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Dnr KS 2011:118.104

Fråga om utbetalning av kommunalt partistöd
Ärendebeskrivning
Bestämmelserna om kommunalt partistöd finns i 2 kap 9 och 10 §§ kommunallagen (1991:900). Kommunerna ges där möjlighet att ge partistöd till politiska partier vilka är representerade i fullmäktige. Fullmäktige beslutar om partistödets
omfattning och formerna för det. Partistödet avser uteslutande den partiverksamhet som är knuten till kommunen. Rätten att utge stöd är begränsad till de partier
som genom representation i fullmäktige utövar en aktiv roll i kommunens självstyrelse. I lagens förarbeten konstateras att ett parti, för att kunna få partistöd,
måste ha fått mandat och tagit plats i kommunfullmäktige.
Sverigedemokraterna erhöll två mandat vid de allmänna valen till kommunfullmäktige i september år 2010. Partiet hade ingen namnvalsedel i kommunvalet.
Sex personer blev tillskrivna på valsedlar för partiet. De kandidater som invalts på
detta sätt har samtliga efterhand som de blivit utsedda avsagt sig uppdragen och
har aldrig tagit plats i fullmäktige.
Kommunfullmäktige i Lomma kommun har 1994-11-24 § 92 fastställt formerna
för det kommunala partistödet. Kommunstyrelsen verkställer via kommunledningskontoret fullmäktiges beslut och utbetalar partistöden.
Kanslichefen har lämnat följande yttrande:
I ett rättsfall avseende Södertälje kommun, för vilket gällde motsvarande förhållande som de i Lomma kommun, (Förvaltningsrättens i Stockholm dom
2010-10-08 , mål nr 34590-109), konstaterades att rätten att utge stöd är begränsad till de partier som genom representation i fullmäktige utövar en aktiv
roll i kommunens självstyrelse och ett parti, för att kunna få partistöd, måste ha
fått mandat och tagit plats i kommunfullmäktige.
Med anledning av den uppkomna situationen beslöt kommunstyrelsen 201103-02 § 48 följande.
”- Då rätten att utge stöd är begränsad till de partier som genom representation
i fullmäktige utövar en aktiv roll i kommunens självstyrelse och ett parti, för att
kunna få partistöd, måste ha fått mandat och tagit plats i kommunfullmäktige,
finns inte någon möjlighet för kommunen att betala ut kommunalt partistöd till
Sverigedemokraterna under innevarande mandatperiod.”
Utdragsbestyrkande
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Sverigedemokraterna överklagade Förvaltningsrättens dom avseende Södertälje kommuns beslut till Kammarrätten i Stockholm som, 2011-12-06, i mål nr
6116-10, kommit till motsatt domslut. Kammarrätten har funnit att villkoret om
ett politiskt partis representation ska anses uppfyllt om partiet ”deltagit i kommunalvalet och erhållit en eller flera platser i fullmäktige”.
Det är således kammarrättens uppfattning att det förhållandet att partiet inte tagit plats i fullmäktige saknar betydelse, vad gäller frågan om rätten till kommunalt partistöd.
Kammarrättens dom överklagades till Högsta Förvaltningsdomstolen, som
dock inte beviljat prövningstillstånd i målet, varför Kammarrättens dom står
fast.
Det kan konstateras att det inte erfordras att partiet ska ha haft namnvalsedlar i
valet till kommunfullmäktige för att partiet ska anses ha deltagit i kommunalvalet. Sverigedemokraterna deltog i samtliga kommunalval med partivalsedlar.
Med anledning av prejudikatet från Kammarrätten föreslår undertecknad kommunstyrelsen, med ändring av sitt beslut under § 48/11, besluta att kommunalt
partistöd ska utbetalas till Sverigedemokraterna avseende innevarande mandatperiod.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-04-04 från kanslichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Med hänvisning till Kammarrättens prejudikat beslutar kommunstyrelsen, med
ändring av sitt beslut under § 48/11, att kommunalt partistöd ska utbetalas till Sverigedemokraterna avseende innevarande mandatperiod.
____________________________________
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Med hänvisning till Kammarrättens prejudikat beslutar kommunstyrelsen, med
ändring av sitt beslut under § 48/11, att kommunalt partistöd ska utbetalas till Sverigedemokraterna avseende innevarande mandatperiod.
Protokollsanteckning
Lars Carlén (S), Lisa Bäck (S) och Jan Rydén (MP) medges lämna anteckning till
protokollet.
-------------------- Bilaga KS § 81/12
____________________________________
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Meddelanden och delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag.
Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande
nr 10/12
Beträffande uppdrag åt ombud inför förestående bolagsstämma
med Kommuninvest
Dnr KS/KF 2012:144.042
nr 11/12
Uppdrag åt kommunens ombud inför förestående årsstämma i
Kraftringen AB
Dnr KS/KF 2012:123.042
Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 16-17/12 Tjänstepension
Dnr KS/KF 2012:24.002
nr 18/12
Familjepension
Dnr KS/KF 2012:24.002
Protokoll från sammanträde 2012-04-11 med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Protokoll från sammanträde 2012-04-11 med planledningsgruppen.
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 13/12 angående lokalbehovsplan
2012.
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 18/12 angående förslag till nämndsplan 2013.
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 19/12 angående lokalbehovsplan
2012.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Delegationsbesluten och meddelandena lägges till handlingarna.
____________________________________
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Förfrågan om tillköp av kollektivtrafik för trafikåret 2012-12-09
och ett år framåt
Ärendebeskrivning
Skånetrafiken har skickat en förfrågan till kommunen om eventuella synpunkter
på kollektivtrafiken i kommunen inför trafikåret 2012-2013, vilket börjar 9 december 2012.
Planeringsenheten har lämnat synpunkter.
Beslutsunderlag
- skrivelse från planeringsenheten 2012-04-02
- skrivelse från Skånetrafiken 2012-03-02
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
- Lomma kommun avger följande yttrande:
Antalet resande på linje 133 mellan Lomma och Malmö är stadigt ökande och för
att tillgodose pendlarnas behov utökades antalet turer på pendlingstider, morgon
och eftermiddag, till respektive från Malmö. Från kommunens sida önskar vi en
fortsatt utbyggnad av linje 133 på den motsatta sträckningen, Malmö - Lomma på
morgonen och Lomma - Malmö på eftermiddagen. Lomma kommun anser att en
miniminivå bör vara 20-minuterstrafik mot dagens 30-minuterstrafik.
De nordöstra delarna av Lund, Brunnshögsområdet mm, utvecklas till ett allt starkare verksamhetsområde, inte minst med etableringen av ESS och MAX IV. Allt
fler orter, inte bara de som ligger nordost om Lund, får direkt busstrafik till och
från området. Enligt Lomma kommuns mening finns det mycket starka skäl till att
förlänga busslinje 137 Bjärred - Lund och 139 Lomma - Lund från lasarettområdet i Lund upp mot Ideon och Brunnshög. Skånetrafiken borde också pröva möjligheterna att införa en direktbusslinje under rusningstid mellan Lomma kommun
och de nordöstra delarna av Lund, exempelvis Bjärred - Lund Väster – Brunnshög
- Ideon.
Vad gäller linje 132 hade det varit önskvärt om bussens tider samordnades bättre
med linje 133 och spreds ut jämnare över varje timme. Idag går det en buss 133
exempelvis klockan 15:37 från Lomma busstation och sedan en buss 132 klockan
Utdragsbestyrkande
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15:42. Kommunen önskar också att de halvtimmesturer som tidigare fanns på linje
132 morgon och eftermiddag återinförs.
Lomma kommun önskar inte göra någon förändring av den tillköpta trafiken, dvs
linje 135 Lomma busstation - Lomma kyrka.
Utöver tidtabeller och busslinjer anser Lomma kommun att det skulle vara önskvärt att man från Skånetrafiken sida, i ett led att fortsatt öka antalet resande och attraktiviteten med att resa kollektivt, gör det möjligt att i närheten av någon eller
båda av kommunens två busstationer kunna ladda sina Jojo-kort och inte enbart
erbjuda serviceombud där man endast kan köpa färdigladdade kort.

KS § 83
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun avger följande yttrande:
Antalet resande på linje 133 mellan Lomma och Malmö är stadigt ökande och för
att tillgodose pendlarnas behov utökades antalet turer på pendlingstider, morgon
och eftermiddag, till respektive från Malmö. Från kommunens sida önskar vi en
fortsatt utbyggnad av linje 133 på den motsatta sträckningen, Malmö - Lomma på
morgonen och Lomma - Malmö på eftermiddagen. Lomma kommun anser att en
miniminivå bör vara 20-minuterstrafik mot dagens 30-minuterstrafik.
De nordöstra delarna av Lund, Brunnshögsområdet mm, utvecklas till ett allt starkare verksamhetsområde, inte minst med etableringen av ESS och MAX IV. Allt
fler orter, inte bara de som ligger nordost om Lund, får direkt busstrafik till och
från området. Enligt Lomma kommuns mening finns det mycket starka skäl till att
förlänga busslinje 137 Bjärred - Lund och 139 Lomma - Lund från lasarettområdet i Lund upp mot Ideon och Brunnshög. Skånetrafiken borde också pröva möjligheterna att införa en direktbusslinje under rusningstid mellan Lomma kommun
och de nordöstra delarna av Lund, exempelvis Bjärred - Lund Väster – Brunnshög
- Ideon.
Vad gäller linje 132 hade det varit önskvärt om bussens tider samordnades bättre
med linje 133 och spreds ut jämnare över varje timme. Idag går det en buss 133
exempelvis klockan 15:37 från Lomma busstation och sedan en buss 132 klockan
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15:42. Kommunen önskar också att de halvtimmesturer som tidigare fanns på linje
132 morgon och eftermiddag återinförs.
Lomma kommun önskar inte göra någon förändring av den tillköpta trafiken, dvs
linje 135 Lomma busstation - Lomma kyrka.
Utöver tidtabeller och busslinjer anser Lomma kommun att det skulle vara önskvärt att man från Skånetrafiken sida, i ett led att fortsatt öka antalet resande och attraktiviteten med att resa kollektivt, gör det möjligt att i närheten av någon eller
båda av kommunens två busstationer kunna ladda sina Jojo-kort och inte enbart
erbjuda serviceombud där man endast kan köpa färdigladdade kort.
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Förslag till ändring i ägardirektiv för Sydvatten AB
Ärendebeskrivning
Delägarkommunerna i Sydvatten AB har fått ett reviderat ägardirektiv för ställningstagande inför årsstämman som äger rum den 1 juni 2012.
Revideringen avser avsnitt: 5.5.4 Borgen, och innebär att delägarkommunerna ersätts med en borgensavgift på 25 räntepunkter. Borgensavgiften kommer att omprövas vid lämpliga tillfällen.
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:
I kommunens Finanspolicy, avsnitt 5 Borgen, regleras vad som gäller för att
kommunen ska ingå borgensansvar och borgensavgift.
”Kommunen har en restriktiv inställning till borgen. Normalt tecknas borgen
endast för företag som helt eller delvis ägs av kommunen. I de undantag borgen
tecknas för andra organisationer så bör det ske för under fastställd tid med årlig
avtrappning av åtagandet.
Då tecknade av borgen innebär ett risktagande ska i normalfallet borgensavgift
tas ut. Kommunfullmäktige ska i samband med att beslut om borgen fattas fastställa storleken på denna.”
Det finns således inget i policyn som hindrar att borgensavgift tas ut och förslaget föreslås godkännas.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-03-20 från Sydvatten AB
- Förslag till reviderat ägardirektiv för Sydvatten AB
- Yttrande 2012-04-12 från ekonomichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- Lomma kommun godkänner, för sin del, reviderat ägardirektiv för Sydvatten AB
enligt föreliggande förslag.
____________________________________
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Lomma kommun godkänner, för sin del, reviderat ägardirektiv för Sydvatten AB
enligt föreliggande förslag.
____________________________________
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Uppdrag åt kommunens ombud inför förestående bolagsstämma i
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Ärendebeskrivning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till bolagsstämma den 8 maj 2012.
Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material till bolagsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, föreslår redovisningschefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2011-12-31 fastställes,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för:
- fastställanden av arvoden till styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer med suppleanter.
- beslut om antalet styrelseledamöter
- val av ordförande, viceordförande, övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen.
- val av revisor och revisorssuppleant.
- val av lekmannarevisorer och suppleanter.
Beslutsunderlag
- Kallelse med handlingar till bolagsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Yttrande 2012-04-10 från redovisningschefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun ger kommunens ombud vid bolagsstämma i Kommunassurans
Syd Försäkrings AB i uppdrag att rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2011-12-31 fastställes,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
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Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för:
- fastställanden av arvoden till styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer med suppleanter.
- beslut om antalet styrelseledamöter
- val av ordförande, viceordförande, övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen.
- val av revisor och revisorssuppleant.
- val av lekmannarevisorer och suppleanter.
____________________________________
KS § 85
Kommunstyrelsens handläggning
Redovisningschefen föreslår i kompletterat yttrande att ombudet vid stämman efter egen bedömning även får rösta för:
- val av fem ledamöter till valberedningen
- nya principer för att ansluta nya delägare till bolaget
- utökat geografiskt område till att omfatta Götaland
- bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare och besluta om nyemission
fram till nästa årsstämma
Beslutsunderlag
- Yttrande 2012-04-24 från redovisningschefen
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Lomma kommun ger kommunens ombud vid bolagsstämma i Kommunassurans
Syd Försäkrings AB i uppdrag att rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2011-12-31 fastställes,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 14 (22)

2012-04-25

KS § 85 (forts.)

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för:
- fastställanden av arvoden till styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer med suppleanter.
- beslut om antalet styrelseledamöter
- val av ordförande, viceordförande, övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen.
- val av revisor och revisorssuppleant.
- val av lekmannarevisorer och suppleanter
- val av fem ledamöter till valberedningen
- nya principer för att ansluta nya delägare till bolaget
- utökat geografiskt område till att omfatta Götaland
- bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare och besluta om nyemission
fram till nästa årsstämma.
____________________________________
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Ansökan från Montessori Bjerred Ek. För. om reduktion av
hyreskostnad
Ärendebeskrivning
Föreningen Montessori Bjerred ansöker om hyresreduktion med 2,0 mnkr per år
med verkan retroaktivt från 2012-01-01 och hävdar att kommunens lokalersättning är avsevärt lägre än ursprungligt prognostiserad 2008, när beslut om byggnation av ny lokal togs.
Föreningens resultatprognos för perioden 2011-07-01--2012-06-30 visar på -1,4
mnkr och budgeten för 2012-07-01--2013-06-30 visar på -2,0 mnkr. Föreningen
ser med oro på framtiden i ekonomiska termer och riskerar att ha förbrukat sitt
kapital vid bokslutet 2012/2013.
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:
Lokalersättningen är lägre än prognoserna framtagna under 2008 och detta beror bland annat på senarelagda investeringar, genomförda rationaliseringar och
effektiviseringar i verksamheten samt ett ökat antal barn/elever i kommunens
verksamheter.
Även hyresbeloppet är lägre. År 2008 beräknades hyran uppgå till 4 460 tkr.
När hyresavtalet tecknades våren 2011 beräknades årshyran till 3 950 tkr, d.v.s.
510 tkr lägre än tidigare prognos.
Hyran är beräknad efter kommunens avskrivningstider och internränta. Sedan avtalet tecknades har räntan sänkts från 4,2 % till 2,9 %. Ett tilläggsavtal till befintligt hyresavtal föreslås upprättas där räntesatsen löpande regleras efter kommunens internränta. För 2012 innebär detta i nuläget cirka 500 tkr i lägre årshyra.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2012-01-25 från Montessori Bjerred Ek. För.
- Yttrande 2012-04-04 från ekonomichefen
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Uppdrages åt tekniska nämnden att upprätta tilläggsavtal till befintligt hyresavtal med Montessori Bjerred Ek. För., där räntesatsen löpande regleras efter
kommunens internränta.
____________________________________
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Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Uppdrages åt tekniska nämnden att upprätta tilläggsavtal till befintligt hyresavtal
med Montessori Bjerred Ek. För., där räntesatsen löpande regleras efter kommunens internränta.
Jäv
Med anledning av jäv har Christian Idström inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 87
AU § 93

s. 17 (22)

2012-04-25
2012-04-18

Dnr KS/KF 2012:156.214

Yttrande över förslag till detaljplan för del av N N m.fl.,
(Alfredshällskolan) - samrådsskedet
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden upprättar förslag till detaljplan för del av N N m.fl.
(Alfredshällskolan). Planförslaget har skickats till bl.a. kommunstyrelsen för synpunkter i samrådsskedet.
Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna för tillbyggnad av skola och
förskola inom Alfredshällskolans område.
Planeringsenheten har lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Underrättelse om samråd – förslag till detaljplan för del av N N m.fl. (Alfredshällskolan)
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Plankarta med bestämmelser
- Yttrande 2012-04-17 Från planeringsenheten
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över förslag till detaljplan för del av
N N 1 m.fl. (Alfredshällskolan):
Detaljplaneförslaget synes i huvudsak väl överensstämma med kommunens strategiska mål och inriktning såsom det till exempel kommer till uttryck i ”Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014” samt kommunens översiktsplan.
Kommunstyrelsen anser att det kan vara lämpligt att i plandokumentet kortfattat
beskriva bakgrunden till planarbetet och exempelvis nämna kommunens utbyggnadsprogram för kommunal service. Detta utbyggnadsprogram finns nu sammanfattat i kommunens nyligen antagna bostads- och markförsörjningsprogram för
åren 2012-2025.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

s. 18 (22)

2012-04-25
2012-04-18

KS § 87 (forts.)
AU § 93 (forts.)

Inom miljöområdet anser kommunstyrelsen dock att skrivningarna i planbeskrivningen om såväl kompensering av parkmark som dagvattenhantering bör skärpas.
Inte bara arealen parkmark som går förlorad ska kompenseras med kvalitetshöjande åtgärder utan även funktionen av denna areal. I avsnittet om grönstruktur och
parker borde det vara ett skallkrav att kvaliteten ska höjas. Kvalitetshöjningen
borde också definieras. Inom avsnittet om dagvattenhantering bör det definieras
att ALLT tillkommande dagvatten ska fördröjas inom planområdet och att den
fördröjning som skett inom den del av parken som försvinner ska kompenseras.
Även här bör kvaliteten definieras. Som exempel kan nämnas att ett vuxet träd tar
upp cirka 500 liter vatten om dagen och återevaporerar ca 7 mm av det inledande
regnet. Ett sedumtak kan alltså inte kompensera ett träd ens i funktionshänseende.
Kommunstyrelsen konstaterar att en del redaktionella ändringar behöver göras i
planförslaget.
Kommunstyrelsen har i övriga inga synpunkter på planförslaget för området vid
Alfredshällskolan.
____________________________________
KS § 87
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över förslag till detaljplan för del av
N N m.fl. (Alfredshällskolan):
Detaljplaneförslaget synes i huvudsak väl överensstämma med kommunens strategiska mål och inriktning såsom det till exempel kommer till uttryck i ”Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014” samt kommunens översiktsplan.
Kommunstyrelsen anser att det kan vara lämpligt att i plandokumentet kortfattat
beskriva bakgrunden till planarbetet och exempelvis nämna kommunens utbyggnadsprogram för kommunal service. Detta utbyggnadsprogram finns nu sammanfattat i kommunens nyligen antagna bostads- och markförsörjningsprogram för
åren 2012-2025.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 19 (22)

2012-04-25

KS § 87 (forts.)
Inom miljöområdet anser kommunstyrelsen dock att skrivningarna i planbeskrivningen om såväl kompensering av parkmark som dagvattenhantering bör skärpas.
Inte bara arealen parkmark som går förlorad ska kompenseras med kvalitetshöjande åtgärder utan även funktionen av denna areal. I avsnittet om grönstruktur och
parker borde det vara ett skallkrav att kvaliteten ska höjas. Kvalitetshöjningen
borde också definieras. Inom avsnittet om dagvattenhantering bör det definieras
att ALLT tillkommande dagvatten ska fördröjas inom planområdet och att den
fördröjning som skett inom den del av parken som försvinner ska kompenseras.
Även här bör kvaliteten definieras. Som exempel kan nämnas att ett vuxet träd tar
upp cirka 500 liter vatten om dagen och återevaporerar ca 7 mm av det inledande
regnet. Ett sedumtak kan alltså inte kompensera ett träd ens i funktionshänseende.
Kommunstyrelsen konstaterar att en del redaktionella ändringar behöver göras i
planförslaget.
Kommunstyrelsen har i övriga inga synpunkter på planförslaget för området vid
Alfredshällskolan.
Jäv
Med anledning av jäv har Lars Carlén inte deltagit i ärendets handläggning.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 88
AU § 94

s. 20 (22)

2012-04-25
2012-04-18

Dnr KS/KF 2012:95.109

Kommunstyrelsens frågeställning inför ungdomsdemokratidagen
den 19 september 2012
Ärendebeskrivning
Den politiska styrgruppen för utveckling av barn- och ungdomsdialog har beslutat
att Lomma kommun ska arrangera en demokratidag för ungdomar i årskurs 9, den
19 september 2012. Samtliga niondeklassare i kommunen bjuds in att delta i att
lösa frågeställningar som de olika nämnderna har formulerat.
Kommunstyrelsen har 2012-02-29, § 46, beslutat uppdra åt samtliga nämnder att
senast den 27 april 2012 formulera en frågeställning inför ungdomsdemokratidagen den 19 september 2012.
Kommunstyrelsens ungdomsombud och kommundirektören har lämnat följande
förslag:
Hur vill du att kommunens digitala kommunikation ska se ut och fungera
(hemsida, sociala medier, appar)?
Vilken typ av information eller funktionalitet hade gjort kommunens hemsida
och närvaro i sociala medier mer intressant för dig som ung?
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen formulerar följande frågeställning inför ungdomsdemokratidagen den 19 september 2012:
”Hur vill du att kommunens digitala kommunikation ska se ut och fungera (hemsida, sociala medier, appar eller annat)?”
____________________________________
KS § 88
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kommunstyrelsen formulerar följande frågeställning inför ungdomsdemokratidagen den 19 september 2012:
”Hur vill du att kommunens digitala kommunikation ska se ut och fungera (hemsida, sociala medier, appar eller annat)?”
____________________________________
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 89
AU § 96

s. 21 (22)

2012-04-25
2012-04-25

Dnr KS/KF 2012:130.041

Kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet januarimars 2012
Ärendebeskrivning
Föreligger kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-mars
2012 samt uppföljning av aktiviteter enligt verksamhetsplan 2012.
Beslutsunderlag
- Kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-mars 2012
- Uppföljning av aktiviteter enligt verksamhetsplan 2012
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-mars 2012 och
uppföljning av aktiviteter enligt verksamhetsplan 2012 lägges till handlingarna.
____________________________________
KS § 89
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kvartalsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-mars 2012 och
uppföljning av aktiviteter enligt verksamhetsplan 2012 lägges till handlingarna.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS § 90
AU § 97

s. 22 (22)

2012-04-25
2012-04-25

Dnr KS/KF 2012:131.041

Kvartalsrapport för Lomma kommun januari-mars 2012
Ärendebeskrivning
Föreligger kvartalsrapport för Lomma kommun januari-mars 2012 inklusive bilagan Utvecklingsarbete.
Vid sammanträdet deltar även förvaltningschef Eva Albihn och förvaltningschef
Britt-Marie Pettersson.
Beslutsunderlag
- Kvartalsrapport för Lomma kommun januari-mars 2012 jämte bilagan Utvecklingsarbete
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kvartalsrapport för Lomma kommun januari-mars 2012 inklusive bilagan Utvecklingsarbete lägges till handlingarna.
____________________________________
KS § 90
Kommunstyrelsen beslutar följande:
- Kvartalsrapport för Lomma kommun januari-mars 2012 inklusive bilagan Utvecklingsarbete lägges till handlingarna.
- Kommunstyrelsen noterar att den redovisning av åtgärder som bidrar till att
minska underskottet som enligt kvartalsrapporten skulle ske till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i april i stället kommer att ske i maj.
____________________________________

Utdragsbestyrkande

