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KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 2 (36)

2013-11-28

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma
kommun 2013-11-28
Claes Hedlund ordf.
Anders Rydström 1:e vice ordf.
Barbro Söderberg 2:e vice ordf.
Ordinarie ledamöter
M Anders Berngarn
M Lars Arheden § 77 – del av § 79
M Carin Hansson
M Kristina Kinnman-Starck
M Emma Köster
M Mozhgan Zachrison
M Göran Tufvesson
M Jerry Ahlström
M Patrik Bystedt
M Alf Michelsen
M Björn Haaland
M Monica Thomhave Jeding
M Robert Wenglén
M Sofia Forsgren-Böhmer
M Gustav Carlberg
M Anders Widesjö
M Lennart Månsson
M Åsa Ahlström
S
Lisa Bäck
S
Lars Carlén
S
Rune Netterlid
S
Fredrik Högberg
S
Karl-Gustav Nilsson
S
Conny Bäck
FP Britt Hjertqvist
FP Yvonne Andreasson
FP Remco Andersson
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2013-11-28

Ordinarie ledamöter (forts.)
FP Gunilla Tynell
FP Gunilla Lundström
KD Anna-Karin Davidsson
C
Martha Henriksson Witt
C
Lars-Göran Svensson
SPI Per Lindell
MP Jan Rydén
MP Liselotte Borsiin
Tjänstgörande ersättare
M Bert Larsson
M Anna Ericson
M Lennart Badersten § 77 – del av § 79
M Elisabeth Rosenquist
M Janina Pettersson del av § 79 - § 81
S
Håkan Löfgren
Icke tjänstgörande ersättare
M Janina Pettersson § 77 – del av § 79
S
Helena Jönsson § 77 – del av § 79
S
Arne Lindgren
KD Birgitta Nilsson
C
Gun Lindh
SPI Birgitta von Freytag
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KF § 77

Meddelande
a.

Dnr KS/KF 2013:18.002

Mark- och miljööverdomstolens beslut 2013-11-27 att inte bevilja
prövningstillstånd avseende överklagande vad gäller detaljplan för del
av fastigheten Lomma Bjärred 43:1, Alfredshällsskolan. Detaljplanen
har därmed vunnit laga kraft.
KS/KF 2013:177.108

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet.
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KF § 78

s. 5 (36)

2013-11-28

Dnr KS/KF 2013:423.113

Godkännande av avsägelse från Malin Kihlman (FP) avseende
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Malin Kihlman har avsagts sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige godkänner Malin Kihlmans avsägelse samt hemställer hos
länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
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2013-10-30
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Dnr KS/KF 2013:51.041

Fastställelse av budget innefattande budget för år 2014 samt plan
för ekonomin för åren 2015-2016
Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande
av projekt, dels om upptagande av lån och omsättande av lån
Fastställelse av skattesats för år 2014
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2012-11-29, § 92, fastställt budget för år 2013 och plan
för ekonomin för åren 2014-2015. Kommunstyrelsen har 2013-05-22, § 96, fastställt slutliga ramar för år 2014 och planeringsramar för åren 2015-2016. I dessa
ramar har korrigering gjorts efter beslut om justering av redan fördelad tillväxtpost år 2013 och tillväxtpost avseende år 2014 samt beträffande poster hänförbara
till internhyressystemet.
Efter kommunstyrelsens beslut om de slutliga ramar 2014 och planeringsramar
2015-2016 har poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya förutsättningar. Hänsyn har tagits till skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 13:49).
Nämnderna och kommunstyrelsen har upprättat förslag till budget för år 2014
samt plan för ekonomin åren 2015-2016.
Kommunstyrelsen har 2012-12-12, § 250, fastställt investeringsramar för åren
2014-2016. Därefter har nämnderna inkommit med förslag till investeringsbudget.
Investeringsplaneringsgruppen har sedan prioriterat och justerat investeringsförslagen. Kommunstyrelsen har sedan, 2013-04-24, § 71, upprättat förslag till investeringsbudget 2014-16.
Tekniska nämnden har därefter lämnat förslag till ändringar i investeringsbudget.
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till exploateringsbudget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har företagit en genomgång av nämndernas budgetförslag och äskanden vid sammanträde 2013-10-01--02.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 96/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 71/13
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 91/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 10/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 87/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 119/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 120/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 121/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 161/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 162/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 172/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 185/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 186/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 142/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 151/13
- Skrivelse 2013-08-12 från kommundirektören
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 196/13
- Beslut 2013-08-13 av överförmyndaren med förslag till budget
- Beslut 2013-06-04 av valnämndens ordförande med förslag till budget
- Protokoll från revisionen, § 8/13
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 3/13
- Protokoll från socialnämnden, § 45/13
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 83/13
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 84/13
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 51/13
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 52/13
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 53/13
- Protokoll från tekniska nämnden, § 57/13
- Protokoll från tekniska nämnden, § 58/13
- Protokoll från tekniska nämnden, § 64/13
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 86/13
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 103/13
- Överenskommelse mellan kommunstyrelsen och socialnämnden
- Överenskommelse mellan tekniska nämnden och socialnämnden
Utdragsbestyrkande
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- Överenskommelse mellan socialförvaltningen och UKF-förvaltningen
- Överenskommelse mellan kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden
Arbetsutskottets handläggning
Överläggning
Driftbudgeten
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till driftbudget enligt fastställda ramar, korrigerade efter ny skatteprognos i
cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting, och med poster under finansförvaltningen uppdaterade utifrån gällande förutsättningar, med följande ändringar:
Korrigering ska ske mellan nämnderna samt från kommunstyrelsens förfogandemedel till nämnder i enlighet med förteckning, daterad 2013-10-09 (bilaga A).
Barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 2.600 tkr åren 2014-2016
med anledning av lägre statsbidrag kopplat till maxtaxa, tekniska nämndens budget ska utökas åren 2014-2016 med 893 tkr för en justering av resultatnivån inom
VA-verksamheten och socialnämndens budget ska minskas med 822 år 2014,
2.379 tkr år 2015 och 3.096 år 2016 med anledning av nämndens förväntade hyresintäkter i enlighet med förteckning, daterad 2013-10-09 (bilaga A). Slutligen
ska kommunstyrelsens förfogandemedel justeras för att uppnå föreslaget resultatmål.
-------------------- Bilaga A KSAU § 200/13
Kommunstyrelsens budget utökas år 2014 med 210 tkr avseende medel till Höje å
vattendrag för den s.k. dagvattengruppens arbete med flödesdämpande åtgärder i
Höje å.
Socialnämndens budget minskas med 1.096 tkr år 2014, 1.444 tkr år 2015 och
1.277 tkr år 2016 med anledning av ytterligare förväntade hyresintäkter inom socialnämndens verksamhet.
Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2014-2016 med 7.000 tkr för
kvalitetshöjande åtgärder.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar utökas år 2014 med
1.100 tkr och åren 2015-2016 med 1.500 tkr för att möjliggöra ytterligare löneökningar för lärarna.
Lars Carlén yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag
till driftbudget i enlighet med ordförandens yrkande med följande ändringar och
tillägg:
Kommunstyrelsen
- Budgeten minskas med 1.862 tkr åren 2014-2016 för att verksamheten Vakande
ögon ska avvecklas.
- Budgeten minskas med 200 tkr åren 2014-2016 avseende personalenheten.
- Budgeten minskas med 100 tkr avseende arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.
Socialnämnden
- Budgeten utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för fortsatt drift av Lillevången
som korttidsboende (beloppet sänkt med 1.500 tkr med hänsyn till möjliga externa intäkter).
- Budgeten utökas med 150 tkr åren 2014-2016 för återgång till förskrivning av
uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel.
- Budgeten utökas med 100 tkr åren 2014-2016 för att sänka avgiften för familjerådgivning.
Barn- och utbildningsnämnden
- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för ökat inköp av ekologisk mat.
- Budgeten utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för att utöka personalen inom
för- och grundskolan.
- Budgeten minskas med 300 tkr under åren 2014-2016 avseende vårdnadsbidraget.
Kultur- och fritidsnämnden
- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för utökning av fältgruppens verksamhet.
- Budgeten utökas med 210 tkr år 2014 och 314 tkr åren 2015-2016 för att förhindra höjning av kulturskolans avgifter.
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Tekniska nämnden
- Budgeten utökas med 300 tkr åren 2014-2016 för utökad rondering.
- Budgeten utökas med 2.000 tkr 2014 för att öka möjligheten att klara eftersatt
gatuunderhåll enligt plan .
Miljö- och byggnadsnämnden
- Budgeten utökas med 550 tkr åren 2014-2016 för tillsättande av ytterligare en
miljöinspektör.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 09.30-10.00.
Investeringsbudgeten
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag under §
71/13 med följande ändringar:
Tekniska nämnden
Två nya projekt ”Kylanläggning Lomma biblioteket” och ”Kylanläggning Vega”
och fastställs till 1.500 tkr vardera med planerad utbetalningar åren 2014 och
driftstart år 2014.
Årsanslaget för mindre investeringar minskas år 2014 med 3.000 tkr.
Exploateringsbudgeten
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till exploateringsbudget enligt kommunstyrelsens förslag under § 151/13.
Skattesatsen
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 19,24
kronor/skattekrona.
Utdragsbestyrkande
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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 Lars Carléns
tilläggs- och ändringsyrkanden avseende driftbudgeten.
Denna propositionsordning godkännes.
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 Lars Carléns yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 1.862 tkr åren
2014-2016 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 200 tkr åren 20142016 avseende personalenheten, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr avseende arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter arbetsutskottet avslår
detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 1.500 tkr åren 20142016 för fortsatt drift av Lillevången som korttidsboende (beloppet sänkt med
1.500 tkr med hänsyn till möjliga externa intäkter), varefter arbetsutskottet avslår
detsamma.
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Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 150 tkr åren 2014-2016
för återgång till förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel,
varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 100 tkr åren 20142016 för att sänka avgiften för familjerådgivning, varefter arbetsutskottet avslår
detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 500
tkr åren 2014-2016 för ökat inköp av ekologisk mat, varefter arbetsutskottet avslår
detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 1.500 tkr
åren 2014-2016 för att utöka personalen inom för- och grundskolan, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska minskas med 300 tkr
under åren 2014-2016 avseende vårdnadsbidraget, varefter arbetsutskottet avslår
detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas med 500 tkr
åren 2014-2016 för utökning av fältgruppens verksamhet, varefter arbetsutskottet
avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas med 210 tkr år
2014 och 314 tkr åren 2015-2016 för att förhindra höjning av kulturskolans avgifter, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
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Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande att tekniska nämndens driftbudget ska utökas med 300 tkr åren 2014-2016
för utökad rondering, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att tekniska nämndens driftbudget ska utökas med 2.000 tkr 2014 för att öka
möjligheten att klara eftersatt gatuunderhåll enligt plan, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att miljö- och byggnadsnämndens driftbudget ska utökas med 550
tkr åren 2014-2016 för tillsättande av ytterligare en miljöinspektör, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.
Investeringsbudgeten
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande
avseende investeringsbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.
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:
- Budgetmål och budgettexter för verksamheterna ska inarbetas i förslaget till
kommunstyrelsens budgetförslag i enlighet med av utskottet givna direktiv.
- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upprätta resultat- och balansbudget avseende VA-verksamheten, att inarbetas i budgetförslaget till kommunfullmäktige.
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- 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 2014 samt
plan för ekonomin för åren 2015-2016 enligt bilaga.
-------------------- Bilaga B KSAU § 200/13
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2014 och plan för
ekonomi för åren 2015-2016, fastställes.
- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under
år 2014 till totalt 560 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att omsätta
lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2014.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 miljoner kronor.
- Skattesatsen för år 2014 fastställes till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.
- Följande finansiella mål för åren 2014-2016 fastställes:
”Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika
med 99,5 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2014 och 99 % av skatteintäkter
och statsbidrag åren 2015-2016.
Från år 2016 och framåt får investeringsnivån för respektive år inte överstiga nivån på avskrivningarna.”
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Reservation
Lars Carlén (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
-------------------- Bilaga C KSAU § 200/13
____________________________________
AU § 222
Arbetsutskottets handläggning
Enligt ny skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting 2013-10-10 (cirkulär 13:53) får Lomma kommun ytterligare skatteintäkter om 2,8 mnkr år 2014,
3,9 mnkr år 2015 och 7,1 mnkr år 2016.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-10-16 från budgetekonomen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- De ökade skatteintäkterna används till att utöka anslaget till kommunstyrelsens
förfogande, övrigt oförutsett, till 3.557 tkr år 2014, 11.498 tkr år 2015 och 7.069
tkr år 2016.
- Investeringsbudgetens projekt vad gäller Kylanläggning Lomma bibliotek och
Kylanläggning Vega stås samman till ett KF-projekt.
____________________________________
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Kommunstyrelsens handläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar ekonomichefen en redogörelse.
Budgetförslaget har behandlats vid sammanträde med kommuncentrala samverkansgruppen 2013-10-29.
Beslutsunderlag
- Protokoll från sammanträde med kommuncentrala samverkansgruppen 2013-1029
Överläggning
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag i ärendet.
Remco Andersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag i ärendet med tillägget
att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 1.000 tkr åren 20142016 för att stärka skolledarfunktionen och att anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsätt minskas med motsvarande belopp.
Ordföranden yrkar bifall till Remco Anderssons tilläggsyrkande.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén, bifall till arbetsutskottets
förslag och Remco Anderssons yrkande, med följande ändringar och tillägg:
Kommunstyrelsen
- Budgeten minskas med 1.862 tkr åren 2014-2016 för att verksamheten Vakande
ögon ska avvecklas.
- Budgeten minskas med 200 tkr åren 2014-2016 avseende personalenheten.
- Budgeten minskas med 100 tkr avseende arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.
Socialnämnden
- Budgeten utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för fortsatt drift av Lillevången
som korttidsboende (beloppet sänkt med 1.500 tkr med hänsyn till möjliga externa intäkter).
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- Budgeten utökas med 150 tkr åren 2014-2016 för återgång till förskrivning av
uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel.
- Budgeten utökas med 100 tkr åren 2014-2016 för att sänka avgiften för familjerådgivning.
Barn- och utbildningsnämnden
- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för ökat inköp av ekologisk mat.
- Budgeten utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för att utöka personalen inom
för- och grundskolan.
- Budgeten minskas med 300 tkr under åren 2014-2016 avseende vårdnadsbidraget.
Kultur- och fritidsnämnden
- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för utökning av fältgruppens verksamhet.
- Budgeten utökas med 210 tkr år 2014 och 314 tkr åren 2015-2016 för att sänka
kulturskolans avgifter.
Tekniska nämnden
- Budgeten utökas med 300 tkr åren 2014-2016 för utökad rondering.
- Budgeten utökas med 2.000 tkr 2014 för att öka möjligheten att klara eftersatt
gatuunderhåll enligt plan .
Miljö- och byggnadsnämnden
- Budgeten utökas med 550 tkr åren 2014-2016 för tillsättande av ytterligare en
miljöinspektör.
Jan Rydén yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och Remco Anderssons yrkande, med följande ändringar och tillägg:
Kommunstyrelsen
- Budgeten minskas med 200 tkr åren 2014-2016 avseende personalenheten.
- Budgeten minskas med 100 tkr avseende arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.
Socialnämnden
- Budgeten utökas med 100 tkr åren 2014-2016 för att sänka avgiften för familjerådgivning.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för ökat inköp av ekologisk mat.
- Budgeten minskas med 300 tkr under åren 2014-2016 avseende vårdnadsbidraget.
Lars Carlén yrkar på följande tillägg och ändringar avseende mål inom barnoch utbildningsnämndens område:
- Målet ”Kommunen ska placera sig bland de 10 % högst rankade kommunerna
när det gäller mätning enligt meritvärdet” ska ändras till ”…bland de 15 högst
rankade…”.
- Följande mål ska läggas till: ”Resursfördelning ska ske så att förskolegrupper
har högst 13 barn i småbarnsgrupper och 18 barn i syskongrupper.”
- Följande mål ska läggas till: ”F-3 ska högst ha 22 elever i klasserna.”
- Målet ” Inköp av ekologisk mat ska öka med nationella målet som riktpunkt” ska
ändras till ”Andelen ekologisk mat ska nå det nationella målet under 2014”.
Propositionsordning
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande om bifall till
arbetsutskottets förslag
Därefter avser ha ställa proposition på bifall respektive avslag till resta tilläggsoch ändringsyrkanden avseende driftbudgeten.
Därefter avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till vart och ett av
Lars Carléns tilläggs- och ändringsyrkanden avseende mål inom barn- och utbildningsnämndens område.
Denna propositionsordning godkännes.
Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag till sitt eget m.fl. yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag, varefter kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med
1.862 tkr åren 2014-2016 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.

Utdragsbestyrkande
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Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks,
Lars Carléns och Jan Rydéns yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 200 tkr åren 2014-2016 avseende personalenheten, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks,
Lars Carléns och Jan Rydéns yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr avseende arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma,
varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 1.500
tkr åren 2014-2016 för fortsatt drift av Lillevången som korttidsboende (beloppet
sänkt med 1.500 tkr med hänsyn till möjliga externa intäkter), varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 150 tkr
åren 2014-2016 för återgång till förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks,
Lars Carléns och Jan Rydéns yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas
med 100 tkr åren 2014-2016 för att sänka avgiften för familjerådgivning, varefter
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks,
Lars Carléns och Jan Rydéns yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för ökat inköp av ekologisk mat,
varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för att utöka personalen inom för- och grundskolan, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks,
Lars Carléns och Jan Rydéns yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska minskas med 300 tkr under åren 2014-2016 avseende vårdnadsbidraget, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas
med 500 tkr åren 2014-2016 för utökning av fältgruppens verksamhet, varefter
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas
med 210 tkr år 2014 och 314 tkr åren 2015-2016 för att sänka kulturskolans avgifter, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att tekniska nämndens driftbudget ska utökas med 300 tkr
åren 2014-2016 för utökad rondering, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks och
Lars Carléns yrkande att tekniska nämndens driftbudget ska utökas med 2.000 tkr
2014 för att öka möjligheten att klara eftersatt gatuunderhåll enligt plan, varefter
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks
och Lars Carléns yrkande att miljö- och byggnadsnämndens driftbudget ska utökas med 550 tkr åren 2014-2016 för tillsättande av ytterligare en miljöinspektör,
varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Därefter ställer han proposition på bifall respektive avslag till Remco Anderssons
m.fl. tilläggsyrkande att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med
1.000 tkr åren 2014-2016 avseende förstärkning till skolledarfunktionen, varefter
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att målet ”Kommunen ska placera sig bland de 10 % högst rankade
kommunerna när det gäller mätning enligt meritvärdet” ska ändras till ”…bland
de 15 högst rankade…”, varefter kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Utdragsbestyrkande
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Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande om tillägg av målet ”Resursfördelning ska ske så att förskolegrupper
har högst 13 barn i småbarnsgrupper och 18 barn i syskongrupper”, varefter
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns
yrkande om tillägg av målet ”F-3 ska högst ha 22 elever i klasserna”, varefter
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att målet ” Inköp av ekologisk mat ska öka med nationella målet som
riktpunkt” ska ändras till ”Andelen ekologisk mat ska nå det nationella målet under 2014”, varefter kommunstyrelsen avslår detsamma.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen upprättar budgetförslag innefattande budget för år 2014 samt
plan för ekonomin för åren 2015-2016 i enlighet med bilaga.
-------------------- Bilaga A KS § 169/13
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2014 och plan för
ekonomi för åren 2015-2016, fastställes.
- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under
år 2014 till totalt 560 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att omsätta
lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2014.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 miljoner kronor.
- Skattesatsen för år 2014 fastställes till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.
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- Följande finansiella mål för åren 2014-2016 fastställes:
”Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika
med 99,5 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2014 och 99 % av skatteintäkter
och statsbidrag åren 2015-2016.
Från år 2016 och framåt får investeringsnivån för respektive år inte överstiga nivån på avskrivningarna.”
Reservationer
Lisa Bäck (S) och Lars Carlén (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
---------------------- Bilaga B KS § 169/13
Jan Rydén reserverar sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden.
____________________________________
KF § 79
Kommunfullmäktiges handläggning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn lämnar inledningsvis en redogörelse för förutsättningarna för årets budgetarbete samt för budgetförslaget för år
2014 och ekonomisk plan för åren 2015-2016.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Lisa Bäck redovisar därefter Arbetarepartiet-Socialdemokraternas ställningstagande till vissa budgetfrågor.
Remco Andersson redovisar Folkpartiet liberalernas ställningstagande till vissa
budgetfrågor.
Jämväl Gunilla Lundström yttrar sig.

Utdragsbestyrkande
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Överläggning
Driftbudget avseende åren 2014 samt 2015-2016
Anders Berngarn, Lisa Bäck, Remco Andersson, Jan Rydén, Sofia Forsgren Böhmer, Anna-Karin Davidsson, Martha Henriksson Witt, Rune Netterlid, Kristina
Kinnman-Starck, Yvonne Andreasson, Mozhgan Zachrison, Lars-Göran Svensson, Carin Hansson, Alf Michelsen, Jerry Ahlström och Lars Arheden yrkar att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Lisa Bäck, Jan Rydén och Rune Netterlid meddelar att de avser att återkomma
med tilläggs- och ändringsyrkanden under överläggningens gång.
Kommunstyrelsen
Jan Rydén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar och
tillägg.
- Budgeten ska minskas med 200 tkr åren 2014-2016 avseende personalenheten.
- Budgeten ska minskas med 100 tkr avseende arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Rune Netterlid, Karl-Gustav Nilsson och
Lars Carlén att följande ändringar och tillägg ska göras i kommunstyrelsens förslag.
- Budgeten ska minskas med 1.862 tkr åren 2014-2016 för att verksamheten
vakande ögon ska avvecklas.
- Budgeten ska minskas med 200 tkr åren 2014-2016 avseende personalenheten.
- Budgeten ska minskas med 100 tkr avseende arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.
Anders Berngarn, Remco Andersson, Sofia Forsgren Böhmer och Yvonne Andreasson yrkar avslag på Lisa Bäcks ändrings- och tilläggsyrkanden.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Conny Bäck yrkar, med instämmande av Rune Netterlid, Karl-Gustav Nilsson och
Lars Carlén att följande tillägg och ändringar ska göras i kommunstyrelsens förslag.
- Budgeten ska utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för fortsatt drift av Lillevången som korttidsboende (beloppet sänkt med 1.500 tkr med hänsyn till möjliga
externa intäkter).
- Budgeten ska utökas med 150 tkr åren 2014-2016 för återgång till förskrivning
av uterullatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel.
- Budgeten ska utökas med 100 tkr åren 2014-2016 för att sänka avgiften för familjerådgivning.
Jan Rydén yrkar att följande tillägg ska göras i kommunstyrelsens förslag.
- Budgeten ska utökas med 100 tkr åren 2014-2016 för att sänka avgiften för familjerådgivning.
Sofia Forsgren Böhmer yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Forsgren Böhmer och Yvonne Andersson yrkar avslag på samtliga resta
ändrings- och tilläggsyrkanden.
Barn- och utbildningsnämnden
Lars Carlén yrkar, med instämmande av Rune Netterlid, Lisa Bäck och KarlGustav Nilsson att följande tillägg och ändringar ska göras i kommunstyrelsens
förslag.
- Budgeten ska utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för ökat inköp av ekologisk
mat.
- Budget ska utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för att utöka personalen inom
förskola och grundskola.
- Budget ska minskas med 300 tkr under åren 2014-2016 avseende vårdnadsbidraget.
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Vidare yrkar Lars Carlén, med instämmande av Rune Netterlid, Lisa Bäck och
Karl-Gustav Nilsson att följande tillägg och ändringar ska göras avseende mål
inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.
- Följande mål ska läggas till: ”Resursfördelning ska ske så att förskolegrupper
har högst 13 barn i småbarnsgrupper och 18 barn i syskongrupper.”
- Följande mål ska läggas till: ”F-3 ska högst ha 22 elever i klasserna.”
- Målet ” Inköp av ekologisk mat ska öka med nationella målet som riktpunkt” ska
ändras till ”Andelen ekologisk mat ska nå det nationella målet under 2014”.
Jan Rydén yrkar att följande tillägg och ändringar ska göras i kommunstyrelsens
förslag.
- Budgeten ska utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för ökat inköp av ekologisk
mat.
- Budgeten ska minskas med 300 tkr under åren 2014-2016 avseende vårdnadsbidraget.
Anna-Karin Davidsson, Martha Henriksson Witt, Kristina Kinnman-Starck,
Yvonne Andreasson, Mozhgan Zachrison och Lars-Göran Svensson yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Anna-Karin Davidsson yrkar avslag på Lars Carléns med fleras ändrings- och
tilläggsyrkande avseende vårdnadsbidraget.
Remco Andersson yrkar avslag på Lars Carléns tilläggs- och ändringsyrkanden.
Yvonne Andreasson yrkar avslag på av socialdemokratiska ledamöter resta ändrings- och tilläggsyrkanden.
I ärendet yttrar sig jämväl Gunilla Lundström och Liselotte Borsiin.
Kultur- och fritidsnämnden
Karl-Gustav Nilsson yrkar, med instämmande av Lisa Bäck och Lars Carlén att
följande tillägg och ändringar ska göras i kommunstyrelsens förslag.
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- Budgeten ska utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för utökning av fältgruppens
verksamhet.
- Budgeten ska utökas med 210 tkr år 2014 och 314 tkr åren 2015-2016 för att
sänka kulturskolans avgifter.
Carin Hansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tekniska nämnden
Rune Netterlid yrkar, med instämmande av Lisa Bäck och Lars Carlén att följande
tillägg och ändringar ska göras i kommunstyrelsens förslag.
- Budgeten ska utökas med 300 tkr åren 2014-2016 för utökad rondering.
- Budgeten ska utökas med 2.000 tkr 2014 för att öka möjligheten att klara eftersatt gatuunderhåll enligt plan.
Anders Berngarn och Remco Andersson yrkar avslag på Rune Netterlids ändrings- och tilläggsyrkanden.
Alf Michelsen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden
Lisa Bäck yrkar, med instämmande av Lars Carlén att följande tillägg ska göras
till kommunstyrelsens förslag.
- Budgeten ska utökas med 550 tkr åren 2014-2016 för tillsättande av ytterligare
en miljöinspektör.
Jerry Ahlström och Lars Arheden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag på Lisa Bäcks ändringsyrkande.
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 2014 samt plan för ekonomin för åren
2015-2016 och därefter ställa proposition på resta ändrings- och tilläggsyrkanden.
Utdragsbestyrkande
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Denna propositionsordning godkännes.
Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2014 och plan för ekonomin för åren
2015-2016
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
kommunstyrelsens förslag avseende budget år 2014 och plan för ekonomin åren
2015-2016, varefter kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.
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 1.862 tkr åren 2014-2016 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 Bäck med fleras ändringsyrkanden om att kommunstyrelsens budget ska
minskas med 200 tkr åren 2014-2016 avseende personalenheten, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan bifall respektive avslag till Lisa
Bäck med fleras ändringsyrkande om att kommunstyrelsens budget ska minskas
med 100 tkr avseende arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma. varefter
kommunfullmäktige beslutar att avslå Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Socialnämnden
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Conny Bäcks med fleras tilläggsyrkande om att socialnämndens budget ska utökas
med 1.500 tkr åren 2014-2016 för fortsatt drift av Lillevången som korttidsboende, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå Conny Bäcks med fleras
tilläggsyrkanden.
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Ordförande ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Conny Bäcks med fleras ändringsyrkande om att socialnämndens budget ska utökas med 150 tkr åren 2014-2016 för återgång till förskrivning av uterullatorer
och vissa andra tekniska hjälpmedel, 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 Conny Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 8, Nej 34.
----------------------Bilaga a KF § 79/13
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Conny Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan bifall respektive avslag till Conny
Bäcks med fleras ändringsyrkanden om att socialnämndens budget ska utökas
med 100 tkr åren 2014-2016 för att sänka avgiften för familjerådgivning, varefter
kommunfullmäktige beslutar att avslå Conny Bäcks med fleras ändringsyrkanden.
Barn- och utbildningsnämnden
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan bifall respektive avslag på Lars
Carléns med fleras ändringsyrkande om att barn- och utbildningsnämndens budget
ska utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för ökat inköp av ekologisk mat, varefter
han förklarar sig anse att kommunfullmäktige beslutat att avslå desamma.
Votering begäres och följande voteringsproposition godkännes.
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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 10, Nej 32.
----------------------Bilaga b KF § 79/13
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
Ordförande ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på
Lars Carléns med fleras ändringsyrkande om att barn- och utbildningsnämndens
budget ska utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för att utöka personalen inom
förskola och grundskola, 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 Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 8, Nej 34.
----------------------Bilaga c KF § 79/13
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
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Ordförande ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lars
Carléns med fleras ändringsyrkande om att barn- och utbildningsnämndens budget
ska minskas med 300 tkr under åren 2014-2016 avseende vårdnadsbidraget, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag till KarlGustav Nilssons med fleras ändringsyrkanden om att kultur- och fritidsnämndens
budget ska utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för utökning av fältgruppens verksamhet, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Karl-Gustav Nilssons med fleras ändringsyrkande om att kultur- och fritidsnämndens budget ska utökas med 210 tkr år 2014 och 314 tkr för åren 2015-2016 för att
sänka kulturskolans avgifter, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Tekniska nämnden
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Rune Netterlids med fleras ändringsyrkande om att tekniska nämndens budget ska
utökas med 300 tkr åren 2014-2016 för utökad rondering, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Rune Netterlids med fleras ändringsyrkande om att tekniska nämndens budget ska
utökas med 2.000 tkr 2014 för att öka möjligheten att klara eftersatt gatuunderhåll
enligt plan, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Miljö- och byggnadsnämnden
Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lisa Bäcks med fleras ändringsyrkande om att miljö- och byggnadsnämndens
budget ska utökas med 550 tkr åren 2014-2016 för tillsättande av ytterligare en
miljöinspektör, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
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Barn- och utbildningsnämnden
Därefter ställer ordföranden proposition på Lars Carléns med fleras ändringsyrkande avseende mål inom barn- och utbildningsnämndens område innebärande att
följande mål ska läggas till: ”Resursfördelning ska ske så att förskolegrupper har
högst 13 barn i småbarnsgrupper och 18 barn i syskongrupper.”, 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 Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
Voteringen utfaller enligt följande, vilket närmare framgår av till protokollet
fogad bilaga.
Ja 8, Nej 34.
----------------------Bilaga d KF § 79/13
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Lars Carléns med fleras ändringsyrkanden.
Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns med fleras ändringsyrkande avseende mål inom barn- och utbildningsnämndens område, innebärande att målet ”Inköp av ekologisk mat ska öka
med nationella målet som riktpunkt” ska ändras till ”Andelen ekologisk mat ska
nå det nationella målet under 2014”, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå desamma.
Slutligen ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till
Lars Carléns med fleras ändringsyrkande avseende mål inom barn- och utbildningsnämndens område, innebärande att följande mål ska läggas till: ”F-3 ska
högst ha 22 elever i klasserna.”, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå
desamma.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2014 och plan för
ekonomi för åren 2015-2016, fastställes.
---------------------- Bilaga e Kf § 79/13
- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under
år 2014 till totalt 560 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att omsätta
lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2014.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 miljoner kronor.
- Skattesatsen för år 2014 fastställes till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.
- Följande finansiella mål för åren 2014-2016 fastställes:
”Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika
med 99,5 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2014 och 99 % av skatteintäkter
och statsbidrag åren 2015-2016.
Från år 2016 och framåt får investeringsnivån för respektive år inte överstiga nivån på avskrivningarna.”
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 skriftligen mot besluten till förmån för av socialdemokratiska ledamöter resta yrkanden.
---------------------- Bilaga f KF § 79/13
Jan Rydén reserverar sig mot besluten till förmån för sina yrkanden.
____________________________________
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Dnr KS/KF 2013:39.101

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.
Det finns för närvarande inga motioner vars beredning ännu inte slutförts.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-09-30 från kommunsekreteraren
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
____________________________________
KS § 176
Kommunstyrelsens handläggning
Motion har inkommit 2013-10-24 från Lars Carlén (S) angående framtida kaféoch restaurangverksamheten i Långa Längan. Motionen är remitterad till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
____________________________________
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges handläggning
Överläggning
Kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige
ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
____________________________________
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Dnr KS/KF 2011:117.252

Godkännande av tilläggsavtal till avtal om marköverlåtelse med
Klövern Lomma AB angående fastigheten Lomma Vinstorp
26:58, Hans Hanssons gård samt bemyndigande till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2011-04-28, § 49, godkänt avtal mellan Lomma kommun och Dagon i Lomma AB (nu Klövern Lomma AB) om marköverlåtelse avseende del av fastigheten Lomma Vinstorp 26:58 (Hans Hanssons gård).
Tekniska förvaltningen meddelar att parterna har överenskommit om att justera
projektets utformning jämfört med vad som framgår av avtalets bilaga 5. Med anledning av detta och att det finns en vitesklausul kopplad till utformningen enligt
bilaga 5 har ett tilläggsavtal arbetats fram som byter ut bilaga 5 mot en ny bilaga
benämnd bilaga 2.1, som ingår i tilläggsavtalet.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
godkänna föreliggande Tilläggsavtal till avtal om marköverlåtelse. Dessutom föreslås fullmäktige bemyndiga kommunstyrelsen att underteckna avtalet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2013-09-26 från exploateringsenheten
- Tilläggsavtal till avtal om marköverlåtelse
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande Tilläggsavtal till avtal om marköverlåtelse mellan Lomma kommun och Klövern Lomma AB godkänns.
- Kommunstyrelsen bemyndigas teckna avtalet.
____________________________________
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Föreliggande Tilläggsavtal till avtal om marköverlåtelse mellan Lomma kommun och Klövern Lomma AB godkänns.
- Kommunstyrelsen bemyndigas teckna avtalet.
____________________________________
KF § 81
Kommunfullmäktiges handläggning
Överläggning
Kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige
ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Föreliggande Tilläggsavtal till avtal om marköverlåtelse mellan Lomma kommun och Klövern Lomma AB godkänns.
- Kommunstyrelsen bemyndigas teckna avtalet.
____________________________________
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