc Property Development AB, och anbud nummer 5, inkommet från
Mjöbäcks Entreprenad AB för vidare diskussion och förhandling.
Jäv
Lisa Bäck har på grund av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2016-11-09
Dnr KS/KF 2012:402.214

Begäran om förordnande om partiellt genomförande av
detaljplan enligt PBL 13 kap. 17 § för Bjärred 48:1 m.fl. i
Bjärred, Lomma kommun (Bjärred Saltsjöbad och station)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2016-09-08 beslutat anta detaljplan för del av Bjärred
48:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred Saltsjöbad och station).
Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen.
Enligt plan- och bygglagen 13 kap. 17 § tredje stycket kan mark- och
miljödomstolen, trots att överklagande inte har avgjorts, på kommunens begäran
förordna att det överklagade beslutet får genomföras i de delar som uppenbarligen
inte berörs av överklagandet.
Beslutsunderlag
− Skrivelse 2016-11-08 från planeringsavdelningen
− Detaljplan för del av Bjärred 48:1 m fl i Bjärred (Bjärred saltsjöbad och
station), antagandehandling
Arbetsutskottets handläggning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar planarkitekt Linnea Qvarnström
information.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
− Kommunstyrelsen begär att mark- och miljödomstolen, med stöd av PBL 13
kap. 17 § tredje stycket, förordnar att detaljplanen för fastigheten Bjärred 48:1
m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred Saltsjöbad och station) får
genomföras i de delar som uppenbarligen inte berörs av överklagandet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2016-11-09
Dnr KS/KF 2016:304.105

Beträffande utseende av pristagare till 2016 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
insatser 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
delas 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
berömvärda insatser för medmänniskor, värnat miljön eller medverkat till att
Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden.
Såväl enskilda personer som organisationer, föreningar, företag, kommunala
förvaltningar, nämnder och andra äger rätt att nominera kandidater. Förslag om
nominering av pristagare ska ske senast den 30 september. Pristagare utses av
kommunstyrelsen.
Information om årets pris har skett genom annonser i Sydsvenska Dagbladet,
Skånska Dagbladet och Lommabladet samt på kommunens hemsida, kommunens
Facebook och genom anslag på div. platser i kommunen.
Följande kandidater har nominerats till årets pris:
• Eva Clarin
• Jörgen Freiburghaus
• Lions Club i Lomma
• Carina Espegren
• Brita Kinning
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2016-11-09
Dnr KS/KF 2016:304.105

Beslutsunderlag
− Skrivelse 2016-10-28 från Ingrid Grönkvist
− Inkomna nomineringar
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
− Kommunstyrelsen utser Lions Club i Lomma till pristagare av 2016 års pris för
berömvärda insatser för föreningens betydande bidrag till att på ett positivt sätt
uppmärksamma Lomma kommun utanför dess gränser, samt till att uppmuntra
en klimatsmart livsstil.
Lions Club i Lomma tilldelas priset för arbetet med sin årliga loppmarknad på
området kring Folkets Hus i Lomma. Loppmarknaden är mycket populär och
vidhåller en god tradition för invånarna i Lomma kommun, samtidigt som den
bidrar till kommunens goda rykte i omvärlden. Återanvändning av kläder och
prylar medför dessutom en besparing på jordens resurser, minskar
kemikalieförbrukningen, samt leder till minskad avfallshantering.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2016-11-09
Dnr KS/KF 2016:340.261

Arrendeavtal för stugor, Pråmlyckan
Ärendebeskrivning
Mellan Höjeås Fritidsförening och AB Lomma Tegelfabrik tecknades år 1977 ett
hyreskontrakt om upplåtelse av ett markområde utmed Höje å för fritidsändamål.
Detta avtal övergick senare till Lindström Holder AB med anledning av dess
förvärv av området.
År 2003 ansökte Lomma kommun hos Lantmäteriet i Malmö om att få lösa in
markområdet som enligt gällande detaljplan ingår i ”allmän platsmark” (park eller
plantering). År 2005 vann lantmäteriförrättningen laga kraft och äganderätten
övergick till kommunen.
Med anledning därav ingicks ett arrendeavtal mellan Lomma kommun och Höjeås
fritidsförening 2005-12-29. Arrendetiden löpte till och med 2011-03-13.
Tekniska förvaltningen gjorde tillsammans med miljökontoret och plan- och
byggavdelningen en ingående inspektion av samtliga stugor för att utreda vilka
överträdelser som har gjorts mot arrendeavtal, plan- och bygglagstiftning,
strandskydd, vattenverksamhet och övrig miljölagstiftning. En åtgärdsplan togs
fram över de åtgärder som respektive stugägare skulle vidta före 2011-12-01.
Efter besiktning på plats i december 2012 konstaterades att de påtalade åtgärderna
är vidtagna och nya avtal tecknades med respektive stugägare. Dessa avtal löper
ut 2017-03-13.
Kommunen har under de gågna åren gjort återkommande besiktningar på området
och vissa stugägare har i samband med dessa besiktningar fått påpekanden om
åtgärder som måste vidtas inom viss tid om respektive avtal ska fortsätta att gälla,
då stugägarna frånträtt vad som sägs i avtalen.
Beslutsunderlag
− Skrivelse 2016-10-17 från exploateringsenheten
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
− Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att teckna nya avtal med stugägarna för en ny femårsperiod från och med den
14 mars 2017, och fram till den 13 mars 2022. Avgiften för respektive stuga
ska höjas till 3 000 kronor per år.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2016-11-09
Dnr KS/KF 2016:347.026

Uppföljning av Jämställdhetsplan, Anvisningar för
rehabiliteringsarbetet, Personalpolicy, Anvisningar för
lönesättning, Anvisningar för arbetsmiljöarbetet, Anvisningar för
mångfaldsarbetet, Anvisningar för pensioner
Ärendebeskrivning
Enligt tidplan för arbetsutskottets uppföljning av policydokument m.m. ska
uppföljning av Jämställdhetsplan, Anvisningar för rehabiliteringsarbetet,
Personalpolicy, Anvisningar för lönesättning, Anvisningar för arbetsmiljöarbetet,
Anvisningar för mångfaldsarbetet och Anvisningar för pensioner redovisas varje
år.
Personalavdelningen föreslår, efter genomgång av ovanstående dokument och
efter avstämning i kommuncentrala samverkansgruppen, följande:
Jämställdhetsplan: Planen gäller för perioden 2015-2017, vilket innebär att en ny
plan kommer att tas fram under 2017. Nuvarande plan behöver inte revideras.
Anvisningar för rehabiliteringsarbetet: Behöver i dagsläget inte revideras.
Personalpolicy: En ny personalpolicy kommer att arbetas fram inom ramen för
projekt Attraktiv arbetsgivare. Nuvarande policy behöver inte revideras.
Anvisningar för lönesättning: Reviderades 2015 och behöver i dagsläget inte
revideras.
Anvisningar för arbetsmiljöarbetet: Behöver revideras mot bakgrund av ny
föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Revidering sker under
hösten/vintern i samråd med de fackliga organisationerna.
Anvisningar för mångfaldhetsarbetet: Behöver i dagsläget inte revideras.
Anvisningar för pensioner: Förslag till reviderade anvisningar har förelagts
kommunstyrelsen för beslut under november. Ingen ytterligare revidering behövs i
dagsläget.
Arbetsutskottets handläggning
Lisa Bäck uppmärksammar att föreliggande styrdokument inte har samverkats i
lokala samverkansgrupper.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
− Jämställdhetsplan, Anvisningar för rehabiliteringsarbetet, Personalpolicy,
Anvisningar för lönesättning, Anvisningar för arbetsmiljöarbetet, Anvisningar
för mångfaldsarbetet och Anvisningar för pensioner revideras inte i dagsläget.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2016-11-09
Dnr KS/KF 2016:193.021

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare
i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och Landsting har träffat överenskommelse om ändringar i
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, med
OFR:s förbundsområde Allmän Kommunal Verksamhet (Vision, Ledarna,
Akademikerförbundet SSR) och Akademikeralliansen.
Överenskommelsen innehåller:
- Bestämmelser för arbetstagare som omfattas av BEA med bilaga
- Centrala och lokala protokollsanteckningar
- Centrala protokollsanteckningar
- Lokalt kollektivavtal om BEA
Personalchefen föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen ska anta ändringarna i
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA.
Beslutsunderlag
− Skrivelse 2016-10-19 från personalchefen
− Cirkulär 16:52 från Sveriges Kommuner och Landsting
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
− Kommunstyrelsen antar ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2016-11-09
Dnr KS/KF 2016:337.806

Förslag till revidering av taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt gällande taxekonstruktion för avgifter inom
kultur- och fritidsnämndens verksamhet och har bemyndigat kultur- och
fritidsnämnden att bland annat fastställa ändrade avgifter för idrottsverksamhet
utomhus, avgifter för verksamhet i idrottshallar/gymnastiksalar, avgifter vid
upplåtelse av samlingslokaler, övernattningsavgifter, avgifter inom
föreningsserviceverksamheten, avgifter för verksamhet på fritidsgårdarna
Stationen och Centralen, samt att ändra avgifterna för kulturskolans verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden har 2016-06-13, § 55, fastställt reviderade regler för
stöd till föreningar i Lomma kommun. Dessa reviderade regler ska börja gälla från
och med 2017-01-01, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om
revidering av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har, mot bakgrund av kulturoch fritidsnämndens beslut om reviderade regler för stöd till föreningar i Lomma
kommun, gjort en översyn av gällande taxor och avgifter för kultur- och
fritidsnämndens verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-11-07 att
hemställa hos kommunfullmäktige om fastställande av taxor och avgifter för
kultur- och fritidsnämndens verksamhet i enlighet med förvaltningens förslag
(bilaga).
Kanslichefen har i skrivelse 2016-10-19 lämnat följande yttrande:
Det kan konstateras att förslaget innebär förändrade principer, i förhållande
till gällande taxekonstruktion, exempelvis avseende avgifter för lokaler, i
överensstämmelse med reviderade regler för stöd till föreningar. Beslut om
revidering av taxan ryms därmed inte inom bemyndigandena till nämnden.
Noteras att taxeförslaget upplysningsvis innehåller information om att
fotbollsplaner upplåts till bidragsberättigade föreningar i enlighet med
tecknade avtal.
Förvaltningen uppger vidare att en jämförelse med motsvarande typ av
avgifter i andra kommuner är svår att göra då lokalernas förutsättningar och
taxekonstruktionerna skiljer sig åt.
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Enligt kommunallagen 3 kap. 9 § beslutar kommunfullmäktige i ärenden
som har avgörande betydelse för den kommunala ekonomin. Eftersom
avgiftsnivån kan komma att återverka på skatteuttaget ankommer det därför
som huvudregel på kommunfullmäktige att utöva den kommunala
avgiftsrätten. Enligt praxis och kommunallagens förarbeten kan dock
avgiftsuttag, som är av mindre kommunalekonomisk betydelse och som inte
heller är av principiell vikt, delegeras till nämnd, såvida inte
speciallagstiftningen anger annat.
Av förvaltningen beräknad sammanlagd årsintäkt från föreslagna avgifter
uppgår till ca 2,5 mnkr för år 2017, med nuvarande omfattning av
uthyrningsverksamhet.
Det är tveksamt om avgiftsuttaget kan betraktas vara av mindre
kommunalekonomisk betydelse.
För att möjliggöra delegation av avgiftsbeslutanderätten för de aktuella
avgifterna bör fullmäktige därför, liksom hittills, fastställa principerna för
taxans uppbyggnad, inom vilken nämnden äger rätt att revidera avgifterna.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-10-19 från kanslichefen
– Skrivelse 2016-10-19 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Förslag 2016-11-07 från kultur- och fritidsnämnden på reviderade taxor och
avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamhet, med ändringsmarkeringar
Överläggning
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige att fastställa reviderade ”Taxor och avgifter
för kultur- och fritidsnämndens verksamhet” enligt kultur- och fritidsnämndens
förslag, med den ändringen att följande stycke på sidan 2 stryks:
”Kommersiella entrébelagda arrangemang eller avgiftsbelagda aktiviteter:
Avgift beslutas i varje enskilt fall av kultur- och fritidsnämnden”
Ordföranden yrkar vidare att taxan träder i kraft 2017-01-01, varvid nu gällande
taxa upphör att gälla.
Lisa Bäck yrkar att nolltaxan ska finnas kvar, och att målgruppen barn och unga
ska vara 4-25 år.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition om bifall respektive avslag till sina egna
yrkanden, varefter arbetsutskottet bifaller desamma.
Ordföranden ställer sedan proposition om bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
– Reviderade ”Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhet” fastställs enligt bilaga, med den ändringen att följande stycke på
sidan 2 stryks:
”Kommersiella entrébelagda arrangemang eller avgiftsbelagda aktiviteter:
Avgift beslutas i varje enskilt fall av kultur- och fritidsnämnden”
– Taxan träder i kraft 2017-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
./.

Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till revidering av taxa för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-11-08 beslutat hemställa hos
kommunfullmäktige om fastställande av reviderad taxa för förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg i Lomma kommun.
Hemställan föranleds av revidering av tillämpningsföreskrifter för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg, samt revidering av kravrutin och sanktioner.
För att revideringarna ska kunna träda i kraft behöver taxan anpassas.
Förslaget omfattar följande förändringar:
Omsorgstid för föräldralediga och arbetssökande
Rätten till förskola för föräldralediga och arbetssökande vårdnadshavare föreslås
utökas från 15 till 25 timmar per vecka under tiden måndag till fredag klockan
09.00-14.00. Motsvarande utökning föreslås göras avseende pedagogisk omsorg
där tiden förläggs efter överenskommelse med pedagogisk omsorg.
Omsorg på obekväm arbetstid
Omsorg på obekväm arbetstid, samt nattomsorg har tidigare erbjudits, men inte
varit reglerat i tillämpningsföreskrifterna. Omsorg på obekväm arbetstid föreslås
nu erbjudas mellan klockan 18.30-21.00 på vardagar och 06.30-21.00 på helger
och röda dagar. Detta innebär att nattomsorg fortsättningsvis inte erbjuds.
Allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar
Barn till förvärvsarbetande eller studerande med förskoleplacering/placering i
pedagogisk omsorg, som har ett omsorgsbehov som överstiger 15 timmar i
veckan, föreslås har reducerad avgift med 1/3 av den avgift som följer av taxan. I
taxan uttrycks reduktionen i termer av procentandel av inkomst och relateras till
antalet barn i omsorg. Formuleringen föreslås därför ändras.
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Beslutsunderlag
− Skrivelse 2016-11-02 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
− Bilaga 1: Förslag på revidering av tillämpningsföreskrifter för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg
− Bilaga 2: Förslag på Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
i Lomma kommun
− Förslag till kravrutin avseende barnomsorgsavgift
− Avgiftsnivåer för maxtaxa
− Kalkyl 25 h omsorg per vecka för föräldralediga och arbetssökande
Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut,
innebärandes att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige att fastställa reviderad ”Taxa för
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun”, samt besluta att
taxan träder i kraft 2017-01-01.
Lisa Bäck yrkar att den förändring som avser omsorg på obekväm arbetstid
återremitteras för ytterligare beredning i syfte att Lomma kommun även
fortsättningsvis ska erbjuda nattomsorg.
Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först
avser ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande om bifall
till barn- och utbildningsnämndens förslag.
Därefter avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till rest
ändringsyrkande avseende omsorg på obekväm arbetstid.
Denna propositionsordning godkänns.
Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande
om bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag, varefter arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
yrkande att den förändring som avser omsorg på obekväm arbetstid återremitteras
för ytterligare beredning i syfte att Lomma kommun även fortsättningsvis ska
erbjuda nattomsorg, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
− Reviderad ”Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma
kommun” fastställs enligt bilaga.
− Taxan träder i kraft 2017-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
./.

Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande avseende översyn av ersättningsmodell för färdtjänst
Ärendebeskrivning
Lomma är en av 23 kommuner i Skåne för vilka färdtjänst- och
riksfärdtjänstverksamheten överlåtits till Region Skåne (Skånetrafiken).
I enlighet med nu gällande avtal Överenskommelse om fortsatt finansiering av
överlåtna uppgifter enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om
riksfärdtjänst, har en översyn av modellen för kommunernas ersättning till
Skånetrafiken genomförts och ett förslag till ny ersättningsmodell från och med
2018 presenterats. Förslaget till ny ersättningsmodell formuleras som ett ”Tillägg
till Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag”.
Kommunförbundet Skåne har remitterat förslaget till de 23 kommuner som i
dagsläget har undertecknat avtalet med Skånetrafiken gällande färdtjänst.
Förslaget har remitterats till socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden har 2016-11-08, yttrat sig enligt följande:
Socialnämnden ställer sig positiv till föreslagen ny ersättningsmodell för
färdtjänst, och förordar således att Lomma kommun tecknar förslag till
tilläggsavtal.
Beslutsunderlag
− Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 247/16
− Skrivelse 2016-10-20 från socialförvaltningen
− Remiss och information; Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst,
Kommunförbundet Skåne 2016-10-10, med förslag till Tillägg till avtal
43/2014 avseende Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag
− Presentation från Skånetrafiken
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Lomma kommun ställer sig positiv till föreslagen ny ersättningsmodell för
färdtjänst.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppdatering av Lomma kommuns grafiska manual
Ärendebeskrivning
2008 antog kommunstyrelsen den idag gällande strategiska
varumärkesplattformen för organisationen Lomma kommun. Den grafiska
manualen är en integrerad del av varumärkesplattformen och ska vara till hjälp i
arbetet med att tydliggöra Lomma kommuns varumärke. I den grafiska manualen
finns regler och anvisningar om logotyp, teckensnitt, devis, dekorelement, färger,
bilder etc.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26, § 231 föreslogs
kommunstyrelsen anta ny färgskala för organisationen Lomma kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade även att uppdra åt
utvecklingsavdelningen att se över gällande logotype.
I skrivelse och presentation från utvecklingsavdelningen lämnas förslag till ny
logotyp och typografi.
Den nya logotypen föreslås införas successivt över tid. Uppdateringen sker direkt
i digitala kanaler och gradvis i tryckta kanaler. Det är lämpligt att byta ut
logotypen vid nytryck och när flaggor, skyltar, dekaler etcetera ändå behöver
bytas ut. En gradvis implementering innebär således att inga extra kostnader
tillkommer.
Beslutsunderlag
− Skrivelse 2016-11-06 från informatör Eva Jansson
− PowerPoint-presentation om uppdatering av grafisk profil, uppdaterad 201611-08 med förslag till logotyp och typografi
− Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 231/16
Arbetsutskottets handläggning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar informatör Eva Jansson och
utvecklingschef Maria Heinesson Grynge information.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
− Kommunstyrelsen antar föreslagen logotyp. Logotypen ska implementeras
gradvis så att inga extra kostnader tillkommer.
− Kommunstyrelsen antar föreslagen typografi.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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