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  Lisa Bäck 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 2 (9) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-01-10 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

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

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-01-10   

Paragrafer §§ 1–4   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-01-19 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-02-10 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 1   KS KF/2018:2 - 012 
 
 

Yttrande över förslag till verksamhetsplan 2018 för 
kommunövergripande verksamhet 

 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fastställde 2017-12-06, § 171, nämndsplan för kommunstyrelsen år 
2018. Enligt Styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun ska förvaltningschefen med 
utgångspunkt i nämndsplanen upprätta en verksamhetsplan. Planen fastställs av 
respektive förvaltningschef efter hörande av nämnden.  

 
Kommundirektör Jan Sohlmér har upprättat ett förslag till verksamhetsplan 2018 för 
kommunövergripande verksamhet.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Förslag till verksamhetsplan 2018 för kommunövergripande verksamhet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen har ingenting att erinra avseende förslaget till verksamhetsplan 

2018 för kommunövergripande verksamhet. 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 2   KS KF/2017:2 - 104 
 
 

Beslut om utbetalning av kommunalt partistöd 
 
 
Ärendebeskrivning 
De grundläggande bestämmelserna i kommunallagen om kommunalt partistöd 
reviderades 2014 och regleras numera i kommunallag (2017:725) 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, innebärande att samtliga partier har ett grundstöd om 
15 % av prisbasbeloppet. 
 
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. Granskaren ska årligen 
lämna en granskningsrapport med intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild 
av hur partistödet har använts. Rapporten ska bifogas redovisningen till fullmäktige.  
 
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 
partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december. 
 
De nya reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och 
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. Avsikten är inte att 
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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 på vilket sätt 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. 
 
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. Gransknings-
rapporten 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. 
 
I skrivelse 2018-01-03 konstaterar kanslichef Eva Elfborg att samtliga mandat i 
kommunfullmäktige är bemannade sedan mandatperiodens start och att registrerade 
lokala partiföreningar finns för samtliga aktuella partier. Samtliga lokala partier 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 2018  
Partistödet består dels av ett grundstöd och dels av ett mandatbundet stöd. För år 
2018 uppgår prisbasbeloppet till 45 500 kronor. Reglerna om grundstöd och 
mandatstöd innebär följande för år 2018. 
 
Grundstöd   
15 % av basbeloppet 6 825 kr 
  
Mandatbundet stöd   
16 % av basbeloppet /mandat 7 280 kr per mandat 
  

 
Kommunfullmäktige ska 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. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-01-03 från kanslichefen 
‒ Bidragsregler för kommunalt partistöd i Lomma kommun 
‒ Partiernas redovisningar och granskarnas rapporter 
‒ Beräkning av kommunalt partistöd 2018 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Utifrån kommunallagens regler, och av kommunfullmäktige 2014-09-11 § 47 och 

2015-06-11 § 54 fastställda bidragsregler, ska kommunalt partistöd för år 2018 
utbetalas enligt bilagd förteckning. 

 
./.  Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (9) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2018-01-10 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 3   KS KF/2016:296 - 406 
 
 

Förslag till revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
m.fl. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter 
för kommunens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.  
 
Kommunfullmäktige har senast reviderat taxan 2017-06-08, § 42. Avgifterna enligt 
miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, och lagen om foder och animaliska 
biprodukter, sammanfördes av kommunfullmäktige i en taxa år 2016. 
 
Förslaget  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-11-21, § 132, föreslå fullmäktige att 
besluta revidera taxebilaga 2 i miljöbalkstaxan. Revideringen är orsakad av 
förändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251), vilka i sin tur beror på en 
anpassning till industriutsläppsdirektivet.  

 
För det fall kommunfullmäktige fattar beslut om revidering av taxan 2018-02-01 kan 
denna träda i kraft 2018-04-01. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-01-04 från kanslichefen 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2017-11-21 §132 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, taxebilaga 2, revideras i enligt med 

miljö- och byggnadsnämndens förslag. 
 
./. Bilaga.  

 
‒ Den reviderade taxebilagan 2 träder i kraft 2018-04-01, varvid nu gällande 

taxebilaga 2 upphör att gälla. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 4   KS KF/2018:3 - 015 
 
 

Förslag till fastställande av taxa för räddningstjänstens 
verksamhetsområde 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fullgör, i enlighet med sitt reglemente 17 §, kommunens uppgifter 
enligt lagen om skydd mot olyckor samt följdförfattningar. Kommunstyrelsen har 
också, av fullmäktige, erhållit rätten att fastställa taxa för räddningstjänstens  
verksamhet. Kommunstyrelsen fullgör dessutom kommunens uppgifter enligt lagen 
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt följdförfattningar.  
 
Taxa för räddningstjänstens verksamhet revideras senast 2014-02-26, § 23, av 
kommunstyrelsen.  
 
Avtal har slutits mellan Lomma och Staffanstorps kommuner angående samverkan om 
uppgifter inom området skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Lomma - Staffanstorp, 
Staffanstorps kommun, har föreslagit kommunstyrelsen i Lomma kommun att 
godkänna reviderad taxa för räddningstjänstens verksamhet. Samma avgifter har 
föreslagits fastställas i Staffanstorps kommun.  
 
Överväganden 
I skrivelse 2018-01-04 konstaterar kanslichef Eva Elfborg att avgifterna i förslaget har 
räknats upp med mellan ca 7–17 % i förhållande till nu gällande taxa. Avgiften för 
anslutning av automatiskt brandlarm till räddningstjänstens larmmottagare har ökat 
med 1 000 kronor, ersättning för hjälp till annan kommun med offensiv enhet har lagts 
till, avgifter för utbildning i brandkunskap, hjärt-/lungräddning och hjärtstartarkunskap 
har ökats med 1 000–2 000 kronor. Nya avgifter för transportkostnader föreslås 
införas. 
 
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp föreslår att en avgift benämnd "Taxa för LBE" 
fastställes. Personal inom räddningstjänsten har delegerad beslutanderätt från 
kommunstyrelsen vad gäller åtgärder med anledning av kommunens ansvar inom 
lagens område. Kommunfullmäktige har fastställt avgifter för tillsyn, utfärdande av 
tillstånd, godkännande av föreståndare etcetera med stöd av lagen i Plan- och 
bygglovstaxa för Lomma kommun, tabell 22.  
 
Förslaget från räddningstjänsten om att kommunstyrelsen ska fastställa en 
schablontimavgift för åtgärder enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor i Taxa 
för räddningstjänstens verksamhet föreslås därför avstrykas.  
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Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp föreslår också att taxan ska innehålla en 
upplysning om att avgift för utryckning "IVPA" (I väntan på ambulans) och 
sjukvårdslarm utgår i enlighet med av Regionen fastställt pris. 
 
Kanslichefen konstaterar vidare att avtal har tecknats mellan räddningstjänsten 
Lomma-Staffanstorp och Region Skåne angående räddningstjänstens åtaganden vid 
IVPA, sjukvårdslarm och övrig assistans till ambulanspersonal. Upplysningen om avgift 
för IVPA och sjukvårdslarm föreslås därför utgå ur taxeförslaget. 
 
För det fall kommunstyrelsen fattar beslut om fastställande av reviderad taxan vid sitt 
sammanträde 2018-01-17 kan den träda i kraft från och med 2018-03-01.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-01-04 från kanslichefen 
‒ Förslag till prislista för räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp, daterat 2017-03-16 
‒ Taxa för räddningstjänstens verksamhetsområde 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Föreliggande reviderad taxa för räddningstjänstens verksamhet i Lomma kommun 

fastställes, att gälla från och med 2018-03-01, dock med ändringar av förslaget 
innebärande att avgift för åtgärder med stöd av lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor samt förslaget om upplysning vad gäller IVPA och 
sjukvårdslarm utgår. 

 
./. Bilaga.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


