SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Plats
Tid
Beslutande

s. 1 (50)

2012-11-29

Kommunhuset, Lomma
Torsdagen den 29 november 2012, kl. 15.00-19.05
Ordinarie ledamöter
Ajournering kl. 16.27-16.37
Se bifogad närvarolista
Ajournering kl. 17.50-18.25
Tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista
Icke tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Eva Elfborg

Utses att justera
Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Gun Lindh och Rune Netterlid (ers. Lisa Bäck)

Kanslichef

Kommunhuset, Lomma, fredagen den 7 december 2012, kl. 13.00
Sekreterare
Ordförande

Justerande

__________________________ Paragrafer 84-93
Eva Elfborg
__________________________
Claes Hedlund
__________________________
Gun Lindh
Rune Netterlid
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2012-11-29
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2012-12-07

Datum för anslags
nedtagande

2012-12-29

Kommunhuset
_____________________________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 2 (50)

2012-11-29

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma
kommun 2012-11-29
Claes Hedlund ordf.
Anders Rydström 1:e vice ordf.
Barbro Söderberg 2:e vice ordf.
Ordinarie ledamöter
M Anders Berngarn §§84-88, 90-93
M Lars Arheden
M Carin Hansson
M Kristina Kinnman-Starck
M Emma Köster
M Mozhgan Zachrison
M Göran Tufvesson §§84-88, 90-93
M Jerry Ahlström
M Patric Bystedt
M Alf Michelsen
M Ola Ahlqvist
M Björn Haaland
M Monica Thomhave Jeding
M Robert Wenglén
M Gustav Carlberg §§84-88, 90-93
M Lennart Månsson §§84-88, 90-93
M Åsa Ahlström
M Tord Hjalt
M Elisabeth Svensson
S
Lisa Bäck
S
Lars Carlén
S
Rune Netterlid
S
Fredrik Högberg
S
Karl-Gustav Nilsson
FP Britt Hjertqvist
FP Remco Andersson
FP Gunilla Tynell
FP Gunilla Lundström
KD Anna-Karin Davidsson

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2012-11-29

Ordinarie ledamöter (forts.)
C
Lars-Göran Svensson
SPI Per Lindell
MP Jan Rydén
Tjänstgörande ersättare
M Anita Ekdahl
M Bert Larsson
M Anna Ericson
M Attila Beck § 89
M Lennart Badersten § 89
M Mats Costéus § 89
M Gunnel Holmqvist § 89
S
Conny Bäck
S
Håkan Löfgren
FP Yvonne Andreasson
C
Gun Lindh
Icke tjänstgörande ersättare
M Attila Beck §§84-88, 90-93
M Lennart Badersten §§84-88, 90-del av § 92
M Mats Costéus §§84-88, 90-93
M Gunnel Holmqvist §§84-88, 90-93
S
Helena Jönsson
SPI Birgitta von Freytag

Utdragsbestyrkande

s. 3 (50)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2012-11-29

KF § 84

Meddelande
a.

Dnr KS/KF 2012:23.002

Revisionsrapport, 2012-10-15, angående följsamhet mot tecknade
ramavtal
KS/KF 2012:408.007

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet.

Utdragsbestyrkande

s. 4 (50)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 5 (50)

2012-11-29

KF § 85

Dnr KS/KF 2012:425.113

Godkännande av avsägelse från Peter Svensson (M) avseende
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden för
tiden t.o.m. 2014-12-31 samt fyllnadsval i anledning härav
Ärendebeskrivning
Peter Svensson har avsagts sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
- Peter Svenssons avsägelse godkännes.
- Till ny 3:e ersättare i barn- och utbildningsnämnden, för Moderata Samlingspartiet, för tiden t.o.m. 2014-12-31 väljes tidigare 4:e ersättare Jan Larsson (M).
- 5:e ersättare Johan Cederfjäll, 6:e ersättare Charlott Enocson och 7:e ersättare
Markus Hansson uppflyttas ett steg till 4:e, 5:e och 6:e ersättare.
- Till ny 7:e ersättare i barn- och utbildningsnämnden, för Moderata Samlingspartiet, för tiden t.o.m. 2014-12-31 väljes Mats Renard (M).
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 6 (50)

2012-11-29

KF § 86

Dnr KS/KF 2012:380.113

Godkännande av avsägelse från Henrik Nilsson (M) avseende
uppdraget som revisor för tiden t.o.m. 2014-12-31 samt fyllnadsval i anledning härav
Ärendebeskrivning
Henrik Nilsson har avsagts sig uppdraget som revisor.
Kommunfullmäktiges beslut
- Henrik Nilssons avsägelse godkännes.
- Till ny revisor, för Moderata Samlingspartiet, för tiden t.o.m. 2014-12-31 väljes
Peter Svensson (M).
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 87

s. 7 (50)

2012-11-29

Dnr KS/KF 2012:398.113

Godkännande av avsägelse från Karin Caesar (S) avseende
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Karin Caesar har avsagts sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige godkänner Karin Caesars avsägelse samt hemställer hos
länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
KF § 88
KS § 195
AU § 219

s. 8 (50)

2012-11-29
2012-10-31
2012-10-24

Dnr KS/KF 2012:377.024

Reducering av årsarvode för överförmyndaren och ersättaren för
denne
Bakgrund
Överförmyndarens huvudsakliga uppgift är att se till att förmyndare för barn under 18 år och gode män eller förvaltare sköter sina uppdrag i enlighet med föräldrabalkens regler.
Bland annat granskar han den ekonomiska redovisning som gode män och förvaltare är skyldiga att lämna efter varje kalenderår. Även föräldrar är skyldiga att
lämna in en årsräkning om ett barn har egendom värd mer än 8 basbelopp. Vid
tillsynen ska överförmyndaren särskilt se till att den enskildes tillgångar används
för hans eller hennes nytta och att övriga tillgångar är tryggt placerade och ger
skälig avkastning. Till överförmyndarens uppgifter hör också utbildning av gode
män, löpande rådgivning till dessa, samråd med socialförvaltningen och information till allmänheten.
Överförmyndaren är egen myndighet och alla beslut myndighetsbeslut, med de
krav som då finns på handläggningen och beslutsfattandet. Ett stort ansvar åvilar
överförmyndaren. Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, har fått i uppdrag att
granska överförmyndarverksamheten årligen.
Verksamheten tillhör kommunens obligatoriska uppgifter. Kommunfullmäktige i
Lomma kommun har valt att i stället för en överförmyndarnämnd utse en ordinarie överförmyndare och en ersättare för denne.
Kommunfullmäktige har fastställt förhöjt årsarvode för överförmyndaren och
dennes ersättare från och med 2011-01-01. Arvodet uppgår till 3,75 inkomstbasbelopp eller 204.750 kronor för år 2012 för överförmyndaren. Ersättaren erhåller
1,20 inkomstbasbelopp eller 65.520 kronor år 2012. Arvodeshöjningen var föranledd av att överförmyndarens verksamhet ökat kraftigt. Orsaken var huvudsakligen det tillkommande arbetet med anledning av att Malmö stad, sedan april 2010,
tog emot ensamkommande barn och ungdomar på transitboende i f.d. äldreboendet Solberga.
Förändrad arbetsbelastning och organisation för överförmynderiverksamheten
Arbetsbelastningen för överförmyndaren har minskat då Malmö stad, sedan juni
2011, inte längre driver transitboende i Lomma kommun.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 9 (50)

2012-11-29
2012-10-31
2012-10-24

KF § 88 (forts.)
KS § 195 (forts.)
AU § 219 (forts.)

Därtill kommer att kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-10-10 ställt sig positivt till förslag om organisationsförändring avseende nämndssekreterarorganisationen och överförmynderiverksamheten, bland annat innebärande att två nämndssekreterare, utöver nämndssekreteraruppgifter, också ska vara
överförmyndarhandläggare. Nämndssekreterarna ska handlägga överförmyndarärenden och också efter delegation från överförmyndaren, i viss utsträckning, fatta
beslut i överförmyndarens ställe.
Rollerna för överförmyndaren och dennes ersättare förändras därmed och mindre
arbetsinsatser erfordras.
Kanslichefens förslag
Med anledning dels av en förändrad arbetssituation med lägre arbetsbelastning,
som en följd dels av färre antal ärenden och dels av organisationsförändring
med handläggarstöd, har diskussioner förts om reducering av årsarvodena för
överförmyndaren och dennes ersättare.
Undertecknad föreslår, i samråd med överförmyndaren, kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta dels att årsarvodet för överförmyndaren reduceras till 2,5 inkomstbasbelopp och dels att årsarvodet till ersättaren
för överförmyndaren reduceras till 0,75 inkomstbasbelopp. Reduceringen innebär totalt en lägre kostnad om ca 120 tkr per år, inkl. PO.
De reviderade arvodena föreslås gälla från och med 2013-05-01.
Neddragningen av arvodena avses delfinansiera organisationsförändringen.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-10-15 från kanslichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Årsarvodet för överförmyndaren reduceras till 2,5 inkomstbasbelopp och
årsarvodet till ersättaren för överförmyndaren reduceras till 0,75 inkomstbasbelopp. Som en följd härav ändras Regler för arvoden m.m. till förtroendevalda i
Lomma kommun, bilaga A, i enlighet härmed.
- De reviderade arvodena gäller från och med 2013-05-01.
_________________________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN

s. 10 (50)

2012-11-29
2012-10-31

KF § 88 (forts.)
KS § 195 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Årsarvodet för överförmyndaren reduceras till 2,5 inkomstbasbelopp och
årsarvodet till ersättaren för överförmyndaren reduceras till 0,75 inkomstbasbelopp. Reduceringen innebär totalt en lägre kostnad om cirka 120 tkr per år, inkl.
PO.
Som en följd härav ändras Regler för arvoden m.m. till förtroendevalda i Lomma
kommun, bilaga A, i enlighet härmed.
- De reviderade arvodena gäller från och med 2013-05-01.
____________________________________
KF § 88
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Årsarvodet för överförmyndaren reduceras till 2,5 inkomstbasbelopp och
årsarvodet till ersättaren för överförmyndaren reduceras till 0,75 inkomstbasbelopp. Reduceringen innebär totalt en lägre kostnad om cirka 120 tkr per år, inkl.
PO.
Som en följd härav ändras Regler för arvoden m.m. till förtroendevalda i Lomma
kommun, bilaga A, i enlighet härmed.
- De reviderade arvodena gäller från och med 2013-05-01.
____________________________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 11 (50)

2012-11-29
2012-10-31
2012-10-31

KF § 89
KS § 196
AU § 223

Dnr KS/KF 2012:368.003

Fastställelse av reviderad taxa för Lomma hamn
Ärendebeskrivning
Taxor och avgifter i Lomma hamn fastställdes senast av kommunfullmäktige
2008-11-20, § 98.
Tekniska nämnden har under § 82/12 beslutat föreslå kommunfullmäktige revidera ”Taxor och avgifter i Lomma hamn” från och med 2013-01-01.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Det kan konstateras att den kommunala avgiftsrätten för hamntjänster är oreglerad och endast underkastad de kommunalrättsliga principerna som gäller för
kommunalteknisk verksamhet i allmänhet, d.v.s. självkostnadsprincipen och
likställighetsprincipen. Den senare principen, dock i en speciell form, på så sätt
att den gäller trafikanterna och inte kommunmedlemmarna.
Likställighetsprincipen reser inte krav på att ta ut samma avgift för samtliga
båtplatser. Kommunen har rätt att differentiera avgift för båtplats med hänsyn
till om båtplatsinnehavaren är kommunmedlem eller inte.
För det fall kommunfullmäktige beslutar om revidering av den aktuella taxan vid
sitt sammanträde 2012-11-29 kan den reviderade taxan träda i kraft 2013-01-01.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 82/12
- Yttrande 2012-10-17 från kanslichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderad taxa för Lomma hamn fastställes i enlighet med tekniska nämndens förslag.
- Den reviderade taxan träder i kraft 2013-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att
gälla.
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s. 12 (50)

2012-11-29
2012-10-31
2012-10-31

KF § 89 (forts.)
KS § 196 (forts.)
AU § 223 (forts.)

Jäv
Med anledning av jäv har Anders Berngarn inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________
KS § 196
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Reviderad taxa för Lomma hamn fastställes i enlighet med tekniska nämndens förslag.
- Den reviderade taxan träder i kraft 2013-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att
gälla.
Jäv
Med anledning av jäv har Anders Berngarn inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________
KF § 89
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande Alf
Michelsen en redogörelse.
Överläggning
Alf Michelsen yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 13 (50)

2012-11-29

KF § 89 (forts.)

Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderad taxa för Lomma hamn fastställes i enlighet med tekniska nämndens förslag.
- Den reviderade taxan träder i kraft 2013-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att
gälla.
Jäv
Med anledning av jäv har Anders Berngarn, Göran Tufvesson, Gustav Carlberg,
och Lennart Månsson inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 14 (50)

2012-11-29
2012-10-31
2012-10-31

KF § 90
KS § 197
AU § 224

Dnr KS/KF 2012:366.003

Revidering av Hamnordning för Lomma hamn
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har under § 82/12 föreslagit kommunfullmäktige att revidera
hamnordningen § 12, på så sätt att denna erhåller följande reviderade lydelse.
”12 § Sjösättning och upptagning med kran, kranbil eller motsvarande får endast
ske på Varvstorget.”
Nu gällande hamnordning för Lomma hamn fastställdes av fullmäktige 1995-1214, § 91. Länsstyrelsen upphävde därefter vissa regleringar.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
Enligt Ordningslagen (SFS 1993:1617) 3 kap. 10 § får kommuner meddela de
föreskrifter för ordning och säkerhet i kommunal hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs där. Lokala hamnföreskrifter ska antas,
ändras och upphävas av kommunfullmäktige. Fullmäktiges beslut ska därefter
anmälas till länsstyrelsen, som kan upphäva föreskrifter som strider mot ordningslagen.
I nu gällande hamnordning anges att sjösättning och upptagning med kran,
kranbil eller motsvarande endast får ske på den för ändamålet anvisade platsen.
Ändringen är således av redaktionell karaktär.
För det fall kommunfullmäktige beslutar om revidering av Hamnordning för
Lomma hamn vid sitt sammanträde 2012-11-29 kan revideringen träda i kraft
2013-02-01.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 82/12
- Yttrande 2012-10-16 från kanslichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Hamnordning för Lomma hamn revideras på så sätt att 12 § erhåller följande reviderade lydelse:
Utdragsbestyrkande
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s. 15 (50)

2012-11-29
2012-10-31
2012-10-31

KF § 90 (forts.)
KS § 197 (forts.)
AU § 224 (forts.)

”12 § Sjösättning och upptagning med kran, kranbil eller motsvarande får endast
ske på Varvstorget.”
- Revideringen träder i kraft 2013-01-01.
____________________________________
KS § 197
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Hamnordning för Lomma hamn revideras på så sätt att 12 § erhåller följande reviderade lydelse:
”12 § Sjösättning och upptagning med kran, kranbil eller motsvarande får endast
ske på Varvstorget.”
- Revideringen träder i kraft 2013-01-01.
____________________________________
KF § 90
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande Alf
Michelsen en redogörelse.
Överläggning
Alf Michelsen yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 16 (50)

2012-11-29

KF § 90 (forts.)

Kommunfullmäktiges beslut
- Hamnordning för Lomma hamn revideras på så sätt att 12 § erhåller följande reviderade lydelse:
”12 § Sjösättning och upptagning med kran, kranbil eller motsvarande får endast
ske på Varvstorget.”
- Revideringen träder i kraft 2013-01-01.
____________________________________
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s. 17 (50)

2012-11-29
2012-10-31
2012-10-31

KF § 91
KS § 198
AU § 225

Dnr KS/KF 2012:369.042

Förslag från tekniska nämnden angående vissa kostnader för
investeringen för norra kajen i Lomma
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har under § 82/12 föreslagit kommunstyrelsen besluta att överföra vissa kostnader för investering i norra kajen till skattekollektivet, i storleksordningen 200 tkr/år. Investeringen är gjord till följd av landhöjningen och av
samhällsutbyggnaden. Investeringen föreslås belasta skattekollektivet i samma
proportioner som båtuppläggningsprojektet.
Ekonomienheten föreslår i yttrande att kostnaderna, som beräknas uppgå till 200
tkr per år, överförs till skattekollektivet från och med år 2013 och sedan beaktas i
budgeten för 2014 och framåt.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden, § 82/12
- Yttrande 2012-10-22 från ekonomichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Kostnaderna, som beräknas uppgå till 200 tkr per år, regleras under år 2013 genom överföring till skattekollektivet från och med år 2013, och beaktas sedan i
budgeten för 2014 och framåt.
____________________________________
KS § 198
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kostnaderna, som beräknas uppgå till 200 tkr per år, regleras under år 2013 genom överföring till skattekollektivet från och med år 2013, och beaktas sedan i
budgeten för 2014 och framåt.
____________________________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 18 (50)

2012-11-29

KF § 91 (forts.)

Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande Alf
Michelsen en redogörelse.
Överläggning
Alf Michelsen yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kostnaderna, som beräknas uppgå till 200 tkr per år, regleras under år 2013 genom överföring till skattekollektivet från och med år 2013, och beaktas sedan i
budgeten för 2014 och framåt.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSEN
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KF § 92
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s. 19 (50)

2012-11-29
2012-10-31
2012-10-10

Dnr KS/KF 2012:66.041

Fastställelse av budget innefattande budget för år 2013 samt plan
för ekonomin för åren 2014-2015
Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande
av projekt, dels om upptagande av lån och omsättande av lån
Fastställelse av skattesats för år 2013
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2011-11-24, § 96, fastställt budget för år 2012 och plan
för ekonomin för åren 2013-2014. Kommunstyrelsen har 2012-05-23, § 101, fastställt slutliga ramar för år 2013 och planeringsramar för åren 2014-2015. I ramarna har korrigering gjorts efter beslut om justering av redan fördelad tillväxtpost år
2012 och tillväxtpost avseende år 2013. Dessutom innehåller ramarna en fördelad
effektivisering/anpassning av budget åren 2013-2014.
I av kommunstyrelsen fastställa slutliga ramar 2013 och planeringsramar 20142015 har poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya förutsättningar.
Hänsyn har tagits till ny skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting
(2012-08-16, cirkulär 2012:40) samt besked från Sveriges Kommuner och Landsting avseende budgetpropositionen för 2013 (cirkulär 12:44).
Nämnderna och kommunstyrelsen har upprättat förslag till budget för år 2013
samt plan för ekonomin åren 2014-2015.
Kommunstyrelsen har 2011-12-14, § 270, fastställt investeringsramar för åren
2013 och 2014 samt 2015-2019. Därefter har nämnderna inkommit med förslag
till investeringsbudget. Investeringsplaneringsgruppen har sedan prioriterat och
justerat investeringsförslagen. Kommunstyrelsen har därefter, 2012-05-23, § 97,
upprättat förslag till investeringsbudget 2013-15.
Tekniska nämnden har därefter lämnat förslag till ändringar i investeringsbudget.
Tekniska nämnden har upprättat förslag till exploateringsbudget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har företagit en genomgång av nämndernas budgetförslag och äskanden vid sammanträde 2012-10-02--03.
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Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 101/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 97/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 65/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 93/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 95/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 105/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 115/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 123/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 142/12
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 149/12
- Protokoll från kommunfullmäktige § 70/12
- Beslut 2012-03-21 av kommunstyrelsens ordförande
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 180/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 157/12
- Skrivelse 2012-09-24 från personalchefen
- Skrivelse 2012-09-10 från miljöstrategen
- Skrivelse 2012-09-17 från näringslivsutvecklaren
- Skrivelse 2012-09-27 från personalchefen
- Skrivelse 2012-09-19 från IT-chefen
- Skrivelse 2012-06-12 från kommundirektören och kanslichefen
- Skrivelse 2012-10-03 från säkerhetschefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 186/12
- Beslut 2012-07-31 av överförmyndaren med förslag till budget
- Beslut 2012-07-31 av valnämndens ordförande med förslag till budget
- Protokoll från revisionen, § 7/12
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 3/12
- Protokoll från socialnämnden, § 60/12
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 54/12
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 38/12
- Överenskommelse flyttning av externram avseende hyra kampsportlokal
- Protokoll från tekniska nämnden, § 73/12
- Skrivelse från tekniska förvaltningen 2012-10-05
- Skrivelse från tekniska förvaltningen 2012-10-09
- Sammanställning över tillkommande externa driftkostnader som följd av investeringsprogram 2012-2015, uppdaterat 2012-10-01
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- Protokoll från tekniska nämnden, § 74/12
- Protokoll från tekniska nämnden, § 75/12
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 104/12
Arbetsutskottets handläggning
Driftbudgeten
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till driftbudget enligt fastställda ramar, korrigerade efter ny skatteprognos och
besked i cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting, och med poster under
finansförvaltningen uppdaterade utifrån gällande förutsättningar, med följande
ändringar:
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget utökas år 2013 med 50 tkr för finansiering av projektet
”Naturbåten i Öresund 2013-2014”.
Kommunstyrelsens budget utökas år 2013 med 108 tkr för finansiering av samordnad mätning av Skånes kustzon i enlighet med kommunstyrelsens beslut under
§ 105/12.
Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 200 tkr avseende ekonomiskt stöd till SLU Alnarp för skötsel av Alnarpsparken i enlighet med kommunstyrelsens beslut under § 123/12.
Kommunstyrelsens budget utökas med 635 tkr år 2013 och med 892 tkr åren
2014-2015 avseende ny nämndsekreterarorganisation och förändrad överförmyndarverksamhet.
Kommunstyrelsens budget utökas år 2013 med 1.300 tkr avseende etapp 3 av införande av e-tjänster.
Kommunstyrelsens budget utökas år 2013 med 246 tkr avseende tillhandahållande
av Ipads till förtroendevalda i arbetsutskotten för hantering av handlingar till
sammanträden.
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Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 550 tkr för att göra det
möjligt att bereda ett större antal ungdomar feriearbete under sommaren.
Kommunstyrelsens budget utökas år 2013 med 250 tkr avseende firande av Lomma kommuns 50-årsjubileum.
Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 2.641 tkr för inrättande av
Kontaktcenter. (Nämndernas budgetar, inklusive kommunstyrelsens minskas med
totalt motsvarande belopp.)
Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 2.967 tkr avseende samordnad ekonomifunktion. (Berörda nämnders budgetar minskas med motsvarande
belopp.)
Kommunstyrelsens budget minskas med åren 2013-2015 med 150 tkr avseende
överflyttande av uppföljande städsamordningsfunktion till tekniska nämnden.
Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 160 tkr avseende särskilda miljöprojekt.
Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 524 tkr med anledning av
övertagande av ansvaret för detaljplaneläggning från miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsens budget utökas, under förutsättning av fullmäktiges beslut, åren
2013-2015 med 8.889 tkr med anledning av övertagande av ansvaret för räddningstjänstverksamheten från miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsens budget utökas, under förutsättning av fullmäktiges beslut om
överflyttande av ansvaret för räddningstjänstverksamheten från miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, med 160 tkr åren 2013-2015 avseende beräknad indexuppräkning 2013 inom räddningstjänsten.
Till kommunstyrelsens budget överflyttas åren 2013-2015 en nettointäkt om 800
tkr med anledning av överflyttande av ansvaret för vissa fastighetsfrågor från tekniska nämnden.
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Kommunstyrelsens budget minskas med 12 tkr år 2014 och med 24 tkr år 2015
med anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.
Kommunstyrelsens budget minskas år 2015 med 975 tkr avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.
Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 1.049 tkr avseende löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 114 tkr avseende sänkt
PO-pålägg.
Revisionen
Revisionens budget utökas åren 2013-2015 med 5 tkr avseende kostnadsökning
vad gäller fasta arvoden/sammanträdesersättning med anledning av höjt inkomstbasbelopp.
Valnämnden
Valnämndens budget utökas år 2014 med 200 tkr med anledning av att allmänna
val och val till Europaparlamentet planeras genomföras under detta år.
Överförmyndaren
Överförmyndarens budget utökas åren 2013-2015 med 28 tkr avseende kostnadsökning vad gäller fasta arvoden/sammanträdesersättning med anledning av höjt
inkomstbasbelopp.
Socialnämnden
Socialnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 2.900 tkr i syfte att säkerställa att nuvarande verksamhetskvalitet bibehålls.
Socialnämndens budget utökas med 770 tkr år 2013, med 893 tkr år 2014 och med
1.066 tkr år 2015 avseende beräknad indexuppräkning 2013 av priser i entreprenaddrift av vård och omsorg i hela kommunen.
Socialnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 606 tkr avseende hyreskostnad för personallokaler till sjuksköterskor och hemtjänst i Lommadelen i Solberga. (Tekniska nämndens budget avseende fastighetsverksamhet utökas med
motsvarande belopp.)
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Socialnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 554 tkr för inrättande av
Kontaktcenter.
Socialnämndens budget minskas med 125 tkr år 2013 och med 187 tkr åren 20142015 avseende ny nämndsekreterarorganisation.
Socialnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 1.083 tkr avseende samordnad ekonomifunktion.
Socialnämndens budget minskas med 88 tkr år 2014 och med 176 år 2015 med
anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.
Socialnämndens budget minskas år 2015 med 3.601 tkr avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.
Socialnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 2.010 tkr avseende löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 398 tkr avseende sänkt
PO-pålägg.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 3.800 tkr avseende ökade kostnader för gymnasieskola och vuxenutbildning.
Barn och utbildningsnämndens budget utökas år 2013 med 600 tkr för inredning
och utrustning av Rutsborgskolan med anledning av om- och tillbyggnad.
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 180 tkr för att
övergå till inköp av Fairtrade-bananer.
Barn- och utbildningsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 848 tkr för
inrättande av Kontaktcenter.
Barn- och utbildningsnämndens budget minskas med 141 tkr år 2013 och med 212
tkr åren 2014-2015 avseende ny nämndsekreterarorganisation.
Barn- och utbildningsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 1.264 tkr
avseende samordnad ekonomifunktion.
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Barn- och utbildningsnämndens budget minskas med 305 tkr år 2014 och med 610
år 2015 med anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.
Barn- och utbildningsnämndens budget minskas år 2015 med 7.496 tkr avseende
effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 13.893 tkr
avseende löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 1.195 tkr
avseende sänkt PO-pålägg.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 430 tkr avseende hyreskostnad för kampsportlokal. (Tekniska nämndens budget utökas med
motsvarande belopp.)
Kultur- och fritidsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 326 tkr för inrättande av Kontaktcenter.
Kultur- och fritidsnämndens budget minskas med 107 tkr år 2013 och med 161 tkr
åren 2014-2015 avseende ny nämndsekreterarorganisation.
Kultur- och fritidsnämndens budget minskas med 84 tkr år 2014 och med 168 år
2015 med anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.
Kultur- och fritidsnämndens budget minskas år 2015 med 616 tkr avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.
Kultur- och fritidsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 740 tkr avseende
löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 79 tkr avseende
sänkt PO-pålägg.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens budget utökas år 2013 med 600 tkr för tillfällig
förstärkning för att höja GIS-kompetens.
Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 524 tkr med
anledning av överlämnande av ansvaret för detaljplaneläggning till kommunstyrelsen.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 26 (50)

2012-11-29
2012-10-31
2012-10-10

KF § 92 (forts.)
KS § 199 (forts.)
AU § 201 (forts.)

Miljö- och byggnadsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 1.686 tkr med
anledning av övertagande av ansvaret för verksamheten mätning, beräkning och
kartering (MBK) från tekniska nämnden.
Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas, under förutsättning av fullmäktiges beslut, åren 2013-2015 med 8.889 tkr med anledning av överlämnande av ansvaret för räddningstjänstverksamheten till kommunstyrelsen.
Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 424 tkr för
inrättande av Kontaktcenter.
Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas med 3 tkr år 2014 och med 6 år
2015 med anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.
Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas år 2015 med 250 tkr avseende avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.
Miljö- och byggnadsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 406 tkr avseende löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 44 tkr avseende sänkt PO-pålägg.
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens budget utökas år 2013 med 6.300 tkr avseende beläggningsunderhåll.
Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 600 tkr för åtgärder som
ska göras i enlighet med Naturmiljöprogrammets mål- och åtgärdsdel.
Tekniska nämndens budget utökas med 600 tkr åren 2013-2015 avseende indexuppräkning 2013 av entreprenaden avseende gata och park.
Från tekniska nämndens budget för tillkommande driftkostnader (investeringsprogrammet) återförs 5.904 tkr åren 2014-2015 till anslag till kommunstyrelsens förfogande så att tekniska nämnden alla år endast är kompenserad för behovsnivå år
2013.
Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 552 tkr avseende ökade
avskrivningar inom skattefinansierad verksamhet.
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Tekniska nämndens budget minskas åren 2013-2015 med 1.686 tkr avseende
överlämnande av ansvaret för verksamheten mätning, beräkning och kartering
(MBK) till miljö- och byggnadsnämnden.
Tekniska nämndens budget minskas med nettointäkt om 800 tkr avseende överflyttande av ansvaret för vissa fastighetsfrågor till kommunstyrelsen.
Tekniska nämndens budget minskas åren 2013-2015 med 160 tkr avseende särskilda miljöprojekt.
Tekniska nämndens budget minskas åren 2013-2015 med 489 tkr för inrättande av
Kontaktcenter.
Tekniska nämndens budget minskas med 141 tkr år 2013 och med 212 tkr åren
2014-2015 avseende ny nämndsekreterarorganisation.
Tekniska nämndens budget minskas åren 2013-2015 med 620 tkr avseende samordnad ekonomifunktion.
Tekniska nämndens budget minskas med 8 tkr år 2014 och med 16 år 2015 med
anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.
Tekniska nämndens budget minskas år 2015 med 2.306 tkr avseende avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.
Tekniska nämndens budget utökas åren utökas åren 2013-2015 med 850 tkr avseende löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 110 tkr avseende sänkt PO-pålägg.
Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 606 tkr avseende hyreskostnad för personallokaler till sjuksköterskor och hemtjänst i Lommadelen i Solberga.
Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 430 tkr avseende hyreskostnad för kampsportlokal.
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Tekniska nämndens budget avseende fastighetsverksamhet utökas med 150 tkr
avseende överflyttande av uppföljande städsamordningsfunktion från kommunstyrelsen.
Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 4.062 tkr avseende ökade
avskrivningar inom fastighetsverksamhet.
Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 7.293 tkr till fastighetsverksamhet med anledning av införande av internhyressystem.
Medel till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende Väder och vind utökas åren
2014-2015 med 1.000 tkr.
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende åtgärder enligt naturmiljöprogram m.m. minskas år 2013 med 50 tkr för finansiering av projektet ”Naturbåten i Öresund 2013-2014”.
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende löneökningar minskas till
15.019 tkr år 2013, till 28.233 tkr år 2014 och till 46.533 år 2015.
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende ökade avskrivningar minskas med 4.614 tkr och överförs till tekniska nämndens budget. Resterande 1.170
år 2013 tas bort vilket innebär att reserven för detta år utgår.
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende tillväxtpostens reserv lokalkostnad utgår och ersätts med anslag till kommunstyrelsens förfogande avseende
tillkommande driftkostnader (utöver nivå 2013), som utökas till 10.251 tkr år
2014 och till 12.471 tkr år 2015.
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende ej debiterbara planprogram
minskas med 1.000 tkr år 2015 till 1.258 tkr.
I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 3.000 tkr år 2014 för inredning
och utrustning av Karstorpskolan och 650 tkr år 2015 för inredning och utrustning
av Alfredshällsskolan med anledning av utbyggnad.
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I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 1.430 tkr år 2014 och 4.868 tkr
år 2015 avseende beräknad indexuppräkning av priser i entreprenaddrift av vård
och omsorg i hela kommunen.
I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 220 tkr år 2014 samt 440 tkr år
2015 avseende beräknad indexuppräkning inom räddningstjänsten.
I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 600 tkr år 2014 och 1.200 tkr år
2015 avseende beräknad indexuppräkning av entreprenaden avseende gata och park.
I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 1.545 tkr år 2014 och 3.120 år
2015 avseende sammanvägd indexuppräkning för hyreshöjningar inom internhyressystemet.
Nivån på anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett justeras till
8.951 tkr år 2013, till 1.814 tkr år 2014 och till 9.748 tkr år 2015.
Lisa Bäck yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag
till driftbudget i enlighet med ordförandens yrkande med följande ändringar och
tillägg:
Kommunstyrelsens budget
- Budgeten minskas med 1.535 tkr åren 2013-2015 för att verksamheten Vakande ögon
ska avvecklas.
- Budgeten minskas med 200 tkr åren 2013-2015 avseende personalenheten med
anledning av socialnämndens utökade entreprenaddrift av vård och omsorg i
eget och särskilt boende.
- Budgeten minskas med 100 tkr åren 2013-2015 för att möjliggöra ett tillskott om
samma belopp för arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma.
- Budgeten utökas inte med 240 tkr åren 2013-2015 för införande av gemensam
nämndsekreterarfunktion.
Barn- och utbildningsnämndens budget
- Budgeten utökas med 1.000 tkr åren 2013-2015 för att bibehålla Alternativskolan.
- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2013-2015 med 500 tkr för ökat inköp av
ekologisk mat.
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- Budgeten utökas åren 2013-2015 med ytterligare 2.998 tkr för att förstärka ekonomin för personal inom grundskolan.
- Budgeten minskas med 300 tkr åren 2013-2015 avseende vårdnadsbidraget.
Kultur- och fritidsnämndens budget
- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2013-2015 för utökning av fältgruppens verksamhet.
- Budgeten utökas med 210 tkr år 2013 och 314 tkr åren 2014-2015 för att inte
höja kulturskolans avgifter.
Tekniska nämndens budget
- Budgeten utökas med 300 tkr åren 2013-2015 för utökad rondering.
Investeringsbudgeten
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag under §
97/12 med följande ändringar:
Kommunstyrelsen
Totalutgiften för projektet Reservkraftverk till Kommunhuset minskas till 940 tkr
med planerad utbetalning och driftstart 2013.
Totalutgiften för projektet Reservkraftverk på Vega 2 minskas till 1.000 tkr med
planerad utbetalning och driftstart år 2014.
Tekniska nämnden
Planerade utbetalningar i projektet Beläggningsinvesteringar minskas med 5.000
tkr åren 2013-2015.
Ett nytt projekt Kollektivtrafikstråk på Vinstorpsvägen fastställs till 20.000 tkr
med planerad utbetalning åren 2015-2016 och driftstart år 2016.
Ett nytt projekt Åtgärder enligt Naturmiljöprogrammet fastställs till 2.100 tkr med
planerad utbetalning om 525 tkr per år 2013-2016.
Ett nytt projekt Ny kaj/brygga i småbåtshamnen i Lomma fastställs till 2.000 tkr
med planerad utbetalning och driftstart år 2013.
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Ett nytt projekt Renovering av T-bryggan fastställs till 1.750 tkr med planerad utbetalning och driftstart år 2013.
Ett nytt projekt Parkeringslösning på Bredgatan i samband med byggande av ny
idrottshall fastställs till 2.000 tkr med planerad utbetalning och driftstart år 2015.
Totalutgiften för ett nytt projekt ARV – utbyggnad/renovering av reningsverk
fastställs till 9.000 tkr med planerad utbetalning om 2.000 tkr åren 2013 och 2014
och 1.000 tkr år 2015 och driftstart år 2017.
Ett nytt projekt N. Västkustvägen, ombyggnad av befintligt dagvattennät i Borgeby fastställs till 6.000 tkr med planerad utbetalning om 3.000 åren 2015-2016 och
driftstart år 2016.
Ett nytt projekt C-stationen, flytt/ombyggnad fastställs till 4.000 tkr med planerad
utbetalning och driftstart år 2013.
Årsanslaget för investeringar inom vatten och avlopp minskas år 2013 med 3.100
tkr och år 2015 med 3.000 tkr.
Exploateringsbudgeten
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till exploateringsbudget enligt tekniska nämndens förslag under § 75/12.
Skattesatsen
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige fastställa skattesatsen för år 2013 till oförändrat 19,24
kronor/skattekrona.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 11.30-11.35.
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Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende
driftbudgeten.
Sedan avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks ändringsyrkanden för var och en nämnd avseende driftbudgeten.
Därefter avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till sina yrkanden
avseende investeringsbudgeten, exploateringsbudgeten och skattesatsen.
Denna propositionsordning godkännes.
Driftbudgeten
Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande
avseende driftbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
ändringsyrkande avseende kommunstyrelsens driftbudget, varefter arbetsutskottet
avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
ändringsyrkande avseende barn- och utbildningsnämndens driftbudget, varefter
arbetsutskottet avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
ändringsyrkande avseende kultur- och fritidsnämndens driftbudget, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks ändringsyrkande avseende tekniska nämndens driftbudget, varefter arbetsutskottet avslår
detsamma.
Investeringsbudgeten
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande
avseende investeringsbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.
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Exploateringsbudgeten
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende exploateringsbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.
Skattesatsen
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande
avseende skattesatsen, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.
Arbetsutskottet beslutar följande:
- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att göra nödvändiga justeringar i externbudget för de avgiftsfinansierade verksamheterna efter inarbetande av ökade intäkter, ökade avskrivningar, löneökningar m.m. vilket kommer att innebära att
budgetjustering mellan avgifts- och skattefinansierad teknisk verksamhet är inarbetad i budgetförslaget till kommunfullmäktige.
- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upprätta resultat- och balansbudget avseende VA-verksamheten, att inarbetas i budgetförslaget till kommunfullmäktige.
- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upprätta resultat- och balansbudget avseende fastighetsverksamheten, att inarbetas i budgetförslaget till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen upprättar budgetförslag innefattande budget för år 2013 samt
plan för ekonomin för åren 2014-2015 enligt bilaga.
-------------------- Bilaga A, B C KSAU § 201/12
Noteras särskilt att:
- Beslutet om medel avseende fastighetsunderhåll innebär att Internhyressystemet måste revideras.
- Beslut om medel avseende ny nämndsekreterarorganisation och förändrad
överförmyndarnämnd förutsätter reducerat arvode till överförmyndare och ersättare.
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2013 och plan för
ekonomi för åren 2014-2015, fastställes.
- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges
särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under år 2013
till totalt 550 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2013 rätt att omsätta lån, d.v.s.
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2013.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 miljoner kronor.
- Skattesatsen för år 2013 fastställes till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.
- Följande finansiella mål för åren 2013-2015 fastställes:
”Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika
med 98 % av skatteintäkter och statsbidrag.”
Reservation
Lisa Bäck (S) reserverar sig skriftligt till förmån för sina yrkande.
-------------------- Bilaga D KSAU § 201/12
____________________________________

KS § 199
Kommunstyrelsens handläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar ekonomichefen en redogörelse för
budgetförutsättningarna samt föreliggande budgetförslag.
Budgetförslaget har behandlats vid sammanträde med kommuncentrala samverkansgruppen 2012-10-30.
Föreligger resultat- och balansbudget avseende VA-verksamheten och fastighetsverksamheten.
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Beslutsunderlag
- Protokoll från sammanträde 2012-10-30 med kommuncentrala samverkansgruppen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 210/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 182/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 187/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 195/12
- Resultat- och balansbudget avseende VA-verksamheten
- Resultat- och balansbudget avseende fastighetsverksamheten,
Överläggning
Ordföranden yrkar, med instämmande av Christian Idström, Lars Arheden, Remco
Andersson, Alf Michelsen, Sofia Forsgren-Böhmer och Lisa Bäck, bifall till arbetsutskottets förslag i ärendet med följande ändringar i driftbudgeten:
- Överförmyndarens budget minskas åren 2013-2015 med 120 tkr med anledning
av reducerat arvode till överförmyndaren och ersättaren för denne.
- Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013 -2015 med 120 tkr med anledning
av organisationsförändring avseende nämndssekreterarorganisationen och överförmynderiverksamheten, bland annat innebärande att två nämndssekreterare,
utöver nämndssekreteraruppgifter, också ska vara överförmyndarhandläggare.
- Socialnämndens budget utökas år 2013 med 169 tkr avseende löneökningar.
- Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende löneökningar minskas år
2013 med 169 tkr.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén, att kommunstyrelsens budget
ska minskas med 1.535 tkr åren 2013-2015 för att verksamheten Vakande ögon
ska avvecklas.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att kommunstyrelsens budget ska minskas med 200 tkr åren 2013-2015 avseende personalenheten med anledning av socialnämndens utökade entreprenaddrift av vård och
omsorg i eget och särskilt boende.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att kommunstyrelsens budget ska minskas med 100 tkr åren 2013-2015 för att möjliggöra ett
tillskott om samma belopp för arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma.
Utdragsbestyrkande
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Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att kommunstyrelsens budget inte ska utökas med 240 tkr åren 2013-2015 för införande av
gemensam nämndsekreterarfunktion.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att barn- och
utbildningsnämndens budget ska utökas med 1.000 tkr åren 2013-2015 för att bibehålla Alternativskolan.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att barn- och
utbildningsnämndens budget ska utökas med 500 tkr åren 2013-2015 för ökat inköp av ekologisk mat.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att barn- och
utbildningsnämndens budget ska utökas åren 2013-2015 med ytterligare 2.998 tkr
för att förstärka ekonomin för personal inom grundskolan.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att barn- och
utbildningsnämndens budget ska minskas med 300 tkr åren 2013-2015 avseende
vårdnadsbidraget.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén, att kultur- och fritidsnämndens budget ska utökas med 500 tkr åren 2013-2015 för utökning av fältgruppens
verksamhet.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén och Jan Rydén, att kultur- och
fritidsnämndens budget ska utökas med 210 tkr år 2013 och 314 tkr åren 20142015 för att inte höja kulturskolans avgifter.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén, att tekniska nämndens budget
ska utökas med 300 tkr åren 2013-2015 för utökad rondering.
Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget m.fl. yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag med ändringar avseende driftbudgeten.
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Därefter avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till vart och ett av
ställda tilläggs- och ändringsyrkanden.
Denna propositionsordning godkännes.
Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag till sitt eget m.fl.
yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag med ändringar avseende driftbudgeten, varefter kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 1.535 tkr
åren 2013-2015 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
m.fl. yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 200 tkr åren 20132015 avseende personalenheten med anledning av socialnämndens utökade entreprenaddrift av vård och omsorg i eget och särskilt boende, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
m.fl. yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 100 tkr åren 20132015 för att möjliggöra ett tillskott om samma belopp för arbete med utveckling
av centrumstråket i Lomma, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
m.fl. yrkande att kommunstyrelsens budget inte ska utökas med 240 tkr åren 20132015 för införande av gemensam nämndsekreterarfunktion, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
m.fl. yrkande att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 1.000 tkr
åren 2013-2015 för att bibehålla Alternativskolan, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
m.fl. yrkande att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 500 tkr
åren 2013-2015 för ökat inköp av ekologisk mat, varefter kommunstyrelsen avslår
detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
m.fl. yrkande att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas åren 20132015 med ytterligare 2.998 tkr för att förstärka ekonomin för personal inom
grundskolan, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
m.fl. yrkande att barn- och utbildningsnämndens budget ska minskas med 300 tkr
åren 2013-2015 avseende vårdnadsbidraget, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att kultur- och fritidsnämndens budget ska utökas med
500 tkr åren 2013-2015 för utökning av fältgruppens verksamhet, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
m.fl. yrkande att kultur- och fritidsnämndens budget ska utökas med 210 tkr år
2013 och 314 tkr åren 2014-2015 för att inte höja kulturskolans avgifter, varefter
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att tekniska nämndens budget ska utökas med 300 tkr
åren 2013-2015 för utökad rondering, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen upprättar budgetförslag innefattande budget för år 2013 samt
plan för ekonomin för åren 2014-2015 enligt bilaga.
-------------------- Bilaga A, B C KS § 199/12
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Noteras särskilt att:
- Beslutet om medel avseende fastighetsunderhåll innebär att Internhyressystemet måste revideras.
- Beslut om medel avseende ny nämndsekreterarorganisation och förändrad
överförmyndarnämnd förutsätter reducerat arvode till överförmyndare och ersättare.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2013 och plan för
ekonomi för åren 2014-2015, fastställes.
- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under
år 2013 till totalt 550 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2013 rätt att omsätta
lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2013.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 miljoner kronor.
- Skattesatsen för år 2013 fastställes till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.
- Följande finansiella mål för åren 2013-2015 fastställes:
”Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika
med 98 % av skatteintäkter och statsbidrag.”
Reservationer
Lisa Bäck (S) och Lars Carlén (S) reserverar sig skriftligt till förmån för sina yrkanden.
-------------------- Bilaga D KS § 199/12
Jan Rydén (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden.
____________________________________
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Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges ordförande Claes Hedlund redogör inledningsvis för sitt
förslag till handläggningsordning av budgetärendet, vilket godkännes av kommunfullmäktige.
Därefter lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn en redogörelse
för det föreliggande förslaget till budget för Lomma kommun år 2013 samt plan
för ekonomin åren 2014-2015.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Lisa Bäck redovisar det socialdemokratiska partiets ställningstagande till vissa budgetfrågor och noterar samtidigt att socialdemokraterna avser att återkomma med tilläggs- och ändringsyrkanden under
överläggningens gång.
Remco Andersson redovisar folkpartiets ställningstagande till vissa budgetfrågor.
Överläggning
Driftbudget avseende åren 2013 samt 2014-2015
Anders Berngarn, Remco Andersson, Lisa Bäck, Jan Rydén, Per Lindell, Lars
Carlén, Kristina Kinnman-Starck, Lars-Göran Svensson, Rune Netterlid, Carin
Hansson och Lars Arheden yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Lisa Bäck, Jan Rydén, Lars Carlén och Rune Netterlid avser att återkomma med
tilläggs- och ändringsyrkanden under överläggningens gång.
Kommunstyrelsen
Lisa Bäck yrkar med instämmande av Rune Netterlid och Lars Carlén att kommunstyrelsens budget ska minskas med 1.535 tkr för åren 2013-2015 för att verksamheten Vakande ögon skall avvecklas.
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Vidare yrkar Lisa Bäck med instämmande av Rune Netterlid och Lars Carlén att
kommunstyrelsens budget ska minskas med 200 tkr, åren 2013-2015, avseende
personalenheten, med anledning av socialnämndens utökade entreprenaddrift av
vård och omsorg i eget och särskilt boende.
Slutligen yrkar Lisa Bäck med instämmande av Rune Netterlid och Lars Carlén att
kommunstyrelsens budget ska minskas med 100 tkr för att möjliggöra ett tillskott
om samma belopp för arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma.
Jan Rydén yrkar att kommunstyrelsens budget ska minskas med 200 tkr åren
2013-2015 avseende personalenheten, med anledning av socialnämndens utökade
entreprenaddrift för vård och omsorg i eget och särskilt boende.
Dessutom yrkar Jan Rydén att kommunstyrelsens budget ska minskas med 100 tkr
för åren 2013-2015 för att möjliggöra tillskott om samma belopp för arbete med
utveckling av centrumstråket i Lomma.
Beträffande förslag avseende kommunstyrelsen yttrar sig jämväl Anders Berngarn
och Remco Andersson.
Socialnämnden
Beträffande förslag avseende socialnämnden yttrar sig Per Lindell och Lisa Bäck.
Barn- och utbildningsnämnden
Lars Carlén yrkar följande med instämmande av Rune Netterlid.
Barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 1.000 tkr åren 2013-2015
för att bibehålla Alternativskolan.
Barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas åren 2013-2015 med 500 tkr
för ökat inköp av ekologisk mat.
Barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas åren 2013-2015 med ytterligare 2.998 tkr för att förstärka ekonomin för personal inom förskolan och grundskolan.
Barn- och utbildningsnämndens budget ska minskas med 300 tkr åren 2013-2015
avseende vårdnadsbidraget.
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Slutligen yrkar Lars Carlén med instämmande av Rune Netterlid att målen för
barn- och utbildningsnämnden, kostverksamheten, ska kompletteras med följande
”Andelen ekologiskt odlad, gärna närproducerad, mat skall nå det nationella målet
under 2013”.
Jan Rydén yrkar att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 1.000
tkr åren 2013-2015 för att bibehålla Alternativskolan.
Vidare yrkar Jan Rydén att barn- och utbildningsnämndens budget skall utökas
åren 2013-2015 med ytterligare 2.998 tkr för att förstärka ekonomin för personal
inom grundskolan.
Slutligen yrkar Jan Rydén att barn- och utbildningsnämndens budget ska minskas
med 300 tkr åren 2013-2015 avseende vårdnadsbidraget.
Beträffande förslag avseende barn- och utbildningsnämnden yttrar sig jämväl Gunilla Lundström, Kristina Kinnman-Starck, Anna-Karin Davidsson, Lars-Göran
Svensson och Lisa Bäck.
Kultur- och fritidsnämnden
Lisa Bäck yrkar med instämmande av Rune Netterlid och Lars Carlén att kulturoch fritidsnämndens budget ska utökas åren 2013-2015 med 500 tkr för utökning
av fältgruppens verksamhet. Dessutom yrkar Lisa Bäck med instämmande av
Rune Netterlid och Lars Carlén att kultur- och fritidsnämndens budget skall utökas åren 2013-2015 med 210 tkr för 2013 och 314 tkr för 2014 och 2015 för att
inte höja Kulturskolans avgifter.
Jan Rydén yrkar att kultur- och fritidsnämndens budget ska utökas med 210 tkr
2013 och 314 tkr för åren 2014-2015 för att inte höja Kulturskolans avgifter.
Beträffande förslag avseende kultur- och fritidsnämnden yttrar sig jämväl Carin
Hansson.
Tekniska nämnden
Rune Netterlid yrkar med instämmande av Lars Carlén att tekniska nämndens
budget ska utökas åren 2013-2015 med 300 tkr för utökad rondering.
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Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser att ställa proposition på Anders Berngarns med fleras yrkanden om bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget för år 2013 samt plan för ekonomin för åren
2014-2015 och därefter ställa proposition på resta ändrings- och tilläggsyrkanden.
Denna propositionsordning godkännes.
Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2013 och plan för ekonomin för åren
2014-2015
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
kommunstyrelsens förslag avseende budget år 2013 och plan för ekonomin åren
2014-2015, varefter kommunfullmäktige beslutar att bifalla desamma.
Mot detta prövas därefter resta ändrings- och tilläggsyrkanden enligt följande.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer först proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkanden om att kommunstyrelsens budget ska
minskas med 1.535 tkr åren 2013-2015 för att verksamheten Vakande ögon ska
avvecklas, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå Lisa Bäcks med fleras
ändringsyrkanden.
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkanden om att kommunstyrelsens budget ska
minskas med 200 tkr åren 2013-2015 avseende personalenheten, med anledning
av socialnämndens utökande entreprenaddrift av vård och omsorg i eget och särskilt boende, varefter han förklarar sig anse att kommunfullmäktige beslutat att
avslå desamma.
Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes.
Den som önskar bifalla ändringsyrkandet röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Utdragsbestyrkande
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Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 9, Nej 33.
----------------------Bilaga a KF § 92/12
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkande om att kommunstyrelsens budget ska
minskas med 100 tkr för att möjliggöra tillskott om samma belopp för arbete med
utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter kommunfullmäktige beslutar att
avslå Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Barn- och utbildningsnämnden
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden och att barn- och utbildningsnämndens
budget ska utökas med 1.000 tkr åren 2013-2015 för att bibehålla Alternativskolan, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå Lars Carléns med fleras
tilläggsyrkanden.
Ordföranden ställer vidare proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns med fleras ändringsyrkande om att barn- och utbildningsnämndens
budget ska utökas åren 2013-2015 med 500 tkr för ökat inköp av ekologisk mat,
varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns med fleras tilläggsyrkande om ett tillkommande mål för barn- och
utbildningsnämnden, kostverksamheten, varefter kommunfullmäktige beslutar att
avslå Lars Carléns med fleras tilläggsyrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns med fleras ändringsyrkande om att barn- och utbildningsnämndens
budget ska utökas 2013-2015 med ytterligare 2.998 tkr för att förstärka ekonomin
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för personal inom förskolan och grundskolan, varefter han förklarar sig anse kommunfullmäktige beslutat att avslå desamma.
Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes.
Den som önskar bifalla ändringsyrkandet röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 9, Nej 33.
----------------------Bilaga b KF § 92/12
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden om att minska barn- och utbildningsnämndens budget med 300 tkr åren 2013-2015 avseende vårdnadsbidraget, varefter han förklarar sig anse att kommunfullmäktige beslutat att avslå desamma.
Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes.
Den som önskar bifalla ändringsyrkandet röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå ändringsyrkandena.
Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 9, Nej 31, Avstår 2.
----------------------Bilaga c KF § 92/12
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå ändringsyrkandena.
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Kultur- och fritidsnämnden
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkande om utökning av kultur- och fritidsnämndens budget åren 2013-2015 med 500 tkr för utökning av fältgruppens verksamhet, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Sedan ställer ordförande proposition på frågan om bifall respektive avslag till Lisa
Bäcks med fleras ändringsyrkande om utökning av kultur- och fritidsnämndens
budget åren 2013-2015 med 210 tkr för år 2013 och 314 tkr för åren 2014-2015,
för att inte höja Kulturskolans avgifter, varefter kommunfullmäktige beslutar att
avslå desamma.
Tekniska nämnden
Slutligen ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Rune Netterlids med fleras ändringsyrkande om utökning av tekniska nämndens
budget år 2013-2015 med 300 tkr för utökad rondering, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Kommunfullmäktiges beslut
- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2013 och plan för
ekonomi för åren 2014-2015, fastställes.
-------------------- Bilaga d KF § 92/12
- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under
år 2013 till totalt 550 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2013 rätt att omsätta
lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2013.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 miljoner kronor.
- Skattesatsen för år 2013 fastställes till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.
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”Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika
med 98 % av skatteintäkter och statsbidrag.”
Reservationer
Lisa Bäck (S), Lars Carlén (S), Barbro Söderberg (S), Rune Netterlid (S), Fredrik
Högberg (S), Karl-Gustav Nilsson (S), Conny Bäck (S) och Håkan Löfgren (S) reserverar sig till förmån för av socialdemokratiska ledamöter resta yrkanden.
-------------------- Bilaga e KF § 92/12
Jan Rydén (MP) reserverar sig mot besluten till förmån för sina egna yrkanden.
-------------------- Bilaga f KF § 92/12
____________________________________
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Redovisning av ej slutbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska kommunstyrelsen årligen
till kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner
som inte har beretts färdigt.
Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kanslienheten att, förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde,
ytterligare tre gånger under året till kommunstyrelsen redovisa de motioner, vilkas
beredning ännu inte slutförts.
Nedanstående förteckning visar de motioner, vars beredning ännu inte slutförts.
Motionär
Inkommen Innehåll
Remco Andersson 2012-09-05 Angående utök(FP)
ning av antalet
platser för feriearbete.
Gunilla Tynell
2012-09-11 Angående ”låne(FP)
kort” till alla sexåringar.

Beredningsstadium
Motionen är remitterad till
kommunstyrelsen

Motionen är remitterad till
kommunstyrelsen och kulturoch fritidsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-09-28 från kommunsekreteraren
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Redovisningen av ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
____________________________________
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Redovisningen av ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
____________________________________
KF § 93
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Motionär
Inkommen Innehåll
Remco Andersson 2012-09-05 Angående utök(FP)
ning av antalet
platser för feriearbete.
Gunilla Tynell
2012-09-11 Angående ”låne(FP)
kort” till alla sexåringar.

Beredningsstadium
Motionen har behandlats av
kommunstyrelsen 2012-11-21
§ 220.
Motionen förväntas behandlas
av kommunstyrelsen
2012-12-12.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn informerar vid kommunfullmäktiges sammanträde om att motionen angående utökning av antalet platser för feriearbete har behandlats av kommunstyrelsen 2012-11-21 § 220 och förväntas behandlas av kommunfullmäktige 2012-12-13.
Vidare informerar Anders Berngarn om att motionen angående lånekort till alla
sexåringar har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommer att behandlas av kommunstyrelsen 2012-12-12.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Remco Andersson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningen av ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
____________________________________
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