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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
2015-03-04
Plats
Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid
Onsdagen den 4 mars 2015 kl. 09.00-12.10

Ajournering kl 9.30-11.30
Beslutande

Anders Berngarn (M)
Christian Idström (M)
Remco Andersson (FP)
Lisa Bäck (S)
Mozhgan Zachrison (M)

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Tjg ersättare för Robert Wenglén (M)

Övriga deltagare

Jan Sohlmér
Bengt Lavesson
Susanne Persson

Kommundirektör
Exploateringskoordinator §§ 43-44
Nämndsekreterare

Utses att justera

Lisa Bäck

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma 2015-03-11
Sekreterare
Susanne Persson
Ordförande
Anders Berngarn
Justerande
Lisa Bäck
Utdragsbestyrkande

Paragrafer 41-44

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-03-04
Paragrafer

41-44

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2015-03-13

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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2015-03-04
Dnr KS/KF 2015:134.104

Beslut om utbetalning av kommunalt partistöd
Ärendebeskrivning
De grundläggande bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) om kommunalt
partistöd reviderades 2014 och regleras numera i 2 kap 9 – 12 §§. Ändamålet med
partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Fullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för det. Med
de nya reglerna har det blivit det möjligt att proportionellt begränsa partistödet till
ett parti som inte kan bemanna ett eller flera mandat i kommunfullmäktige. Det
måste också finnas en registrerad lokal partiförening för att partistödet ska kunna
betalas ut.
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.
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.
Det kan konstateras att samtliga mandat i kommunfullmäktige är bemannade sedan mandatperiodens start och att registrerade lokala partiföreningar finns för
samtliga aktuella partier.
Partistödet består dels av ett grundstöd och dels av ett mandatbundet stöd. För år
2015 uppgår prisbasbeloppet till 44 500 kronor. Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2015.
Grundstöd
Grundstöd 15 % av basbeloppet för partier med mindre än 10 mandat i
KF:
Grundstöd 30 % av basbeloppet för partier med 10 eller fler mandat i
KF:
Mandatbundet stöd
16 % av basbeloppet

7 120 kr per mandat

Utdragsbestyrkande

6 675 kr
13 350 kr
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Kommunfullmäktige skall årligen fatta beslut om förskottsutbetalning av bidraget.
Lämnas redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
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 kommande verksamhetsår.
Beslutsunderlag
– Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2015-02-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
– Kommunfullmäktige beslutar att utifrån kommunallagens regler och av
kommunfullmäktige 2014-09-11 § 47 fastställda bidragsregler skall kommunalt
partistöd för år 2015 utbetalas enligt bilagd förteckning.
./.

Bilaga A
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Framställan från tekniska nämnden om omdisponering av tidigare
beslutade investeringsmedel för 2015 för finansiering av kostnader
för reviderat utbyggnadsprogram inom skolor och förskolor
Ärendebeskrivning
Tekniska nämndens arbetsutskott beskriver i TNAU §13/14 följande:
Efter vidare utredning av samhällsbyggnadsförvaltningen och UKF-förvaltningen
har framkommit att tidigare utbyggnadsförslag bör revideras med hänsyn till
bland annat anpassning av skollokalernas lokalisering till behovet samt skolornas
storlek. Ett nytt utbyggnadsprogram har framtagits av samhällsbyggnadsförvaltningen och UKF-förvaltningen. Med anledning av det reviderade utbyggnadsprogrammet bör investeringsbudgeten ändras enligt följande:
Befintliga KF-projekt (tkr)
Ny skola Karstorps skolområde
Ny idrottshall södra kommundelen
Summa

Totalutgift
90 000
35 000
125 000

2015
5 000

2016
50 000

5 000

50 000

2017
35 000
35 000
70 000

Förslag nya KF-projekt (tkr)
Norra Karstorpskolan om- och tillbyggnad, inkl gymnastiksal
Strandpaviljongen nybyggnad av skola,
Inkl gymnastiksal
Vinstorpskolan anpassning
Nians förskola (behandlas i kommande
budgetprocess)
Summa

Totalutgift
51 000

2015
2 500

2016
32 500

2017
16 000

55 000

2 500

35 500

17 000

2 000
42 000

2 000
3000

39 000

150 000

7 000

71 000

72 000

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden hemställa hos kommunfullmäktige om omdisponering av tidigare beslutade investeringsmedel för
2015 för finansiering av 7 000 tkr avseende kostnader för reviderat utbyggnadsprogram inom skolor och förskolor.
Omdisponering av tidigare beslutade medel om 5 000 tkr enligt följande (tkr):
• Norra Karstorpskolan om- och tillbyggnad
2 500
• Strandpaviljongen nybyggnad skola
2 500
Omdisponering av 2 000 tkr inom ramen för tidigare beslutade medel för nybyggnad av Södra Karstorpskolan om 84 000 tkr enligt följande (tkr)
• Vinstorpskolan anpassning
2 000

Utdragsbestyrkande
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Investeringarna avseende 2016 och 2017 behandlas i kommande budgetprocess.
Ekonomiavdelningen ser två perspektiv i framställningen
Påverkan på 2015 års utbetalningar – finansiering finns enligt förslaget
De nya projektens utbetalningar är totalt 2 mnkr högre 2015 än vad det gamla planerades till.
I den fastställda budgetens finansiering finns kvarstående medel från 2014 med i
beräkningen. Det är därför möjligt att finansiera utbetalningen (tillika totalutgiften) för Vinstorpskolans anpassning med detta förslag under förutsättning att det
godkänns av kommunfullmäktige.
Sett till de planerade utbetalningarna 2015 kan de nya projekten Norra Karstorpskolan om- och tillbyggnad, inkl. gymnastiksal och Strandpaviljongen nybyggnad
av skola, inkl. gymnastiksal finansieras av det gamla skolprojektet då de totalt
fortfarande beräknas till 5 mnkr.
Påverkan på totalutgifter och utbetalningar i ett längre perspektiv
Det nya förslaget innebär en utökning av projektens sammantagna totalutgift om
25 mnkr varav 2 mnkr har en föreslagen finansiering och enbart berör Vinstorpskolan, anpassning år 2015.
De övriga tre projekten innebär en utökning av totalutgifter om 23 mnkr varav 21
mnkr avser planerade utbetalningar under 2016.
Alla projekt hänger ihop vad gäller totalplanering och innebär att kommunfullmäktige bör godkänna de nya totalutgifterna innan ordinarie budgetprocess vilket
skulle innebära ett uppdrag till tekniska nämnden och kommunstyrelsen att i det
kommande budgetarbetet fastställa utbetalningar för åren efter 2015 och finna resterande finansiering inom fastställd ram för investeringarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade ärendet 2015-02-25 § 34 för
inhämtande av yttrande från kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
– Tjänsteskrivelse 2015-02-20 från ekonomiavdelningen
– Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 13
– Tjänsteskrivelse 2015-02-02 från samhällsbyggnadsförvaltningen
– Utbyggnadsprogram fas 2 (södra kommundelen) 2014-12-15 rev.
– Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-02-25 § 34

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta följande:
Under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden inte har något att erinra mot
tekniska nämndens förslag avseende utbyggnadsprogram fas 2, innebärande att ny
idrottshall södra kommundelen inte uppförs år 2017, beslutar kommunfullmäktige
följande:
-

KF-projekten Ny skola Karstorps skolområde och Ny idrottshall södra kommundelen upphör som investeringsprojekt.

-

Godkänna föreslagen omdisponering på 2 mnkr av kvarstående medel från
2014 gällande Karstorpskolan S, inkl. matsal och utbyggn. idrottshall till nytt
KF-projekt Vinstorpskolan, anpassning med totalutgift om 2 mnkr, utbetalning
2015 och driftstart 2015.

-

Godkänna totalutgift om 51 mnkr för Norra Karstorpskolan om- och tillbyggnad, inkl. gymnastiksal med utbetalning 2015 om 2,5 mnkr och driftstart 2017.

-

Godkänna totalutgift om 55 mnkr för Strandpaviljongen nybyggnad av skola,
inkl. gymnastiksal med utbetalning 2015 om 2,5 mnkr och driftstart 2017.

-

Godkänna totalutgift om 42 mnkr för Nians förskola med planerade utbetalningar efter 2015 och driftstart 2017.

-

För de tre sistnämnda projekten uppdra åt tekniska nämnden och kommunstyrelsen att i den kommande investeringsprocessen fastställa utbetalningar för
åren efter 2015 och finna resterande finansiering inom fastställd ram för investeringarna.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 43

Information angående Midroc
Ärendebeskrivning
Bengt Lavesson, exploateringskoordinator, medverkar på utskottssammanträdet
och informerar arbetsutskottets ledamöter om Midroc.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 44

Information angående JM
Ärendebeskrivning
Bengt Lavesson, exploateringskoordinator, medverkar på utskottssammanträdet
och informerar arbetsutskottets ledamöter om JM.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

