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Dnr KS/KF 2014:430.141

Fastställelse av näringslivsprogram för Lomma kommun 20152018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2012-12-12, § 245, fastställt näringslivsprogram för
Lomma kommun 2013-2014.
Ett förslag på nytt näringslivsprogram har tagits av utvecklingsavdelningen. Programmet förslås gälla under perioden 2015-2018.
Näringslivsutvecklaren lämnade vid utskottets sammanträde 2014-11-23, en redogörelse för förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därvid åt näringslivsutvecklaren att revidera förslaget utifrån vid sammanträdet givna direktiv.
Därefter ska det reviderade förslaget skickas på remiss.
Näringslivsutvecklaren har lämnat följande skrivelse:
Programmet har förankrats bland annat med diskussioner internt och med flera
företagare individuellt och i grupper. Ett förslag till program skickades i februari
ut på remiss dels internt, dels till externa samarbetspartners och intresserade företagare i kommunen. Deras svar har beaktats i detta program.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer näringslivsprogram för Lomma kommun 20152018.
Vid utskottets sammanträde lämnar näringslivsutvecklaren en redogörelse för förslaget.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-04-28 från näringslivsutvecklaren
- Näringslivsprogram för Lomma kommun 2015-2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen fastställer näringslivsprogram för Lomma kommun 20152018, reviderat enligt av utskottet givna direktiv.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Lägesrapport av genomförande av projekt i Bjärred och Borgeby
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen utsåg 2014-11-19, § 180, kommunstyrelsens arbetsutskott till
styrgrupp för genomförandet av fördjupad översiktsplan för Bjärred och Borgeby
med anledning av att ett intensivt planläggningsarbete avseende den norra kommundelen pågår.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2014-11-26, § 222, utkast till projektplan samt gav projektledaren i uppdrag att under första kvartalet 2015 återkomma
till kommunstyrelsens arbetsutskott med en första lägesrapport inklusive slutligt
förslag till projektplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått rapporter 2015-02-04 och 2015-03-25.
Vid sammanträdet lämnar samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson en redogörelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2015:217.026

Information om den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har efter inspektion i oktober 2013 ställt krav på att Lomma
kommun ska ta fram en skriftlig rutin för årlig uppföljning av verksamheternas
systematiska arbetsmiljöarbete. Av rutinen ska framgå att uppföljningen ska dokumenteras och innefatta en genomgång och granskning av följande delar i det
systematiska arbetsmiljöarbetet:
• arbetsmiljöpolicy och mål för arbetsmiljöarbetet
• rutiner för arbetsmiljöarbetet
• riskbedömningar
• handlingsplaner
• uppgiftsfördelning och kunskaper om arbetsmiljöarbetet
• utredningar av olyckor, ohälsa och tillbud som inträffat inom verksamheten
• samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
Av rutinen ska också framgå hur kommunens politiker involveras i resultat och
analys.
Personalavdelningen har utarbetat förslag till en rutin enligt nedan för den årliga
uppföljningen som har fastställts i den kommuncentrala samverkansgruppen.
• Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska årligen följas upp genom ett för ändamålet framtaget frågeformulär som besvaras av samtliga samverkansgrupper.
• Frågeformuläret omfattar de punkter som Arbetsmiljöverket kräver ska ingå i
uppföljningen.
• Uppföljningen ska genomföras i början av respektive år och avse det gångna
året.
• Om brister konstateras vid uppföljningen ska relevanta åtgärder för förbättringar
beskrivas.
• Uppföljningarna skickas till personalavdelningen som sammanställer dessa på
kommunnivå.
• Kommunövergripande sammanställning redovisas och analyseras i kommuncentrala samverkansgruppen.
• Kommunövergripande sammanställning redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott under våren.
2014 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet behandlades på kommuncentrala samverkansgruppens sammanträde den 24 mars 2015. Vid denna genomgång visade det sig att punkten riskbedömningar är ett område som behöver
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förbättras. Med anledning av detta håller personalavdelningen på att utarbeta en
mall med instruktioner för riskbedömningar som kan göra att riskbedömningar
sker på ett mer systematiskt sätt i de olika verksamheterna.
Vid utskottets sammanträde lämnar personalchefen information i ärendet. Han informerar även om genomförd upphandling av företagshälsovård och om resultatet
av lönerevision 2015 per förvaltning.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-04-21 från personalchefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KS/KF 2015:164.105

Motion angående kommuntidningen ”Lomma Aktuellt”
Ärendebeskrivning
Lars Carlén (S) har inkommit med motion angående kommunens informationstidning
”Lomma Aktuellt”. Han föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återinföra politisk balansering i redaktionen för kommunens informationstidning ”Lomma Aktuellt”.
Kanslichefen har lämnat följande bakgrund:
”Lomma Aktuellt”, som är kommunens informationstidning till kommuninvånarna, distribueras till samtliga hushåll i kommunen. Tidningen har utkommit
sedan maj 1968. Ansvarig utgivare är kommunstyrelsens ordförande Anders
Berngarn.
Tidningen utgör en av de externa informationskanalerna som definieras i av
kommunstyrelsen fastställda ”Anvisningar för informationsverksamheten med
kommunikationsplan”.
Kommunstyrelsen har i anvisningarna fastställt att den externa informationen
syftar till att
- ge kännedom om kommunen, fattade beslut och planerade åtgärder, kommunens verksamhet, organisation, ekonomi med mera och att förtydliga kommunens tjänsteutbud och dess kvalitetsnivåer,
- främja kommuninvånarnas intresse och engagemang för den kommunala
verksamheten,
- främja den kommunala demokratin och utgöra bas för en utökad medborgardialog, och att
- marknadsföra kommunen. Målgruppen skall vara såväl enskilda som näringslivet.
Avsikten är att ett konsekvent, väl genomtänkt och genomfört informationsarbete på ett avgörande sätt ska medverkar till att kommuninvånarna kan känna
delaktighet och tillfredsställelse över att leva och bo i just Lomma kommun.
Arbetssättet med kommuntidningen innebär att en redaktionskommitté, bestående av representanter för samtliga förvaltningar under ledning av kommunens
informatör, gemensamt upprättar förslag till ämnen för de artiklar och notiser
som ska ingå i kommande utgåva av tidningen. Förvaltningsrepresentanterna
svarar för att respektive nämnds och förvaltnings informationsskyldighet inom
ansvarsområdet uppfylls. Den externa producenten av tidningen utarbetar, i dialog med redaktionskommittén, ett förslag till tidning, vilket godkänns av redaktionskommittén före publiceringen.
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Även den ansvarige utgivaren får, i denna sin egenskap, tidningen för godkännande före utgivningen.
Objektiva redovisningar av fattade beslut, planerade åtgärder och inträffade
händelser utgör en självklar grund för redaktionskommitténs arbete.
Inga politiska partier publicerar information i tidningen. Inte heller på annat
sätt framförs politiska åsikter i denna.
Undertecknad ser det som angeläget att kommunens informationsorgan
”Lomma Aktuellt” även fortsättningsvis ska ge saklig och objektiv information
till kommuninvånarna.
Beslutsunderlag
- Motion, inkommen 2015-03-18, från Lars Carlén (S)
- Skrivelse 2015-04-28 från kanslichefen
Överläggning
Ordföranden yrkar, med instämmande av Remco Andersson, Robert Wenglén och
Christian Idström, att fullmäktige ska föreslås avslå motionen med hänvisning till
kanslichefens yttrande att det är angeläget att kommunens informationsorgan
”Lomma Aktuellt” även fortsättningsvis ska ge saklig och objektiv information till
kommuninvånarna.
Lisa Bäck yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås bifalla motionen.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på sitt
eget m.fl. yrkande och Lisa Bäcks yrkande, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
– Motionen avslås med hänvisning till att det är angeläget att kommunens informationsorgan ”Lomma Aktuellt” även fortsättningsvis ska ge saklig och objektiv information till kommuninvånarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Motion om revidering av bidragsregler för kommunalt partistöd
Ärendebeskrivning
Lars Carlén (S) har inkommit med motion om revidering av bidragsregler för kommunalt partistöd. Han föreslår kommunfullmäktige besluta att samtliga partier representerade i kommunfullmäktige erhåller ett grundstöd på 30 % av prisbasbeloppet.
Kanslichefen har lämnat följande bakgrund:
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 och är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till
kommuninvånarna. Fullmäktige beslutar, inom lagens ram, om omfattning och
formerna för det.
Lagen ger kommunerna en rätt men inte en skyldighet att understödja kommunala politiska partier. Rätten för en kommun att lämna partistöd är knuten till
att partiet är representerat i fullmäktige med minst en vald ledamot.
Partistödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett
parti. Det innebär enligt förarbetena att det i allmänhet inte är tillräckligt med
ett stöd som fördelas enbart per mandat. Lagregleringen gör det möjligt att dela
upp partistödet i ett grundstöd och ett mandatbundet stöd.
Med de nya reglerna har det blivit 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.
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Formerna för partistödet
Kommunfullmäktige har fastställt formerna för partistödet på så sätt att partistödet dels består av ett grundstöd och dels av ett mandatbundet stöd. Reglerna
om grundstöd och mandatstöd innebär följande.
Grundstöd utgår med 15% av basbeloppet för partier med mindre än 10 mandat
i kommunfullmäktige och med 30% av basbeloppet för partier med 10 eller fler
mandat i fullmäktige. Det mandatbundna stödet utgår med 16% av basbeloppet
per mandat.
En genomgång av regelverken i övriga 5 Yes-kommuner ger vid handen att
formerna för partistödet varierar.
Kommun
Lomma

Burlöv

Grundstöd
Parti med färre än 10 mandat:
15% av budgetårets prisbasbelopp
Parti med 10 eller fler mandat:
30% av budgetårets prisbasbelopp
40% av prisbasbeloppet

Mandatstöd
16% av budgetårets basbelopp/mandat

Svedala

22 220 kronor

Staffanstorp

33% av prisbasbeloppet

25% av prisbasbeloppet/
mandat

Kävlinge

20 000 kronor

62% av prisbasbeloppet/
mandat

20% av prisbasbeloppet/
mandat
8 700 kr/mandat

Beslutsunderlag
- Motion, inkommen 2015-03-18, från Lars Carlén (S)
- Skrivelse 2015-04-28 från kanslichefen
Överläggning
Ordföranden yrkar, med instämmande av Robert Wenglén, Remco Andersson och
Christian Idström, att fullmäktige ska föreslås avslå motionen.
Ordföranden yrkar också, med instämmande av Robert Wenglén, Remco Andersson och Christian Idström, att fullmäktige ska föreslås besluta att revidera bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma kommun på så sätt att grundstöd för parti
med 10 eller flera mandat i kommunfullmäktige sänks till 15 % av prisbasbeloppet.
Lisa Bäck yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås bifalla motionen.
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Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på sitt
eget m.fl. yrkande och Lisa Bäcks yrkande, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta följande:
– Motionen avslås.
– Bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma kommun revideras på så sätt att
grundstöd för parti med 10 eller flera mandat i kommunfullmäktige sänks till 15
% av prisbasbeloppet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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