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Information avseende Pråmlyckan
Ärendebeskrivning
Miljöstrategiskt ansvarig Helena Björn lämnar information avseende Pråmlyckan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppföljning av anvisningar för informationsverksamheten med
kommunikationsplan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen godkände 2012-09-09, § 164, Anvisningar för
informationsverksamheten med kommunikationsplan, inklusive bilagor.
Kommunikationsplanen beskriver budskap, målgrupp, aktiviteter etc. som Lomma
kommun ska arbeta med för att beskriva vad medborgaren kan förvänta sig av
kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och
kompetens. Syftet är att skapa förtroende för kommunens verksamhet hos
kommuninvånarna genom att på olika sätt beskriva och kommunicera våra olika
tjänster och att åtgärda de brister som uppstår i verksamheten.
Genom att upprätta en gemensam kommunikationsplan uppnår Lomma kommun:
- Ökad fokusering på medborgare/brukare
- Minskat förväntningsgap
- Tydliggörande av tjänsternas innehåll för både personal och
medborgare/brukare
- Engagemang hos personalen i förbättringar av verksamheten
Samtliga nämnder/förvaltningar involverades under 2012 i arbetet med att ta fram
den gemensamma kommunikationsplanen som sedan fastställts av
kommunstyrelsen.
Enligt gällande anvisningar för informationsverksamheten med
kommunikationsplan har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för
kommunens informationsverksamhet och direkt ansvar för kommunövergripande
information. Varje nämnd har vidare ansvaret för information inom sitt
verksamhetsområde.
”Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan” består av
ett huvuddokument med kommunstyrelsens och respektive nämnds
aktivitetsplaner som bilagor.
Utvecklingsavdelningen har utarbetat förslag till reviderad aktivitetsplan för
kommunstyrelsens ansvarsområde.
Utvecklingschefer uppger i skrivelse 2016-11-29 att en genomgång av
huvuddokumentet visar att det inte är aktuellt att göra några förändringar.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
KSAU § 262 (forts.)

s. 5 (8)

2016-12-07
Dnr KS/KF 2016:102.012

Utvecklingschefen redogör vidare för utvecklingsavdelningens arbete inom
ansvarsområde kommunikation under 2016, samt föreslår följande
vidareutveckling av kommunstyrelsens informationsinsatser:
-

Grafisk manual utarbetas och publiceras.
Lansering av kommunens uppdaterade hemsida lomma.se.
Behovsanalys av kommunens intranät genomförs.
Utveckla ny form av övergripande och förvaltningsspecifik
kommunikationsplan.

Beslutsunderlag
- Skrivelse 2016-11-29 från utvecklingsavdelningen
- Förslag till Kommunikationsplan/aktivitetsplan för
Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret år 2017
- Aktivitetsplan för tekniska nämnden år 2017
- Aktivitetsplan för Miljö- och byggnadsnämnden år 2017
- Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
− Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
”Anvisningar för informationsverksamheten” inte revideras i dagsläget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
− Kommunstyrelsen fastställer kommunikationsplan/aktivitetsplan för
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret år 2017 enligt bilaga.
− Kommunstyrelsen ställer sig bakom följande förslag från
utvecklingsavdelningen om vidareutveckling av kommunstyrelsens
informationsinsatser:
- Grafisk manual utarbetas och publiceras.
- Lansering av kommunens uppdaterade hemsida lomma.se.
- Behovsanalys av kommunens intranät genomförs.
- Utveckla ny form av övergripande och förvaltningsspecifik
kommunikationsplan.
./.

Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uppföljning av kommunens upplåning och pensionsförvaltning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för 2016 med uppföljning
av kommunens upplåning och pensionsförvaltning i oktober.
Beslutsunderlag
- Presentation från ekonomichefen, Uppföljning av kommunens upplåning och
pensionsförvaltning per 20161031
Utskottets handläggning
Vid utskottets sammanträde lämnar ekonomichefen en redogörelse för
kommunens upplåning och pensionsförvaltning samt stämmer av inför kommande
revidering av finanspolicyn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Beträffande framställan från SLU om bidrag till skötsel av
Alnarpsparken för 2017
Ärendebeskrivning
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp har i skrivelse, inkommen 2016-1018, gjort en framställan om ett bidrag om 500 tkr vart och ett av åren 2017 och
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.
Kommunstyrelsen beslöt 2016-01-20 § 4 att bevilja SLU Alnarp ett bidrag om
250 tkr år 2016 för skötseln av Alnarpsparken. Kommunstyrelsen påtalade att
parken har stor betydelse också för andra delar av regionen.
Planeringschefen har 2016-11-14 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 kvalitet 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 kvalitet är den även betydelsefull ur ett
regionalt perspektiv. Parken utgör en grön oas i en allt mer tätbebyggd
region.
Kanslichefen har 2016-11-04 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.
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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.
Budgetekonomen har 2016-11-22 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 2017-2019 och likaså i
kommunledningskontorets förslag till nämndsbudget för 2017.
Beslutsunderlag
- Framställan 2016-10-18 från Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp
- Yttrande 2016-11-14 från planeringschefen
- Yttrande 2016-11-04 från kanslichefen
- Yttrande 2016-11-22 från budgetekonomen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
− SLU Alnarp beviljas ett bidrag om 250 tkr år 2017 för skötsel av
Alnarpsparken. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av 200 tkr ur
kommunstyrelsens budget och av 50 tkr ur 2017 års anslag till
kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett.
− Kommunstyrelsen framhåller ännu en gång 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 kvalitet är den även betydelsefull ur ett
regionalt perspektiv. Parken utgör en grön oas i en allt mer tätbebyggd region.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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