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2013-06-11
Dnr BUN 2013:97.042

Ekonomisk uppföljning
Ärendebeskrivning
Information föreligger avseende ekonomisk uppföljning till och med 2013-05-31.
Arbetsutskottets handläggning
Förvaltningschefen och ekonomisamordnaren redovisade för arbetsutskottet en siffermässig månadsrapport för perioden 20130101-20130531.
Arbetsutskottets beslut
– Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
Bilaga
_________________________________________________________
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BUN AU § 39

Dnr BUN 2013:133.040

Anvisningar inför budgetarbetet 2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2013-05-22 § 96 fastställt slutgiltiga ramar för 2014 och planeringsramar för 2015-2016. Nämnderna har till uppgift att
lämna budgetförslag inom given ram och dessa ska inkomma till kommunens
kansli senast den 4 september 2013. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om budgeten den 28 november 2013.
Arbetsutskottets handläggning
Förvaltningschefen informerade om de anvisningar som gäller för budgetarbetet
2014. Arbetsutskottet fick också information om nyheter för budgetarbetet och där
bland annat verksamheter som berörs av indexuppräkning ingår. Vidare informerades om de jämförelser med andra kommuner som Sveriges kommuner och
landstings analysgrupp har skapat och som nämnderna uppmanas att använda i sitt
budgetarbete.
Arbetsutskottets beslut
– Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
________________________________________________
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Förslag till yttrande om samråd om planprogram för stationsområdet i
Lomma
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att översända förslag till planprogram for stationsområdet i Lomma. Barn och utbildningsnämnden delegerade rätten att yttra sig
beträffande samråd om planprogram för stationsområdet i Lomma till arbetsutskottet vid sammanträdet 2013-05-28 § 65.
Planprogrammet syftar till att ge en översiktlig bild av de förutsättningar och de
åtgärder som krävs för att möjliggöra en station för persontåg i Lomma. Förutom
åtgärder i stationsområdet omfattar planprogrammet förslag till planskild korsning
i Vinstorpsvägen, ny busshållplats samt gång- och cykelförbindelser i närområdet.
Planområdet omfattar spårområdet, korsningen med Industrigatan i norr och Karstorpsvägen i söder samt närliggande bebyggda fastigheter och kopplas ihop med
centrum och Lomma Hamn via Vinstorpsvägen och omkringliggande kvarter.
Programområdet är ca 25 ha stort.
Barn- och utbildningsnämnden, behandlade ärendet om planprogram, vid sammanträdet 2010-06-01 § 48, och yttrade sig då enligt följande:
Många barn och ungdomar bedöms korsa järnvägen och röra sig inom programområdet. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF-förvaltningen),
noterar att miljö- och byggnadsnämnden föreslår en planskild gång- och cykelväg
i stationsområdet (vid Kaptensgatan - Algatan) och en planskild korsning på Industrigatan som bidrar till säker passage av järnvägen. En stationsintern gångpassage
(passage över spåret med blåvita bommar som regleras av lokföraren) föreslås söder om järnvägskorsningen vid Vinstorpsvägen. Passagemöjligheten bedöms vara
nödvändig vid utformning med enkelsidiga perronger. I en situation där det är
möjligt att stiga på tåget från bägge sidor om spåret behövs ingen stationsintern
gångpassage. Miljö- och byggnadsnämnden understryker också att en omsorgsfull
gestaltning och satsning på kvalitet kan göra stationsområdet tryggt och säkert
samt att god utformning av de båda planskildheterna är mycket viktigt för att dessa ska upplevas trygga och utnyttjas av gående och cyklister. Miljö- och byggnadsnämnden lyfter samtidigt fram vikten av att beakta de kulturhistoriska värden
som finns i programområdet.
UKF-förvaltningen bedömer att förslaget till planprogram för stationsområdet i
Lomma följer de intentioner barn- och utbildningsnämnden har vad gäller trafiksäkerhet, samtidigt som hänsyn tas till de kulturmiljövärden som finns inom programområdet. Förvaltningen har därför ingenting att erinra mot programförslaget.
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En planfri korsning för gång- cykeltrafik behöver göras i anslutning till busstation
-järnvägsstation och cykelparkering
I förslaget finns en planfri korsning vid Industrigatan för biltrafik – men en sådan
behövs även för gång- och cykeltrafik.
Förvaltningens förslag till yttrande
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid noterar att förslaget till planprogram visar två planskilda korsningar inom stationsområdet. Vid Vinstorpsvägens korsning med järnvägen föreslås en planskild korsning för biltrafik, gående
och cyklister, som gör det möjligt att passera järnvägen samtidigt som tåg befinner sig på banan. Förslaget rymmer också ny gång- och cykelpassage under järnvägen i höjd med Kaptensgatan och Algatan. Väster om järnvägen på Vinstorpsvägen föreslås ett nytt hållplatsläge för de busslinjer som trafikerar Lomma.
Båtens förskola är en viktig del i förskolans organisation. Förvaltningen vill understryka att ökad trafik i området runt förskolan medför behov av att ersätta dessa lokaler.
Planprogrammet pekar på att Vinstorpskolan kommer att omvandlas från skola till
annat ändamål, förslagsvis handel eller verksamhet som kan dra nytta av läget vid
stationen. Förvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden i lokalbehovsplan 2013, ser behov av att använda Vinstorpskolan till dess att Karstorpskolan är helt utbyggd och för att ta emot elever i åldersgruppen 6-9 år. Förvaltningen
ser också att Vinstorpskolan kan fungera för evakuering om andra förändringar
görs i skolans lokaler i södra kommundelen. En omvandling av Vinstorpskolan till
annat ändamål än skolverksamhet kan därför medföra att andra lokaler måste
ställs till förfogande om evakueringsbehov uppkommer.
Förvaltningens förslag till beslut
– Arbetsutskottet översänder yttrande över förslaget till planprogram för stationsområdet i Lomma, enligt ovan, till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets handläggning
Förvaltningen informerar om redaktionella ändringar i det utsända underlaget.
Arbetsutskottets beslut
– Arbetsutskottet översänder yttrande över förslaget till planprogram för stationsområdet i Lomma, enligt ovan, till kommunstyrelsen.
_________________________________________________
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Taxor och avgifter
Ärendebeskrivning
Under 2012 beslutade kommunstyrelsen att införa ett nytt internhyressystem. Systemet innebär bland annat att kostnaderna för lokaler i kommunens verksamhet
förs ut på respektive förvaltning, och att ramen för 2013 täcker de nuvarande kostnaderna. För 2014 och 2015 kommer ramen att minskas med 500 tkr per år, sammanlagt 1 mkr. Detta för att motivera verksamheten att, på olika sätt, hålla sina
lokaler tillgängliga för föreningar och privatpersoner, på tider där det inte kolliderar med ordinarie verksamhet. På så sätt skulle verksamheten kunna skaffa sig extra intäkter för att kompensera den minskade ramen, och allmänheten skulle kunna
få ökad tillgång till lokaler för olika ändamål.
Kommundirektör Jan Sohlmér fick i samband med beslutet om nytt internhyressystem i uppdrag att aktivt arbeta med denna så kallade incitamentsdel. Det visar sig
dock att nuvarande taxa för lokaler ger vissa föreningar undantag från avgift, vilket innebär att användandet av till exempel skollokaler blir helt kostnadsfritt och
därmed inte skapar de incitament som efterlystes. Av den anledningen behöver
nuvarande taxa ses över och ändras i vissa delar.
Kommundirektören har givit förvaltningschef Eva Albihn i uppdrag att ta fram ett
förslag till revidering av gällande lokaltaxa, så att det ger de incitament för lokaluthyrning som avsågs i internhyresbeslutet. Detta bör göras senast under juni
månad, eftersom lokaluthyrningen redan kommit igång!
Föreliggande utredning kommer att ha följande utgångspunkter:
• Nuvarande uthyrningsregler
• Intäkter för uthyrning och antalet uthyrda timmar under år 2012
• Förslag till revidering av gällande lokaltaxa, så att det ger de incitament
för lokaluthyrning som avsågs i beslutet om internhyra.
Det ligger fokus på uthyrning av kommunala lokaler vilket innebär att idrottsplatser inte omfattas.
Arbetsutskottets handläggning
Utredningschefen informerade arbetsutskottet om förvaltningens arbete med frågan om taxor och avgifter för kommunens lokaler. Det är förvaltningens avsikt att
förelägga nämnden ett förslag inför sammanträdet i augusti.
Arbetsutskottets beslut
– Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att utforma förslag till
taxor och avgifter.
_______________________________________________________
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Rapport resursfördelningsmodell
Ärendebeskrivning
Ekonomisamordnaren informerar arbetsutskottet om arbetet med resursfördelningsmodellen utifrån huvudrubrikerna:
• Målsättning och syfte
• Förutsättningar och inriktning
• Allmänna regler
• Upplägg
• Ny resursfördelning - Undantag och tillägg
• Omvärldsanalys
Arbetsutskottets beslut
– Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
_________________________________________________
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Information från förvaltningen
•
•
•
•
•

•

•
•

Arbetsmiljöanmälan på Pilängskolan angående arbetsbelastning
Förhandlingar med Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet till följd av
arbetsbrist
Samverkansmöte– central köhantering och förändring på grund av arbetsbelastning
Välbesökt föräldramöte på Pilängskolan
Klass 8d på Pilängsskolan deltar i Lunds energi tävling Spänningssökarnaidéer för framtidens lösningar. Klassen är ett av fem finalbidrag från de ursprungliga 25 deltagande klasserna. Vinnaren koras 7 september
Diskussion om utformning av Alfredshällsskolans utbyggnad har påbörjats. Det betonas att vidare planering är avhängigt behandlingen av den
överklagade detaljplanen
Samrådsmöte angående detaljplan för Karstorpsskolan den17 juni kl 18-19
i Karstorpsskolan samlingslokal
Kontakt med Akademiska hus angående förskolan i Alnarp

Arbetsutskottets beslut
– Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
___________________________________________________
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