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KS KF/2018:269 - 012

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 kultur- och fritidsnämndens ordförande
Carin Hansson (M), kultur- och fritidsnämndens vice ordförande Oscar Magnusson (M)
och förvaltningschef Martin Persson en redogörelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
______________________
Sändlista
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KS KF/2019:19 - 101

Uppföljning av utvecklingsavdelningen
Ärendebeskrivning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar utvecklingschef Tove Dannestam en
redogörelse avseende utvecklingsavdelningens verksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KS AU § 33

s. 5 (12)

2019-02-27
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Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering (LUKAS)
Ärendebeskrivning
Synpunkts-och klagomålshantering är en del av arbetet att stärka medborgarnas
inflytande. För att kommuninvånarna på ett enkelt sätt ska kunna meddela
synpunkter, klagomål, förslag och beröm på de tjänster som invånaren får ta del av har
kommunen ett kommunövergripande system för synpunkts- och klagomålshantering
(LUKAS). Syftet är att man snabbt ska kunna rätta till de fel och brister som uppstår i
tjänsteförmedlingen. Förutom löpande uppföljning av inkomna synpunkter ska årligen
en självutvärdering ske av synpunkts -och klagomålshanteringen. Resultatet från
egenkontrollen ska användas dels internt i förvaltning/nämnd, dels av kommunledning
för offentliggörande i årsredovisning. Synpunkterna ska leda till förbättringar och
användas i styrningen av verksamheterna.
Verksamhetsutvecklaren har följt upp synpunkts- och klagomålshanteringen för 2018,
och föreslår i skrivelse 2019-02-04 att kommunstyrelsen beslutar följande:
‒
‒

Föreliggande redovisning av uppföljning av synpunkts-och klagomålshantering
2018 lägges till handlingarna.
Föreliggande redovisningar från nämnderna avseende uppföljning av synpunktsoch klagomålshantering 2018 lägges till handlingarna.

Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-02-04 från verksamhetsutvecklaren
‒ Bilaga: Uppföljning av synpunkts-och klagomålshantering (LUKAS) 2018
‒ Bilaga: Sammanställningar av respektive förvaltnings redovisning av synpunkts-och
klagomålshantering
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
‒ Föreliggande redovisning av uppföljning av synpunkts-och klagomålshantering
2018 lägges till handlingarna.
‒ Föreliggande redovisningar från nämnderna avseende uppföljning av synpunktsoch klagomålshantering 2018 lägges till handlingarna.
______________________
Sändlista
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Förslag till beslut om att ej genomföra projektet kaj vid Tullhustorget
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har uppdragit åt tekniska nämnden att anlägga en ny kaj vid
Tullhustorget. Totalutgiften för projektet är 6 700 000 kronor.
Syftet med förlängningen är att skapa en attraktivare hamn som kan erbjuda uthyrning
av kajplatser till större båtar samtidigt som det skapas en mer tillgänglig miljö ut mot
piren.
Projektet omfattar följande:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Ny bakåtförankrad stålspontkaj med krönbalk och betongpågjutning på spont.
Ny ramp intill befintlig kaj samt granittrappa längs hela sträckningen.
El till marinstolpar.
Markarbeten. Omfattning och utförande enligt teknisk beskrivning mark och
ritningar mark.
Ny asfaltbeläggning i kajplanet och plank på krönbalken.
1 styck ny dykdalb, lik befintlig, i slutet av planerad kaj. Rivning av befintlig dykdalb
vid slutet av befintlig kaj.
Rivning och rensning av skrot längs ny kajsträcka.

Tekniska nämndens arbetsutskott godkände 2018-10-22, §76, framtaget
förfrågningsunderlag och uppdrog åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra
upphandling av projektet samt, under förutsättning att inkommit anbud ryms inom
beslutad budgetram, bemyndiga förvaltningschefen att fatta beslut om tilldelning och
teckna upphandlingskontrakt.
Sista anbudsdag var 2018-12-18 och vid anbudsöppning hade fem anbud inkommit.
Samtliga anbud uppfyller ställda krav varav de tre lägsta ligger tätt samlat medan två
ligger högre. De lägsta anbuden ligger högt över beräknade kostnader vilket innebär
att totalkostnaderna för projektet överskrider budgetramen med ca 3 500 000 kronor.
Detta innebär att förvaltningschefen inte har delegation att besluta om tilldelning.
Förvaltningen bedömer det inte sannolikt att en ny upphandling i nuläget skulle
medföra lägre anbud.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2019-01-14, § 4, att avbryta
upphandlingen med hänvisning till att projektet inte kunde inrymmas inom beslutad
budgetram. Tekniska nämnden beslutade 2019-01-21, § 8, vidare att föreslå
kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att besluta att för
närvarande inte genomföra aktuellt projekt.
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Beslutsunderlag:
‒ Skrivelse 2019-01-11 från samhällsbyggnadsförvaltningen
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-01-21 § 8
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Med hänvisning till ovanstående beslutar kommunfullmäktige att för närvarande
inte genomföra aktuellt projekt.
______________________
Sändlista
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KS KF/2019:72 - 530

Yttrande över Skånetrafikens förslag till ändring av trafikutbud inom
kollektivtrafiken
Ärendebeskrivning
Skånetrafiken har inkommit med förslag till minskning av trafikutbudet från augusti
2019 på ett antal redovisade busslinjer inom olika delar av landskapet, och önskar med
anledning av detta erhålla berörda kommuners synpunkter.
Planeringsavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-02-18 följande:
Av det redovisade materialet framgår att inga linjer inom Lomma kommun är berörda. Indirekt
kan dock resandet till och från Lomma beröras genom bytesresor. Undertecknade bedömer dock
att påverkan i detta sammanhang torde bli mycket marginell, mot bakgrund av vilka
neddragningar som föreslås.

Planeringsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att Lomma kommun
meddelar Skånetrafiken att kommunen inte har några synpunkter på föreliggande
förslag till ändringar av trafikutbudet.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-02-18 från planeringsavdelningen
‒ Skrivelse från Skånetrafiken avseende ”Möjlighet att inkomma med synpunkter på
trafikutbud inom kollektivtrafiken”, inkommen 2019-02-13
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-27 § 35
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
‒ Lomma kommun har inga synpunkter på föreliggande förslag till ändring av
trafikutbudet.
______________________
Sändlista
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Nominering av gäst till länsmiddag på Residenset i Malmö
Ärendebeskrivning
Under våren anordnar länshövding Anneli Hulthén en länsmiddag på Residenset i
Malmö. Länsmiddagen, med inspiration från Kungens Sverigemiddag, syftar till att
uppmärksamma invånare som har gjort en betydande insats lokalt eller regionalt.
Länsstyrelsen Skåne har skickat ut en förfrågan till kommunstyrelsens ordförande
avseende möjligheten att nominera en gäst till länsmiddagen.
Beslutsunderlag
‒ Förfrågan från Länsstyrelsen Skåne, daterad 2019-01-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande.
______________________
Sändlista
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Beslut om utbetalning av partistöd 2019
Ärendebeskrivning
De grundläggande bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) om kommunalt
partistöd reviderades 2014 och regleras numera i 4 kap 29-32 §§. Ändamålet med
partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin
och är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna.
Fullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för det.
Rätten för en kommun att lämna partistöd är knuten till att partiet är representerat i
fullmäktige med minst en vald ledamot. Med lagtextens ord är ett parti representerat
"om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14
kap. vallagen (2005:837)". Har ett parti en "tom" stol har också partiets representation
minskat i motsvarande mån. Det måste också finnas en registrerad lokal partiförening
för att partistödet ska kunna betalas ut.
Kommunfullmäktige har 2014-09-11, § 47, fastställt reviderade bidragsregler för
kommunalt partistöd utifrån den ändrade lagstiftningen. De lokalt fastställda reglerna
utgör således ett komplement till lagreglerna och bildar en helhet tillsammans med
kommunallagens reglering.
Kommunfullmäktige har vidare under 2015-06-11, § 54, reviderat grundstödets
storlek, på så sätt att samtliga partier har ett grundstöd om 15 % av prisbasbeloppet.
Transparent redovisning
Lagstiftaren har också velat göra beslutsfattandet och framförallt uppföljningen av
partistödet mera transparent och har därför infört en regel om att partier som får stöd
ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske per kalenderår
och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats.
Redovisningen ska granskas av en av partiet utsedd granskare, som årligen ska lämna
en granskningsrapport med intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas
redovisningen till fullmäktige.
Redovisningens innehåll
Av partistödsregler, 4 §, framgår att respektive parti årligen ska lämna en skriftlig
redogörelse som visar att partistödet har använts för att stärka det politiska partiets
ställning i den kommunala demokratin. Medlen ska ha använts för det lokala
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partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. Redovisningen ska avse perioden 1
januari-31 december.
Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av
det lokala partistödet mer transparent. Avsikten är inte att handläggningen av det
årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning i fullmäktige av hur
ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får
partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av stödet. Partiet väljer hur,
det vill säga i vilka former, det vill redovisa hur det kommunala partistödet har
använts. De nya reglerna bidrar till att synliggöra partiernas överväganden så att de
blir tillgängliga för medborgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt
förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges bord.
Av förarbetena till lagregleringen framgår att det är rimligt att granskningen sköts av
den lekmannarevisor som granskar partiföreningens redovisning och förvaltning på
föreningsstämmans uppdrag. Den särskilda granskaren bör få tillgång till
räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse i samma
utsträckning som föreningens revisor.
Granskningsrapportens innehåll
Den särskilda granskaren ska avge en rapport över sin granskning. Det granskaren i
första hand ska uttala sig om är huruvida redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts. Däremot är det inte granskarens uppgift att uttala sig i frågan
om användningen överensstämmer med ändamålet för partistödet. Granskningsrapporten bör även innehålla en redogörelse för på vilket sätt granskningen
genomförts och vilket material som legat till grund för granskningen. Det ger
utomstående en möjlighet att värdera den särskilda granskarens uttalande i frågan om
redovisningen ger en rättvisande bild.
Partiernas redovisning och granskarnas rapporter
I skrivelse 2019-02-23 konstaterar kanslichef Eva Elfborg följande:
Det kan konstateras att samtliga mandat i kommunfullmäktige är bemannade sedan
mandatperiodens start och att registrerade lokala partiföreningar finns för samtliga aktuella
partier.
Samtliga lokala partier, som innehaft mandat i fullmäktige det aktuella året, har inkommit med
rapporter/redovisningar.
I flertalet fall har partiets revisor också utgjort granskare i det aktuella avseendet. I vissa fall har
en särskild granskare utsetts.

Kommunalt partistöd 2019
Partistödet består dels av ett grundstöd och dels av ett mandatbundet stöd. För år
2019 uppgår prisbasbeloppet till 46 500 kronor. Reglerna om grundstöd och
mandatstöd innebär följande för år 2019.
Grundstöd
15 % av basbeloppet

6 975 kr
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Kommunfullmäktige skall årligen fatta beslut om förskottsutbetalning av bidraget.
Lämnas redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § kommunallagen
därefter inte in till fullmäktige senast den 30 juni utbetalas inget stöd för
nästkommande år. Utebliven redovisning eller granskningsrapport innebär således att
partistödet dras in.
Kanslichefen föreslår i skrivelse 2019-02-23 att kommunstyrelsens arbetsutskott ska
föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta följande:
Utifrån kommunallagens regler och av kommunfullmäktige 2014-09-11, § 47 och 2015-06-11 § 54
fastställda bidragsregler skall kommunalt partistöd för år 2019 utbetalas enligt bilagd förteckning.

Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-02-23 från kanslichefen
‒ Bilaga A: Bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma kommun
‒ Bilaga B: Partiernas redovisningar och granskarnas rapporter
‒ Bilaga C: Beräkning av kommunalt partistöd 2019
‒
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
‒ Utifrån kommunallagens regler och av kommunfullmäktige 2014-09-11, § 47, och
‒ 2015-06-11, § 54, fastställda bidragsregler skall kommunalt partistöd för år 2019
utbetalas i enlighet med bilaga.
./.

Bilaga.
______________________
Sändlista
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