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Dialogmöte med kultur- och fritidsnämndens presidium
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och dessutom ha uppsikt över såväl
övriga nämnders verksamhet som verksamheten i kommunala bolag (10 kap 2-6 §§)
och de kommunalförbund där kommunen är medlem.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-21, § 158, att utveckla formerna för den
kommunala uppsiktsplikten genom införandet av regelbundna dialogträffar med
nämndernas presidium och förvaltningscheferna.
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar förvaltningschefen för förvaltningen för
utbildning, kost, kultur och fritid, Martin Persson, och kultur- och fritidsnämndens
ordförande Carin Hansson (M), vice ordförande Oscar Magnusson (M) och 2:e vice
ordförande Sebastian Merlöv (S) en redogörelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

______________________
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Förslag till fastställande av budget för kommunstyrelsen 2020
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2019-10-24, § 88, budget för Lomma kommun år 2020
och plan för ekonomin för åren 2021-2023. Kommunstyrelsens driftbudget för år 2020
fastställdes till 84 737 tkr.
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska varje nämnd i november
fastställa en nämndsbudget för det kommande året. Budgeten ska fördelas på de
verksamheter som ingår under respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget.
Föreligger förslag till nämndsbudget för kommunstyrelsen för år 2020.
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonom Peter Johansson en redogörelse.
Beslutsunderlag
‒ Nämndsbudget 2020, Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
‒ Budget för kommunstyrelsen år 2020 fastställs i enlighet med bilaga.
./.

Bilaga.
______________________
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Förslag till fastställande av nämndsplan för kommunstyrelsen 20202023
Ärendebeskrivning
Under år 2018 genomfördes en fullständig översyn av kommunens styrsystem med
ambitionen att förtydliga målkedjans olika nivåer så att de hänger samman på bästa
sätt. Exempelvis fick ”övergripande mål” en större betydelse i styrningen och en ny
målnivå ”riktade mål” tillkom. Målstyrningsarbetet integrerades även i högre grad
med den ordinarie budgetprocessen i kommunen. Syftet var att skapa en
sammanhållen process för målformulering, respektive resurstilldelning till
verksamheterna. Beslut om ”Så här styrs Lomma kommun – Styrsystem för att leda,
utveckla och följa upp verksamheten genom mål” togs av kommunfullmäktige 201806-07, § 40.
Enligt årshjulet för styrsystemet ska beslut om preliminära nämndsplaner tas av
respektive nämnd under juni månad. Kommunfullmäktige fastställer sedan
nämndsmålen i enlighet med sin grundläggande roll och överordnade ställning i
kommunen. Syftet är att säkerställa att nämndsmålen ligger i linje med
kommunfullmäktiges viljeinriktning, såsom den uttrycks genom visionen, de
övergripande målen och de riktade målen. Nämnderna ska sedan fastställa sina
respektive nämndsplaner senast i november månad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2019-05-22 diskuterat planens innehåll och
har därefter gett kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till
preliminär nämndsplan till kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-19.
I nämndsplanen finns ett riktat mål samt tre övriga mål. Kommunfullmäktige har riktat
ett mål till kommunstyrelsen inom kommunikation mot bakgrund av att öppenhet och
ökad dialog med medborgarna är ett viktigt verktyg för att öka förtroendet för
kommunen. I planen finns tre ytterligare mål inom områdena ledarskap, digitalisering
och den kommunala verksamhetens påverkan på klimatet. Kommunstyrelsen har
enligt sitt reglemente ansvar för bland annat dessa områden, uttryckt som
”personalpolitik”, ”utveckling av informationstekniken” samt ”arbetet med de
miljöstrategiska frågorna”. Nämndsplanen utgörs därmed dels av ett riktat mål, dels av
egna nämndsmål. Nämndsmålen gäller under fyra år med revidering varje år.
Förvaltningen utvecklar sedan en årlig verksamhetsplan som beskriver vilka åtgärder
och aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen.
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Under september månad ska kommunstyrelsen enligt styrsystemet bereda och
behandla nämndernas budgetförslag och preliminära nämndsmål inför
kommunfullmäktiges beslut i oktober. I samband med denna behandling uppkom
mindre revideringar i nämndsplanen för kommunstyrelsen:
‒
‒

Nämndsmål 5.1 kopplas till de övergripande målen rörande kvalitet i framkant och
trygghet i livets alla skeden. Därmed har kommunstyrelsens nämndsplan koppling
till samtliga övergripande mål
”Lomma kommun” byts ut mot ”kommunens verksamheter” i samtliga mål

Vidare föreslår verksamhetsutvecklaren i skrivelse 2019-11-04 att kommunstyrelsen
ändrar målvärdet för mål 4.1 gällande Nöjd Information Index (NII) till index 67 för
åren 2020-2023. Måttet baseras på statistiska centralbyråns medborgarundersökning
som genomförs en gång per år. De senaste fem åren har kommunen legat på index 6567. Detta är bäst i Sverige. Högst uppmätta resultat de senaste tio åren är index 68 (år
2015), även denna gång var Lomma kommun bäst i Sverige. Fokus bör enligt
verksamhetsutvecklaren vara på att bibehålla det goda resultat som kommunen har.
Därför föreslås att målvärdet justeras till index 67 för åren 2020-2023.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-11-04 från verksamhetsutvecklaren
‒ Bilaga: Nämndsplan 2020-2023, kommunstyrelsen
‒ Nämndsplan 2019, kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
‒ Kommunstyrelsen fastställer, efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet
givna direktiv, nämndsplan för kommunstyrelsen 2020-2023 i enlighet med bilaga.
./.

Bilaga.
______________________
Sändlista
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Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens reglemente reviderades av kommunfullmäktige senast
2016-06-09. Med anledning av den nya mandatperioden har nämnden sett över sitt
reglemente och, under § 66/19, föreslagit kommunfullmäktige att revidera nämndens
reglemente dels med uppdateringar och förtydliganden enligt gällande lagstiftning och
organisation, dels med någon språklig modernisering. Dessutom har nämnden
föreslagit ytterligare en ändring.
Fristående förskolor
Kommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i
kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det.
Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande
utbildning i fristående förskola. (Skollagen (2010:800) 8 kap 2§, 1 och 2 styckena).
Det är också kommunen som handlägger frågan om godkännande av enskild som
huvudman, som ska bedriva förskoleverksamhet inom kommunen. (Skollagen 2kap 7§,
andra stycket). Kommunen har vidare ett tillsynsansvar, enligt Skollagen 26 kap 4§, 1
p, över en förskola vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2kap. 7§ andra
stycket.
Kansliavdelningen tillstyrker i skrivelse 2019-10-22 de av nämnden föreslagna
ändringarna i reglementet vad gäller fristående förskolor. Tillägget anger kommunens
skyldigheter enligt skollagen.
Fristående skolor
Vad gäller fristående skolor är det Skolinspektionen som ger tillstånd för enskild att
bedriva sådan. Skolinspektionen har också tillsynsskyldigheten. Kommunen har
däremot en insynsrätt i de fristående skolornas verksamhet, enligt Skollagen
9 kap 22 §. ”Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i
verksamheten så att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag
och tillgodose allmänhetens behov av insyn.” Lag (2014:903).
Kommunen har insynsrätt i de fristående skolornas verksamhet, för att kunna fullgöra
sina skyldigheter enligt skollagen och för att tillgodose allmänhetens behov av insyn.
Med kommunens skyldigheter enligt skollagen avses att säkerställa att kommunen kan
få sådan insyn att kommunen kan uppfylla sitt övergripande och yttersta ansvar för att
elever i kommunen erbjuds utbildning från förskoleklass till vuxenutbildning.
Insynsrätten ska också säkerställa kommunens skyldighet att se till att skolpliktiga barn
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fullgör sin skolplikt. Bestämmelsen i skollagen om kommunens insynsrätt ska också
säkerställa allmänhetens behov av information, exempelvis vid skolval. Sådan
information om de fristående skolorna kan kommunen oftast få genom de nationella
databaserna. Insynsrätten ger dock kommunen möjligheter att också få informationen
direkt av de fristående skolorna.
Annan information som allmänheten kan vara intresserad av och ska lämnas ut, är
exempelvis antal anställda vid de fristående skolorna. Insynsrätten avser inte de
fristående skolornas ekonomiska förhållanden.
Kommunens insynsrätt i de frivilliga skolorna ska således inte förväxlas med
tillsynsskyldigheten, som åligger Skolinspektionen.
Kansliavdelningen föreslår därför, att den av nämnden föreslagna strykningen i
reglementet 1§ 2 st., att barn- och utbildningsnämnden ”utövar kommunens
insynsrätt i fristående skolor” inte ska genomföras, eftersom kommunens skyldighet i
detta avseende kvarstår enligt skollagen.
Övriga föreslagna ändringar
Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag har upphört att gälla. Strykningen i
reglementet 1§ tillstyrkes av kansliavdelningen.
De föreslagna ändringarna i §§ 3 och 22, som avser uppdateringar, tillstyrkes.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-10-22 från kansliavdelningen
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-09-03 § 66
‒ Gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Reglementet för barn- och utbildningsnämnden 1 §, erhåller följande reviderade
lydelse.
”1§
Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter, enligt skollagen
(2010:800) och tillhörande författningar, inom det offentliga skolväsendet.
Nämnden utövar kommunens tillsyn över att skolplikten fullgörs.
Nämnden beviljar tillstånd och utövar tillsyn över de fristående förskolorna.
Nämnden utövar kommunens insynsrätt i fristående skolor.
Nämnden ansvarar för kostverksamheten.
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Nämnden ansvarar för att hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen
som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år, och inte genomför eller har
genomfört program på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, är sysselsatta och
att erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.
Nämnden fullgör vidare de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt nämnden.”
Revideringar göres av reglementet §§ 3 och 22 i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens förslag.
______________________
Sändlista
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Förslag till revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens reglemente reviderades av kommunfullmäktige senast
2016-06-09. Med anledning av den nya mandatperioden har nämnden sett över sitt
reglemente och, under § 56/19, föreslagit kommunfullmäktige att revidera nämndens
reglemente på så sätt, dels att 1§ 6p ”förenklas” till lydelsen ”stödja frivilligt
bildningsarbete” och dels på så sätt att 1§ 9p erhåller ett tillägg om att nämnden ska
verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och
miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde, ”tillsammans med tekniska nämnden”.
Det första förslaget är, enligt förvaltningen, föranlett av, dels av kommunfullmäktige
justerade övergripande mål och dels av ambitionen att spegla just att nämnden
stödjer det övergripande begreppet ”frivilligt bildningsarbete”, där olika estetiska
uttrycksformer är en del.
Tekniska nämnden har 2019-11-04, § 77, beslutat att nämnden inte ha något att erinra
mot kultur- och fritidsnämndens förslag om reviderad lydelse av 1§ 9p i kultur- och
fritidsnämndens reglemente.
Kansliavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-10-26 att inga formella hinder
föreligger för de föreslagna revideringarna. För det fall kommunstyrelsen tillstyrker
kultur- och fritidsnämndens förslag, kan beslutet formuleras enligt följande:
Reglementet för kultur- och fritidsnämnden revideras på så sätt att 1§ 6p erhåller
följande reviderade lydelse. ” stödja frivilligt bildningsarbete” och 1§ 9p erhåller
följande reviderade lydelse. ”tillsammans med tekniska nämnden verka för bevarande,
vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av
kulturhistoriskt eller estetiskt värde.”
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-10-26 från kansliavdelningen
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-11-04 § 77
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-08-26 § 56
‒ Gällande reglemente för kultur- och fritidsnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Reglementet för kultur- och fritidsnämnden revideras på så sätt att 1§ 6p erhåller
följande reviderade lydelse. ” stödja frivilligt bildningsarbete” och 1§ 9p erhåller
följande reviderade lydelse. ”tillsammans med tekniska nämnden verka för
bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer
av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.”
______________________
Sändlista
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Förslag till revidering av reglemente för socialnämnden och reglemente
för tekniska nämnden samt upphävande av avgift till bostadskön för
s.k. trygghetsbostäder
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av socialnämndens beslut § 132/09 att omvandla kommunalt ägda
lägenheter på Havsblick till s.k. trygghetsbostäder, har kommunfullmäktige 2010-0408 beslutat om revidering av såväl socialnämndens som tekniska nämndens
reglementen avseende separat bostadskö för s.k. trygghetsboende (KF § 27/10), som
om fastställelse av avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsboende (§
28/10).
Socialnämnden har under § 62/2019 beslutat att den nuvarande formen av
trygghetsboende ska upphöra, att uppdraga åt socialförvaltningen att avveckla
bostadskön för sådant boende och att utreda behov och möjligheter avseende
biståndsbedömt trygghetsboende. Nämnden har vidare föreslagit kommunfullmäktige
att upphäva regleringen om ansvar för trygghetsboende i nämndens reglemente och
att upphäva avgiften för kommunens bostadskö för trygghetsbostäder.
Det kan konstateras att något lagkrav inte funnits om att kommunen skulle erbjuda
s.k. trygghetsboende. Befogenheten att utan biståndsbedömning tillhandahålla
trygghetsbostäder har följt av den allmänna kompetensen i kommunallagen.
Kommunfullmäktige har givit befogenheten att ansvara för förmedling av så kallade
trygghetsbostäder via separat bostadskö till socialnämnden i dess reglemente 1§,
femte stycket.
Då tekniska nämnden i övrigt ansvarar för förmedling av bostäder har fullmäktige
också upplysningsvis kompletterat denna nämnds reglemente 1§ med
informationen/begränsningen att socialnämnden ansvarar för förmedling av så kallade
trygghetsbostäder via separat bostadskö.
Med anledning av socialnämndens beslut föreslås kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige att besluta följande.
‒
‒

Reglemente för socialnämnden revideras på så sätt att 1§, femte stycket,
”Socialnämnden ansvarar för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via
separat bostadskö.”, utgår.
Avgift för Lomma kommuns bostadskö för Trygghetsbostäder upphör att gälla
2019-12-31. Bemyndigandet till socialnämnden om revidering upphäves.
Utdragsbestyrkande
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Som en följd av socialnämndens beslut, och under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut ovan och tekniska nämndens tillstyrkan, föreslås
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att dessutom besluta följande.
‒

Reglemente för tekniska nämnden 1§ 9p revideras på så sätt att ”Socialnämnden
ansvarar dock för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via separat
bostadskö.” utgår.

Överläggning
Per Bengtsson (S) yrkar att bostadskön för trygghetsbostäder ej ska avvecklas.
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med
föreliggande förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på resta
yrkanden, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-10-31 från kansliavdelningen
‒ Protokoll från socialnämnden 2019-06-11 § 62
‒ Gällande reglemente för socialnämnden
‒ Gällande reglemente för tekniska nämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Reglemente för socialnämnden revideras på så sätt att 1§, femte stycket,
”Socialnämnden ansvarar för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via
separat bostadskö.”, utgår.
‒ Avgift för Lomma kommuns bostadskö för Trygghetsbostäder upphör att gälla
2019-12-31. Bemyndigandet till socialnämnden om revidering upphäves.
‒ Reglemente för tekniska nämnden 1§ 9p revideras på så sätt att ”Socialnämnden
ansvarar dock för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via separat
bostadskö.” utgår.
Reservation
Per Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
______________________
Sändlista
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Beträffande reglementet för krisledningsnämnden
Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya mandatperioden ska samtliga nämnder se över behovet av
revidering av nämndens reglemente. Kommunstyrelsen utgör tillika kommunens
krisledningsnämnd.
Krisledningsnämndens reglemente reviderades senast av kommunfullmäktige 201606-09, § 55. Reglementet har motsvarande uppbyggnad som övriga nämnders
reglementen. Kansliavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-11-01 att inga formella
skäl finns för revidering av krisledningsnämndens reglemente. Kansliavdelningen
föreslår därför att kommunstyrelsen ska besluta att inte göra framställan om ändring
av reglementet för krisledningsnämnden.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-11-01 från kansliavdelningen
‒ Gällande reglemente för krisledningsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
‒ Kommunstyrelsen beslutar att inte göra framställan om ändring av reglementet
för krisledningsnämnden.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS AU § 220

s. 15 (42)

2019-11-13

KS KF/2019:361 - 181

Förslag till styrdokument för krisberedskap i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med
krisberedskap.
Enligt tidigare överenskommelser för perioden 2015-2018 skulle "Utbildnings- och
övningsplan" och "Plan för hantering av extraordinära händelser" ingå i
styrdokumentet. Nu ska dessa dokument hanteras separat och ska enligt
överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2018-2020 beslutas av lägst
kommundirektören.
Beslut om styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap ska fattas av
kommunfullmäktige senast den 31 december under mandatperiodens första år. En
viktig inriktning för perioden 2019-2022 är att styrdokumentet i första hand ska
innehålla kommunens egen inriktning och styrning. Det innebär att kommunen själv
behöver tolka hur kommunen ska lösa uppgifterna i överenskommelsen. Vidare
behöver kommunen ange vilka ytterligare ambitioner kommunen har för arbetet med
krisberedskap.
Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med
krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den kommunala
styrningen av arbetet med krisberedskap, så att det i större utsträckning involverar
kommunala förvaltningar och avdelningar, bolag och kommunalförbund.
Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 utgår från lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär
händelse i fredstid och höjd beredskap (LEH), förordning (2006:637) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (FEH) och kommunallagen (Kap 5 1§ 33 Kommunallagen 2017:725).
I överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 kap 5.3 har MSB och
SKL fastslagit vilka uppgifter som måste finnas med i styrdokumentet.
Styrdokumentet ska innehålla:
‒

övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under
mandatperioden
Utdragsbestyrkande
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s. 16 (42)

2019-11-13

övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar,
bolag och kommunalförbund
kommunens övergripande process för risk-och sårbarhetsanalys
kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska
ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Säkerhetschefen har utarbetat förslag till styrdokument för arbetat med krisberedskap
i Lomma kommun och föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anta styrdokumentet.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-11-05 från kansliavdelningen
‒ Styrdokument för arbetet med krisberedskap i Lomma kommun, daterat 2019-1105
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Kommunfullmäktige fastställer styrdokument för arbetet med krisberedskap i
Lomma kommun i enlighet med bilaga.
./.

Bilaga.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS AU § 221

s. 17 (42)

2019-11-13

KS KF/2019:328 - 003

Förslag till revidering av taxa för Lomma hamn
Ärendebeskrivning
Kommun som äger en hamn har rätt att ta ut avgift för användning av
hamnanläggningar och hamnområde. Avgiftsrätten är oreglerad och bestäms därför av
de kommunalrättsliga principerna som gäller för avgiftsuttag i kommunalteknisk
verksamhet i allmänhet. Likställighetsprincipen är numera ett element i EG:s
konkurrensrätt och innebär att hamnavgifterna ska vara skäliga och ickediskriminerande. En kommun har dock rätt att differentiera avgifter för båtplats med
hänsyn till om båtplatsinnehavaren är kommunmedlem eller inte.
Kommunfullmäktige reviderade senast hamntaxan 2012-11-29 § 89.
Förslaget
Tekniska nämnden har 2019-09-30, § 67, beslutat föreslå kommunfullmäktige att höja
avgifterna för båtplatser och för köplatsavgift till båtplatskön samt att tillföra avgifter
för båtplats längs Kollergångskajen till hamntaxan. Härutöver föreslås redaktionella
ändringar av text i taxan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar i skrivelse 2019-09-11 nyttjandet av
hamnområdet och kommunens ekonomiska förutsättningar för verksamheten.
Gällande taxa medger en årlig indexuppräkning av avgifterna med konsumentprisindex
(KPI). Någon indexreglering har emellertid inte ägt rum sedan fastställandet år 2012.
Av nu föreslagen avgiftshöjning utgör indexuppräkning, enligt förvaltningen, ca 8%.
Härutöver föreslår nämnden att avgifterna ska höjas med ca 10%.
Kansliavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-10-28 att förslagen till båtplatsavgifter
innebär en höjning, i genomsnitt, om knappt 18%, förslagen till gästplatsavgifter en
höjning med 20% och köplatsavgiften till båtplatskön en höjning med 50%.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen ligger de föreslagna avgifterna på samma nivå
som motsvarande avgifter i närliggande hamnar.
Yttrande
Kansliavdelningen konstaterar att för det fall kommunfullmäktige fattar beslut om
revidering av taxan 2019-12-05 kan denna träda i kraft 2020-01-01.
Vidare konstatera kansliavdelningen att för det fall kommunstyrelsen tillstyrker
tekniska nämndens förslag kan beslutet formuleras enligt följande:
Utdragsbestyrkande
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Taxa för Lomma hamn revideras i enligt med tekniska nämndens förslag, att gälla från
och med 2020-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-12-05 från kansliavdelningen
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-09-30 § 67
‒ Gällande taxa för Lomma hamn
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Taxa för Lomma hamn revideras i enligt med tekniska nämndens förslag, att gälla
från och med 2020-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
./.

Bilaga.
______________________
Sändlista
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS AU § 222

s. 19 (42)

2019-11-13

KS KF/2017:311 - 214

Angående förslag till ny detaljplan för "Del av Lomma 25:5 m.fl.,
Kanalkvarteren, Lomma Hamn" samt översyn av exploateringsavtal
med JM
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2017-11-15, § 152, till samhällsbyggnadsförvaltningen att
utarbeta förslag till en ny detaljplan för kvarteren 15, 16, 21 och 22 inom detaljplan för
del av Lomma 25:5 m.fl. Kanalkvarteren, Lomma hamn, och se över gällande
exploateringsavtal i enlighet med vid arbetsutskottet givna direktiv.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, utifrån befintliga avtal med JM och dagens
kunskapsläge om VA-situationen, tagit fram ett förslag på överenskommelse med JM
innebärande att byggnationen inom de aktuella kvarteren kan slutföras.
Mark- och exploateringsenheten föreslår i skrivelse 2019-11-06 att kommunstyrelsen
ska besluta godkänna föreliggande avtalsförslag avseende överenskommelse mellan
Lomma kommun och JM, och att kommunstyrelsen ska besluta uppdra till
kommunstyrelsens ordförande att underteckna överenskommelsen.
Planeringsavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-11-06 att en översyn av vatten,
spillvatten och dagvattensituationen i Lomma hamn påbörjats. Om föreliggande
planförslag återkallas kan en fortsatt utbyggnad ske med stöd av nu gällande
detaljplan. Enligt planeringsavdelningen föreligger det inte längre behov av en ny
detaljplan i området.
Planeringsavdelningen förslår därför att kommunstyrelsens ska besluta att
planuppdraget från 2017-11-15 återkallas.
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar mark- och exploateringschef Helena Sääf
och förvaltningsjurist Sarah Anderberg en redogörelse.
Överläggning
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta återremittera
ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska
besluta i enlighet med föreliggande förslag.

Utdragsbestyrkande
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2019-11-13

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på frågan om ärendet ska återemitteras, dels på
frågan om ärendet ska avgöras idag, varefter arbetsutskottet beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Arbetsutskottet beslutar därefter i enlighet med ordförandens yrkande.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-11-06 från mark- och exploateringsavdelningen
‒ Bilaga: Förslag till överenskommelse mellan Lomma kommun och JM
‒ Skrivelse 2019-11-06 från planeringsavdelningen
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-15 § 152
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 § 203
‒ Skrivelse 2017-11-02 från exploateringsenheten
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande avtalsförslag avseende
överenskommelse mellan Lomma kommun och JM.
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna
avtalet.
‒ Kommunstyrelsens planuppdrag från 2017-11-15 återkallas.
Reservation
Per Bengtsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
./.

Bilaga.
______________________
Sändlista
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KS AU § 223

s. 21 (42)

2019-11-13

KS KF/2019:314 - 622

Förslag till revidering av terminsavgift för skolmåltid för
gymnasieelever
Ärendebeskrivning
Skollagen (2010:800) reglerar en skyldighet för kommunerna att i grundskolan och
motsvarande skolformer erbjuda eleverna näringsriktiga skolmåltider utan kostnad.
För gymnasieelever och gymnasiesärskoleelever är det elevens hemkommun som
bestämmer om eleverna ska få gratis skolmat eller inte.
Då skolmåltidsverksamhet inom gymnasieskolan är en frivillig uppgift inom ramen för
den obligatoriska verksamheten, får avgift för sådan tas ut trots att inte särskilt
lagstöd finns för detta. Det ankommer på kommunfullmäktige, enligt kommunallagen,
att besluta om taxor och avgifter. I viss mån kan sådan beslutanderätt delegeras till
nämnd, nämligen då avgifterna inte har kommunalekonomisk betydelse och inte heller
på grund av andra omständigheter är av principiell vikt.
Kommunfullmäktige har senast 1993-06-17, § 41, fastställt avgift för skolmåltider för
gymnasieelever till 500 kronor per termin.
Förvaltningen uppger att 1020 elever fakturerats för skolmåltider innevarande termin
och att helårsintäkt för skolmåltider år 2019 därmed är 1 020 000 kronor. Kommunens
kostnader för skolmåltiderna är inbakade i gymnasieavgiften och utgör, för
gymnasieelever är i Lunds kommun 5 931 kronor/år och elev och för gymnasieelever i
Malmö stad 5 762 kronor/ år och elev.
Barn- och utbildningsnämnden har under § 64/19 föreslagit kommunfullmäktige att
revidera terminsavgift för skolmåltid för gymnasieelever till 800 kronor per termin, att
gälla från och med 2020-01-01.
Nämnden redogör för att revideringen innebär en ökad intäkt motsvarande 600 000
kronor per läsår, vid 1 000 betalande elever. Höjningen av skolmåltidsavgiften enligt
förslaget skulle innebära att kostnaden för måltider i gymnasieskolan finansieras till ca
30 %, istället för som för närvarande till ca 20 %. Nämnden redovisar vidare hur den
föreslagna reviderade avgiften förhåller sig till motsvarande avgifter i två kringliggande
kommuner.
Kansliavdelningen konstatera i skrivelse 2019-10-23 att för det fall kommunfullmäktige
fattar beslut om revidering av taxan 2019-12-05 kan denna träda i kraft 2020-01-01.
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Vidare konstaterar kansliavdelningen att för det fall kommunstyrelsen tillstyrker barnoch utbildningsnämndens förslag kan beslutet formuleras enligt följande:
Avgiften för skolmåltider för gymnasieelever fastställes till 800 kronor per elev och
termin, från och med 2020-01-01, varvid nu gällande avgift upphör att gälla.
Överläggning
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att avgiften för
skolmåltider för gymnasieelever inte ska höjas.
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska
besluta i enlighet med föreliggande förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på resta
yrkanden, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-10-23 från kansliavdelningen
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-09-03 § 64
‒ Skrivelse 2019-06-24 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
‒ Gällande terminsavgift för skollunch
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Avgiften för skolmåltider för gymnasieelever fastställes till 800 kronor per elev och
termin, från och med 2020-01-01, varvid nu gällande avgift upphör att gälla.
Reservation
Per Bengtsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
./.

Bilaga.
______________________
Sändlista
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KS AU § 224

s. 23 (42)

2019-11-13

KS KF/2019:34 - 001

Information om förslag till ny översiktsplan för Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar stadsarkitekt/planeringschef Lovisa
Liljenberg, planarkitekt Linnea Qvarnström och samhällsplanerare Ulrika Håkansson
Ström om förslag till ny översiktsplan för Lomma kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
______________________
Sändlista
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KS AU § 225

s. 24 (42)

2019-11-13

KS KF/2019:360 - 616

Förslag till fastställande av ersättningsbelopp för utbildningsplats inom
svenska för invandrare 2019

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har 2019-10-01, § 77, beslutat att för kalenderåret
2019 fastställa pris för utbildningsplats i svenska för invandrare till 77,70 kr per timme.
Bakgrunden till nämndens beslut är att Lomma kommun sedan augusti 2019 bedriver
utbildning i svenska för invandrare. Utbildningsplatserna efterfrågas även av individer
bosatta i andra kommuner. Ett ersättningsbelopp behöver fastställas för att debitera
elevernas hemkommun. Lomma kommuns budget utgör grund för fastställande av
ersättningsbeloppet. Ersättningen bestäms per kalenderår och består av ett
ersättningsbelopp per timme som utgår ifrån Lomma kommuns självkostnad.
Ersättningsbeloppet är framräknat enligt principerna om allmänt grundbelopp i
skolförordningens kapitel 14 och innehåller kostnader för undervisning, lärverktyg,
tolktjänster, administrativa kostnader och lokalkostnader.
Ekonomichefen konstaterar i skrivelse 2019-11-07 att då Lomma kommun påbörjade
verksamheten utbildning i svenska för invandrare höstterminen 2019 och kommunen
säljer utbildningsplatser bör kommunfullmäktige besluta om ersättningsbeloppet.
Efter att kommunfullmäktige tagit beslut om ersättningsbeloppet kan delegation
lämnas till barn- och utbildningsnämnden att framgent revidera avgiften.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-11-07 från ekonomiavdelningen
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01 § 77
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ersättningsbeloppet för utbildningsplats
i svenska för invandrare till 77,70 kr per timme för år 2019.
‒ Kommunfullmäktige beslutar vidare att delegera till barn- och
utbildningsnämnden att framgent revidera ersättningsbeloppet för svenska för
invandrare.
______________________
Sändlista
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KS KF/2019:359 - 820

Beträffande hemställan från kultur- och fritidsnämnden avseende
miljöåtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster från Lomma
kommuns konstgräsplaner
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-11-04, § 91, att hemställa hos
kommunfullmäktige om 1,0 mnkr i investeringsbudget för miljöåtgärd vid kommunens
konstgräsplaner. Investeringen finansieras med bidrag från Naturvårdsverket.
Kultur- och fritidsnämnden har beviljats och erhållit ett driftbidrag på 999 tkr från
Naturvårdsverket med syftet att minska utsläpp av mikroplaster och andra
dagvattenföroreningar till vattenmiljön från kommunens fyra konstgräsplaner.
Åtgärderna för att göra detta är däremot att klassificera som investering och avser
bland annat anläggande av sarger, granulatfällor och borststationer. Detta innebär att
ett investeringsprojekt måste fastställas.
Kapitaltjänstkostnader för investeringen täcks av att statsbidraget periodiseras över
nyttjandetiden. Förvaltningen har inte beskrivit eventuellt andra driftkostnader
kopplade till investeringen, vilket innebär att dessa i så fall förutsätts att rymmas inom
befintlig budget.
Ekonomiavdelningen föreslår i skrivelse 2019-11-08 att kommunstyrelsens
arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta följande:
‒
‒

Kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden 1,0 mnkr i
investeringsbudget, totalutgift, för nytt KF-projekt, ”Miljöåtgärder
konstgräsplaner”.
Investeringen finansieras likvidmässigt av redan erhållet bidrag från
Naturvårdsverket.

Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-11-08 från ekonomiavdelningen
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-11-04 § 91
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden 1,0 mnkr i
investeringsbudget, totalutgift, för nytt KF-projekt, ”Miljöåtgärder
konstgräsplaner”.
‒ Investeringen finansieras likvidmässigt av redan erhållet bidrag från
Naturvårdsverket.
______________________
Sändlista
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KS KF/2019:358 - 820

Beträffande hemställan från kultur- och fritidsnämnden avseende
investeringsmedel för utbyte av belysning till gamla konstgräsplanen på
Borgeby IP
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-11-04, § 88, att hemställa hos
kommunfullmäktige om 328 tkr för armatur och 172 tkr för kringkostnader för byte av
armaturer för belysning av konstgräsplanen på Borgeby IP.
Ekonomiavdelningen utgår från att kringkostnaderna är nödvändiga för att få
armaturen på plats och i skick för att utnyttjas för sitt ändamål. För att åtgärda
problemet med belysningen krävs en investering på 500 tkr som inte är budgeterad.
Ekonomiavdelningen noterar att det är först efter höstens felsökning och utredning
som det har konstaterats att ett investeringsbehov föreligger och att budgetansvaret
ligger hos kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens investeringsredovisning per den siste oktober visar en positiv avvikelse på 50 tkr för mindre
investeringar. Det betyder att en omdisponering av budget-utrymme inte är möjlig.
Inom anslaget för Kommunstyrelsens oförutsedda investeringar finns år 2019 inte
avsatt medel för denna typ av investering.
Ett behov av investering har klarlagts, ansvarig nämnd har konstaterats vara kulturoch fritidsnämnden och beställning av ny belysning är redan lagd.
Hanteringen av projektet följer inte uppsatta regler för investeringsprocessen och i
fortsättningen är det önskvärt med en bättre framförhållning i planeringen. Eftersom
finansiering till projektet saknas är det bra att frågan lyfts för ett politiskt
ställningstagande så att investeringsprojektet i efterhand hanteras så rätt som möjligt.
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-11-08 att för det fall
kommunfullmäktige önskar tillmötesgå kultur- och fritidsnämndens hemställan kan
beslutet formuleras på följande sätt:
‒
‒

Kultur- och fritidsnämndens ”Mindre investeringar 2019” utökas med 500 tkr
avseende projekt ”Utbyte av belysning till gamla konstgräsplanen på Borgeby IP”.
Finansiering sker med en ökad belastning av rörelsekapitalet med totalt 500 tkr.
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Kultur- och fritidsnämnden har vidare 2019-11-04, § 88, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att göra en översyn av internhyressystemets gränsdragningslista
avseende konstgräsplanernas belysning.
Av befintlig Gränsdragningslista (reviderad 2013-01-15) framgår att verksamheten
ansvarar för (det vill säga inte fastighetsägaren) byte av glödlampor, lysrör och
glimtändare och Belysningsstolpar och master inom idrottsanläggningar.
Ekonomiavdelningen finner det inte lämpligt att göra en översyn kopplad till en enskild
punkt i ett styrande dokument, utan detta bör göras i samband med en generell
översyn. Inom ramen för utvärdering av internhyressystemet är ett av förslagen från
styrgruppen att fastighetsdokument, kopplade till internhyressystemet, såsom till
exempel handbok och uppdragsbeskrivning ska uppdateras. Till dessa dokument hör
även den så kallade gränsdragningslistan.
I skrivelse 2019-11-11 föreslår ekonomiavdelningen att kommunstyrelsens ska besluta
följande:
Eftersom kultur- och fritidsnämndens förslag till översyn av gränsdragningslistan
endast avser en post i dokumentet beslutar kommunstyrelsen att frågan istället
hanteras inom ramen för pågående uppdrag om översyn av internhyressystemet där
en uppdatering av alla fastighetsdokument kopplade till internhyressystemet ingår.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-11-11 från ekonomiavdelningen
‒ Skrivelse 2019-11-08 från ekonomiavdelningen
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-11-04 § 88
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens positiva avvikelse på 50 tkr för
mindre investeringar per den siste oktober utökas kultur- och fritidsnämndens
”Mindre investeringar 2019” med 450 tkr avseende projekt ”Utbyte av belysning
till gamla konstgräsplanen på Borgeby IP”.
‒ Finansiering sker med en ökad belastning av rörelsekapitalet med totalt 450 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
‒ Eftersom kultur- och fritidsnämndens förslag till översyn av gränsdragningslistan
endast avser en post i dokumentet beslutar kommunstyrelsen att frågan istället
hanteras inom ramen för pågående uppdrag om översyn av internhyressystemet
där en uppdatering av alla fastighetsdokument kopplade till internhyressystemet
ingår.
______________________
Sändlista
Utdragsbestyrkande
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KS KF/2018:65 - 041

Förslag till ytterligare kompensation till socialnämnden för ökade
hyreskostnader för nyanlända
Ärendebeskrivning
Inom finansförvaltningens Medel till kommunstyrelsens förfogande återstår totalt
1.773 tkr mnkr för 2019. Inom anslaget ryms bland annat, enligt resonemang fört i
budgetberedningen 2018, en reserv för då okända driftkostnader för bostäder för
nyanlända.
Inför budget 2019 gjordes reglering av nämndernas internhyror i samband med
fastställande av ramar. Sedan dess har ett antal bostäder både hyrts in av kommunen
och förvärvats. I början av 2019 kompenserades socialnämnden för ett antal
nytillkomna inhyrningar samt en stor del av de renoverade lägenheterna i Borgeby
gårdshotell. Justering för detta gjordes även i ramarna för 2020 och framåt.
Sedan dess har ytterligare två lägenheter i gårdshotellet samt fastigheten i
Bjärehovsparken kostnadsberäknats, iordningsställts och tagits i bruk. Enligt uppgift
från fastighetsavdelningen har socialnämnden för dessa hyresobjekt en internhyra på
sammantaget 745 tkr samt förväntade hyresintäkter på 245 tkr. Dessa poster har alltså
inte budgeteras i 2019 års budget och innebär att socialnämnden väntas få ett
underskott på 500 tkr avseende dessa uthyrningar.
Då medel kvarstår inom kommunstyrelsens förfogande finns möjlighet till finansiering
av kompensation till socialnämnden även för dessa hyresobjekt. På lång sikt har
socialnämnden, för de aktuella hyresobjekten, blivit kompenserad för internhyran
men justering för förväntade hyresintäkter är däremot inte gjord. Det innebär att
socialnämnden är överkompenserad i denna del avseende åren 2020 och framåt.
Ekonomiavdelningen föreslår i skrivelse 2019-11-08 att kommunstyrelsen ska besluta
att från kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett, omdisponera 500 tkr för att
täcka ökade hyreskostnader i socialnämndens budget 2019. Ekonomiavdelningen
föreslår vidare att kommunstyrelsens ska besluta att som konsekvens justera upp
nivån på intäkter och kostnader inom fastighetsverksamhetens budget.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 201911-08 från ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
‒ Från kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett, omdisponeras 500 tkr för
att täcka ökade hyreskostnader i socialnämndens budget 2019.
‒ Som en konsekvens justeras nivån upp på intäkter och kostnader inom
fastighetsverksamhetens budget.
______________________
Sändlista
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KS KF/2019:200 - 810

Motion om utredning avseende alternativa tillvägagångssätt och
kostnader för anställning av livräddare på kommunens badstränder
Ärendebeskrivning
Per Bengtsson (S) har i motion, inkommen 2019-04-24, föreslagit att kommunstyrelsen
ska få i uppdrag att utreda ”hur, och till vilken kostnad, som Lomma kommun kan göra
stränderna i Lomma och Bjärred bevakade av livräddare.”
Säkerhets- och trygghetsenheten på kommunledningskontoret och kultur- och
fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen.
Säkerhetschefen redovisar, i skrivelse 2019-09-09, skadestatistik från polisen och
räddningstjänsten avseende olyckor och andra händelser vid stränderna och föreslår
bemanning av funktionerna, i första hand på Lomma Beach, med kommunens
trygghetsvärdar samt redogör för erforderligt medelstillskott till verksamheten för
detta.
Kultur- och fritidsnämnden har, under § 57/19, redogjort för omfattning, organisation
och kostnader hos de av Skånes kustkommuner som har livräddare på stränderna och
för uppskattat behov av medel för att inrätta sådana funktioner på kommunens
stränder. Nämnden ställer sig positiv till att bygga upp en organisation för livräddare
på kommunens stränder.
Kansliavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-11-02 att den av motionären föreslagna
utredningen av alternativa tillvägagångssätt och kostnader för anställning av
livräddare på kommunens badstränder är genomförd av remissinstanserna.
Enligt kommunallagen 6 kap 2§ är det kommunfullmäktige, om författning inte anger
annat, som bestämmer om nämndernas verksamhetsområden och inbördes
förhållanden. Det är kommunstyrelsen som, enligt reglementet, ansvarar för att en
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålles.
För det fall att kommunstyrelsen, som en följd av utredningsresultaten, tillstyrker
inrättande av livräddarfunktioner, kan kommunstyrelsen sålunda utforma ett slutligt
förslag till fullmäktige avseende organisatorisk tillhörighet och utformning av
funktionerna.
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Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-11-02 från kansliavdelningen
‒ Skrivelse 2019-09-09 från säkerhetschefen
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-08-26 § 57
‒ Motion (S) om att göra kommunens stränder bevakade av livräddare, inkommen
2019-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska behandlas vid
arbetsutskottets sammanträde 2019-11-20.
______________________
Sändlista
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KS KF/2018:349 - 175

Motion om utarbetande av föreskrifter som förhindrar att människors
hälsa eller egendom skadas av pyrotekniska varor samt utredning om
anordnande av kommunalt nyårsfyrverkeri
Ärendebeskrivning
Natalia Engström (SD), Jimmy Ringström (SD), Oscar Sedira (SD) och Jeanette Larsson
(SD) har i motion, inkommen 2018-12-13, föreslagit att föreskrifter som förhindrar att
människors hälsa eller egendom skadas av pyrotekniska varor ska utarbetas samt att
utredning ska genomföras av på vilket sätt ett samordnat kommunalt nyårsfyrverkeri
ska anordnas.
Kansliavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-11-05 att det i Ordningslagen
(1993:1617) 3 kap 7§ finns en grundläggande bestämmelse om tillstånd för
användning av pyrotekniska varor. Sådana får inte användas utan polismyndighetens
tillstånd, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga
omständigheter, innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för
person eller egendom.
Trots den allmänna bestämmelsen har kommuner rätt att meddela ytterligare
föreskrifter för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av
användning av pyrotekniska varor. Kommunfullmäktige i Lomma kommun har därför
fattat beslut om sådana regler som sträcker sig längre och är mer preciserade.
Föreskrifterna finns intagna i § 18 Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun.
”Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 18 § Tillstånd av polismyndighet krävs för
användande av pyrotekniska varor – fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för
användande på nyårsafton från kl. 18.00 till därpå följande dag kl. 02.00. Det är
förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från kvarteren där
vårdboenden och Trygghetsbostäder är belägna. Dessa enheter är - Havsblick,
Centrumgatan 4 i Lomma - Strandängsgatan 2 i Lomma - Vega, Vegagatan i Lomma och
- Jonasgården, Hans Jonas väg 7-9 i Bjärred.
Dessutom är det förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från
kvarteret där Solberga, Bredgatan 16 i Lomma, är beläget.”
Den i motionen efterfrågade regleringen finns således redan i de lokala
ordningsföreskrifterna för Lomma kommun.
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Det kan vidare konstateras att Lomma kommun från slutet av 1990-talet till årsskiftet
2008/2009 anordnade ett kommunalt fyrverkeri, vartannat år i Lomma tätort och
vartannat år i Bjärred. Anordnandet av kommunalt nyårsfyrverkeri upphörde på grund
av kostnadsskäl, men också på grund av miljöskäl.
Miljö- och byggnadsnämnden har under § 86/19 beskrivit de negativa konsekvenserna
för människor, djur och natur av fyrverkerier. Nämnden anser att kommunen bör ha
en mycket restriktiv hållning till fyrverkerier, även om det sker under samordnade
former. Det finns svårigheter i att begränsa privatpersoners smällande ytterligare,
vilket kan medföra att den totala minskningen inte blir så stor som önskat, även om
samordning sker. Det är nämndens uppfattning att ett gemensamt fyrverkeri inte
nödvändigtvis medför att de negativa konsekvenserna för miljö och djur minskar
drastiskt. Nämnden anser därför att det ur miljösynpunkt finns mer lämpliga sätt om
kommunen vill ha ett samordnat evenemang på nyårsafton. Det kan till exempel
utredas vidare om ljusshow, lasershow eller eldshow kan vara ett alternativ.
Med beaktande av att reglering finns för att förhindra att människors hälsa och
egendom skadas av pyrotekniska varor och för det fall kommunstyrelsen instämmer i
miljö- och byggnadsnämndens synpunkter kan beslutet enligt kansliavdelningen
formuleras enligt följande:
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att
besluta följande.
Med hänvisning till gällande regelverk i lokala ordningsföreskrifter för Lomma
kommun § 18 och till miljö- och byggnadsnämndens yttrande under § 86/19 avslås
motionen.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-11-05 från kansliavdelningen
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-21 § 86
‒ Motion (SD) om samordnat fyrverkeri på nyårsafton i Lomma kommun, inkommen
2018-12-13
‒ Gällande ordningsföreskrifter för Lomma kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Med hänvisning till gällande regelverk i lokala ordningsföreskrifter för Lomma
kommun § 18 och till miljö- och byggnadsnämndens yttrande under § 86/19 avslås
motionen.
______________________
Sändlista
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KS KF/2019:333 - 006

Beträffande fråga om att samtliga partigruppsledare ska få ta del av
samtliga handlingar inför nämndernas och utskottens sammanträden
Ärendebeskrivning
Med anledning av förslaget från Jimmy Ringström (SD), om att samtliga partiers
gruppledare ska få ta del av samtliga dokument till samtliga nämnders kommande
sammanträden, med undantag av sekretessbelagda dokument, konstaterar
kansliavdelningen i skrivelse 2019-10-31 följande.
Det är offentlighets- och sekretesslagstiftningen, främst Tryckfrihetsförordningen (TF)
2 kap och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OFS), som reglerar frågorna
om allmän handling och sekretess. En handling är, enligt TF 2 kap 4§, allmän, om den
förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller
upprättad hos en myndighet. Lag (2018:1801). Med myndighet avses i det här
avseendet en nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
Ett dokument som är inkommet till en nämnd, enligt lagens definition, från någon
utanför myndigheten, från en enskild eller från en annan myndighet, är en allmän
handling och offentlig i de delar det inte finns sekretessbelagda uppgifter i den, enligt
offentlighets- och sekretesslagen. På samma sätt är en handling som är upprättad
inom en myndighet en allmän handling som är offentlig eller delvis sekretessbelagd.
Förvaltningen är en del av myndigheten.
En allmän handling kan således vara offentlig, vilket är huvudregeln, eller delvis
sekretessbelagd. Handlingar kan också utgöra s.k. arbetsmaterial, som ännu inte
uppnått handläggningsstadium av allmän handling.
I de beslutsunderlag som publiceras till nämnderna och deras utskott ingår allmänna
offentliga handlingar, allmänna handlingar som rymmer sekretess, men också
dokument, t.ex. utredningar eller förslag som ännu inte är upprättade enligt lagens
mening och därför inte nått kvalifikationsgränsen för allmän handling. Dokument som
ännu inte är allmänna handlingar, som har upprättats inom myndigheten (på
förvaltningen som är en del av myndigheten), kan inte tillgängliggöras utanför
myndighetens gränser. Det innebär att enbart ledamöter och ersättare i den aktuella
myndigheten (nämnden eller utskottet) och tjänstemän som tillhör denna, kan ta del
av dessa. På samma sätt kan enbart dessa personer ta del av sekretessbelagda
uppgifter i allmänna handlingar.
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I kommunens publiceringsverktyg Netpublicator publiceras handlingar/beslutsunderlag inför nämndernas och utskottens sammanträden. Handlingarna består av
allmänna offentliga handlingar, allmänna sekretessbelagda handlingar och sådana
handlingar som ännu inte nått handläggningsstadiet av att vara en allmän handling,
utan utgör s.k. arbetsmaterial.
Kansliavdelningen konstaterar därför att det inte är möjligt för någon utanför den
aktuella myndigheten (nämnden eller kommunstyrelsen) att före sammanträdet ta del
av allt beslutsunderlag till nämnden/utskottet.
Partipolitiska gruppledare har således, såvida de inte är ledamöter eller ersättare i den
aktuella nämnden/kommunstyrelsen, inte möjlighet att få tillgång i Netpublicator till
samtliga handlingar i de ärenden som ska behandlas vid kommande sammanträde
med nämnd eller dess utskott. Ett sådant förfarande skulle strida mot offentlighetsoch sekretesslagstiftningen.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-10-31 från kansliavdelningen
‒ Skrivelse från Jimmy Ringström (SD), inkommen 2019-10-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
______________________
Sändlista
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KS KF/2019:347 - 001

Förslag till begränsat öppethållande av förvaltningarna i kommunhuset
2020
Ärendebeskrivning
Enligt förvaltningslagen 7 § ska en myndighet vara tillgänglig för kontakter med
enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas.
I Lomma kommun har förvaltningarna i kommunhuset öppet måndag, onsdag, torsdag
kl. 08.00-16.30, tisdag kl. 08.00-18.00 och fredag kl. 08.00-15.00.
Under år 2019 har öppethållandet av förvaltningarna i kommunhuset begränsats till kl.
09.00-11.00 klämdagar och kl. 08.00-12.00 dagar före röd dag.
Under dessa öppettider kan förvaltningarna ta emot och registrera allmänna
handlingar och hantera framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som
förvaras hos förvaltningarna.
Information om öppettider finns på kommunens hemsida och kommunhusets entré.
Förslag
År 2020 infaller så kallad klämdag den 22 maj. Öppethållandet för förvaltningarna i
kommunhuset föreslås denna dag begränsas till kl. 09.00-11.00.
Vidare föreslås öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset år 2020 begränsas
till kl. 08.00-12.00 dag före röd dag, det vill säga den 9 april, 30 april, 20 maj, 5 juni och
30 oktober.
Dessutom föreslås att öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset år 2020
också begränsas till kl. 08:00-12:00 den 23 december och den 30 december.
Midsommarafton, julafton och nyårsafton år 2020 är förvaltningarna i kommunhuset
stängda.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-10-31 från kansliavdelningen
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen beslutar att öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset
år 2020 begränsas till kl. 09.00-11.00 den 22 maj.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar att öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset
år 2020 begränsas till kl. 08.00-12.00 den 9 april, 30 april, 20 maj, 5 juni och 30
oktober.
Kommunstyrelsen beslutar att öppethållandet för förvaltningarna i kommunhuset
år 2020 också begränsas till kl. 08:00-12:00 den 23 december och 30 december.
Midsommarafton, julafton och nyårsafton år 2020 är förvaltningarna i
kommunhuset stängda.

______________________
Sändlista
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KS KF/2019:346 - 006

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunstyrelsen arbetsutskott 2020
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott år 2020. Förslaget innehåller även information om förslagna
sammanträdestider för kommunfullmäktige, samt information om preliminär
ekonomisk planering.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-10-31 från kansliavdelningen
‒ Bilaga: Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen år 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer sammanträdestider för
arbetsutskottet år 2020 i enlighet med bilaga.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
‒ Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2020 i
enlighet med följande: 29/1, 26/2, 25/3, 22/4, 20/5, 17/6, 26/8, 30/9, 18/11, 9/12.
Sammanträdena börjar kl. 19:00.
______________________
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KS KF/2019:34 - 001

Information om externa inbjudningar
Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ordförande Robert Wenglén (M) och
kommundirektör Katarina Pelin en redogörelse avseende externa inbjudningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS AU § 235

s. 41 (42)

2019-11-13

KS KF/2019:34 - 001

Information från ordföranden
Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ordförande Robert Wenglén (M) en
redogörelse avseende aktuella frågor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS AU § 236

2019-11-13

KS KF/2019:34 - 001

Information från kommundirektören
Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Katarina Pelin en
redogörelse avseende aktuella frågor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

s. 42 (42)

