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Förslag till revidering av vissa nämnders reglementen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12, § 179, bland annat att uppdra åt
kommunens nämnder att genomföra en översyn av respektive nämnds reglemente.
Socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden har inkommit
med förslag med anledning av denna översyn. Barn- och utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden avser att behandla ärendena under augusti månad. Även
beträffande kommunstyrelsens reglemente behöver en översyn övervägas.
Reglemente för socialnämnden
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera nämndens
reglemente på så sätt att § 1, tredje stycket tas bort, och ersätts med:
"Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt Lag (2018:2088)
om tobak och liknande produkter, avseende handel enligt 5 kap och tillsyn enligt 7
kap, §§ 3 (p 1-3), 4, 9-13, 15, 20- 22."
Förslaget är föranlett av en ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra
revideringar i reglementet för nämnden, på så sätt att 1 §, punkt 9 erhåller följande
reviderade lydelse:
"9. Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det innebär att fullgöra
kommunens uppgifter inom miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningen,
foderlagstiftningen, strålskyddslagstiftningen samt tobakslagstiftningen med avseende
på tillsyn över de miljöer och lokaler som avses i respektive lagstiftningar. Miljö- och
byggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter i avfalls- och renhållningsfrågor
som närmare anges i gällande kommunala renhållningsordning."
1 §, punkt 10 föreslås strykas. Förslagen innebär ett förtydligande av nämndens
uppdrag.
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Reglemente för tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige revidera reglementet för nämnden på
så sätt att "vatten- och avloppsanläggningar" tages bort i 1 §, första meningen, att
texten "samt taxor och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp" tas bort från
1 §, punkten 8 samt att "samt vaanläggningar'' tas bort från 1 §, punkten 16.
Dessutom föreslår nämnden att bemyndigande till nämnden, 2001-10-25, KF § 81
revideras på så sätt att andra stycket utgår.
Ändringsförslagen är föranledda av att kommunen från och med årsskiftet är medlem i
kommunalförbundet VA Syd.
Härutöver föreslår tekniska nämnden att kommunfullmäktige ska revidera
reglementet på så sätt att uppdraget att förmedla småhustomter, 1 § punkten 9 ska
utgå ur reglementet samt att bemyndigandet under § 83/1993-11-25-26, avseende
regler för tomtförmedling, ska upphävas.
Reglementet för valnämnden
Valnämndens reglemente fastställdes av kommunfullmäktige 2018-04-19 § 22.
Valnämnden har beslutat att inte göra framställan om ändringar i reglementet.
Reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens reglemente reviderades senast i samband med en samordnad
översyn av samtliga nämnders reglementen 2016-06-09, KF § 56. En genomgång har
givit vid handen att inga förändringar erfordras av formella skäl.
Förslag till beslut
Kanslichef Eva Elfborg tillstyrker i skrivelse 2019-06-12 socialnämndens, miljö- och
byggnadsnämndens och tekniska nämndens förslag till revideringar, och föreslår
kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige besluta revidera
reglementena i enlighet med nämndernas förslag.
Vidare föreslår kanslichefen kommunstyrelsen besluta att inte föreslå några ändringar
i styrelsens reglemente.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-19, § 137.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-19 § 137
‒ Skrivelse 2019-06-12 från kanslichefen
‒ Gällande reglemente för kommunstyrelsen
‒ Protokoll från socialnämnden 2019-04-02 § 32
‒ Gällande reglemente för socialnämnden
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-26 § 42
‒ Gällande reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-02-25 § 16
‒ Gällande reglemente för tekniska nämnden
‒ Ordförandebeslut 2019-06-13 från valnämnden
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Gällande reglemente för valnämnden

Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Kommunstyrelsen beslutar att inte företaga några ändringar i gällande reglemente
för styrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Reglementet för socialnämnden revideras på så sätt att §1, tredje stycket tas bort,
och ersätts med "Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter
enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, avseende handel enligt 5
kap och tillsyn enligt 7 kap,§§ 3 (p 1-3), 4, 9-13, 15, 20-22."
‒

Reglementet för miljö- och byggnadsnämnden revideras på så sätt att 1 §, punkt 9
erhåller följande reviderade lydelse.
"9. Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det innebär att
fullgöra kommunens uppgifter inom miljöbalkens område,
livsmedelslagstiftningen, foderlagstiftningen, strålskyddslagstiftningen samt
tobakslagstiftningen med avseende på tillsyn över de miljöer och lokaler som
avses i respektive lagstiftningar. Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra
kommunens uppgifter i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i
gällande kommunala renhållningsordning."
1 §, punkt 10 utgår.

‒

Reglementet för tekniska nämnden revideras på så sätt att "vatten- och
avloppsanläggningar" tages bort i 1 §, första meningen, att texten "samt taxor och
allmänna bestämmelser för vatten och avlopp" tas bort från 1 §, punkten 8, att
"samt va-anläggningar" tas bort från 1 §, punkten 16 och att uppdraget att
förmedla småhustomter, 1 § punkten 9 ska utgå ur reglementet.
Bemyndiganden till tekniska nämnden under KF § 81/ 2001-10-25 revideras på så
sätt att andra stycket utgår och att bemyndigandet under § 83/1993-11-25-26,
avseende regler för tomtförmedling, upphäves.

______________________
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B. 1
REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i
detta reglemente.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Allmänt om styrelsens uppgifter
1§
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och
ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag.
Styrelsen skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande mål som
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter, som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling
och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda
målen och återrapportera till fullmäktige.
Kommunstyrelsen ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun rapportera hur
verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
(uppföljningsfunktion).
Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålles.
Styrelsen ansvarar för samordning mellan nämnderna och bevakar gränsdragningsfrågor.
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter
som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för
de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900) och annan lagstiftning.
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Ledningsfunktionen
2§
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat
- utvecklingen av den kommunala demokratin,
- planeringen av kommunens ekonomi,
- personalpolitiken,
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt detaljplaneringen
- värn och utveckling av natur- och kulturmiljöer,
- arbetet med de miljöstrategiska frågorna,
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls
samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
- energiplaneringen samt främjandet av energihushållningen,
- trafikplaneringen och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning,
- informationsverksamheten,
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,
- arbetet med att effektivisera administrationen,
- utvecklingen av informationstekniken samt
- utvecklingen av brukarinflytande.
Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa
- arbetet med de obligatoriska miljöfrågorna och i övrigt verka för en god miljö i kommunen
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas,
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och
sjukvård,
- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas samt
- fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet
i kommunen.
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Styrfunktionen
3§
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att
- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar
för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i frågor
som inte i lag är förbehållna annan nämnd,
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och
ekonomiskt,
- tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för
kommunen samt tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i.
-ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt
hålls uppdaterade,
-ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna
- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 - 18 b
§§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i,
- årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17 -18 §§ kommunallagen, under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om
kommunstyrelsen finner att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige
om nödvändiga åtgärder.
-Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska
handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana
ärenden.
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Ekonomisk förvaltning
4§
Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av
fullmäktige meddelade föreskrifter härför.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder,
som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
Styrelsen ska vidare
- upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen (1991:900)
- se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning,
-upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning,
- i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a.
att
- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana
medel, som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
- handha den centrala upphandlingsfunktionen,
- med stöd av gällande lagstiftning fastställa dröjsmålsränta samt övriga avgifter för
kommunens kravkostnader, som inkassoavgifter, avbetalningsavgifter, avgifter för
lagsökning och betalningsföreläggande samt av- och påkopplingsavgifter vid avstängning
av vatten samt
- se till att värdehandlingar, som kommunstyrelsen omhänderhar för kommunens räkning,
förvaras på betryggande sätt.
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Personalansvar
5§
Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid samtliga förvaltningar.
Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor, som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid som kommunens personalorgan bl.a. att
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom
vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,
- besluta om stridsåtgärd,
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
– lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenhet,
- fatta beslut om anställning respektive uppsägning av personal i kommunen,
- själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som rör förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt
-besluta i löne- och pensionsfrågor.
Uppföljningsfunktionen
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
6§
Styrelsen ska
- övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och
program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
-

övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,

-

följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,

-

två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen
är under budgetåret,
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-

inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av
fullmäktige fastställda program och direktiv,

-

Kommunstyrelsen skall årligen vid fullmäktiges ordinarie novembersammanträde
redovisa de motioner, som inte har beretts färdigt.

-

Kommunstyrelsen ska också kontinuerligt följa upp sin egenverksamhet.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den
• i reglemente,
• genom finansbemyndigande.
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats
till den har fullgjorts. Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och
årsredovisning.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER
Delegering från kommunfullmäktige
7§
Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden
- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer, som fullmäktige fastställt
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit,
- ingå borgen inom ramen för av kommunfullmäktige fastställda belopp och ändamål,
- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens
talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal,
- avge yttrande, som ankommer på kommunfullmäktige, om inte yttrandet är av principiell
betydelse eller av större vikt för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också
besluta i sistnämnda slag av yttranden, om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på
ordinarie sammanträde med fullmäktige,
- medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar
samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder,
- avge yttranden enligt lagen om kameraövervakningslagen (2013:460),
- utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens
vapen samt
- med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av
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kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som hänför
sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde.
- hos länsstyrelsen, med stöd av 13 kap. 17 §, tredje stycket plan- och bygglagen, begära
förordnande om partiellt genomförande av detaljplan.
Uppdrag och verksamhet
8§
Styrelsen ska inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat
särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
9§
Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande mål
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Kommunstyrelsen skall, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, rapportera
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Organisation inom verksamhetsområdet
10 §
Kommunstyrelsen ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är tydlig och
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och
andra författningar för verksamheten.
Processbehörigheten
11 §
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden,
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller
beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning
av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
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Information och samråd
12 §
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet.
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess
råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller
annan nämnds verksamhet.

Detaljplaneläggningen
13 §
-Kommunstyrelsen upprättar förslag till detaljplaner, områdesbestämmelser och
fastighetsplaner.
-Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom
kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om
planläggning.
Under förutsättning av att de kostnader, som kommunen åsamkas rymmes inom av
kommunfullmäktige eller tekniska nämnden fattade täckningsbeslut, äger kommunstyrelsen
rätt att
PBL 5 kap. 27 och
38 §§

antaga, ändra eller upphäva detaljplan
a) då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap 7 § får tillämpas,
b) som meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans
utformning och höjdläge (4 kap 10 §), stängsel samt utfart eller annan
utgång mot allmänna platser (4 kap 9 §), placering och utformning av
parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark för parkering (4 kap
13 §), markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt
trafik- och väganordningar (4 kap 6 §),
c) som, på sätt som kommunfullmäktige i sitt beslut närmare anger,
överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller
motsvarande översiktliga beslutsunderlag.
En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att planen inte
reglerar exploateringssamverkan.
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Kommunstyrelsens befogenheter innefattar också rätt att förlänga eller
förnya detaljplanens genomförandetid (4 kap 24 §). Kommunstyrelsen
har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före
genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande.
PBL 5 kap. 27, 38
och 39 §§

antaga, ändra eller upphäva områdesbestämmelser
a) då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap 7 § får
tillämpas,
b)

som reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och
höjdläge (4 kap 42 § 5a) och om skyddsanordningar för att motverka
störningar från omgivningen (4 kap 42 § 5b),

c) som, på sätt som kommunfullmäktige i sitt beslut närmare anger,
överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller
motsvarande översiktliga beslutsunderlag.
En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att
bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan.
Påkallande av fastighetsreglering och fastighetsbestämning samt prövande av
fastighetsbildning
14 §
Kommunstyrelsen påkallar fastighetsreglering, vad gäller kommunens rätt att påkalla sådan i
den mån detta behövs för att mark och vatten skall kunna användas för bebyggelse på ett
ändamålsenligt sätt. (FBL 5 kap. 3§ 3 st)
Kommunstyrelsen påkallar fastighetsbestämning inom kommunens rätt att påkalla sådan
avseende ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller ett område för vilket
fråga har väckts om att upprätta en sådan plan eller sådana bestämmelser.(FBL 14 kap.1§ 2 st)
Kommunstyrelsen prövar fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen 4 kap. 25a §.
Kommunstyrelsen påkallar kommunens rätt att lösa fastigheter, mark eller annat utrymme
enligt PBL 6 kap 13-14 §§.
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Exploateringsverksamheten
15 §
- Kommunstyrelsen upprättar förslag till exploateringsavtal med tillhörande ekonomiska
kalkyler.
- Kommunstyrelsen beslutar om godkännande av exploateringsavtal omfattande område för
vilket detaljplan fastställes med enkelt planförfarande eller exploateringsavtal som understiger
tre basbelopp eller avser markområde understigande 1000 kvadratmeter och där frågan inte är
av principiell art,
Fastighetsärenden
16 §
Kommunstyrelsen bemyndigas att, med undantag av ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen, besluta i följande ärenden.
- avyttring av fastighet eller del därav, inom detaljplanelagt område, genom försäljning eller
fastighetsreglering till ett ersättningsbelopp motsvarande marknadsvärdet och i
förekommande fall inom total exploateringsbudget för exploateringsområdet.
Värdet får vid varje enskilt tillfälle inte överstiga 2 500 000 kronor.
Avyttring får även genomföras genom byte, varvid den fastighet eller del
därav som kan vara belägen såväl inom som utom detaljplanelagt område.
Vid försäljning av småhustomt till enskild för bostadsändamål skall tomterna i första hand
utbjudas till försäljning enligt turordning i den kommunala tomtkön.
- förvärv av fastighet eller del därav, genom köp, fastighetsreglering, expropriation eller
inlösen med stöd av plan- och bygglagen, som syftar till att genomföra gällande
detaljplaner, till ett ersättningsbelopp motsvarande marknadsvärdet, dock högst 2 500 000
kronor vid varje tillfälle.
Förvärv kan även genomföras genom byte, varvid den fastighet eller del därav som erhålles
får vara belägen såväl inom som utom detaljplanelagt område.
- försäljning, köp, byte av mark och fastighetsreglering utanför detaljplanelagt område, i
syfte att förbättra en omarrondering, till en köpeskilling motsvarande högst 3 prisbasbelopp
vid varje tillfälle.
- besluta om förvärv av fast egendom, i syfte att göra strategiska markförvärv i enlighet med
översiktsplan eller fördjupade översiktsplaner, till en köpeskilling om högst 4 miljoner
kronor vid varje tillfälle och ett högsta belopp per år i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut i budget för detta år. Beloppens storlek ska årligen prövas av kommunfullmäktige i
samband med budgetarbetet.
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Kommunstyrelsens beslut om förvärv och överlåtelse av fast egendom, innefattande tillämpad
princip för fastställelse av ersättningsbelopp, ska redovisas till kommunfullmäktige i samband
med årsredovisningen.
Kommunstyrelsen skall vidare besluta i följande grupper av ärenden.
- när kommunstyrelsen finner det behövligt för att tillvarataga kommunens intresse, vid
offentlig auktion inköpa fast egendom, varvid styrelsen snarast skall anmäla sådant förvärv
till kommunfullmäktige och samtidigt framlägga erforderligt förslag till slutlig täckning av
förskotterade kostnader för förvärvet,
- genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen,
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen
rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till
ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt,
- genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med servitut,
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledningar, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt
fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen
rätt, utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan jord,
- i egenskap av fastighetsägare påkalla fastighetsreglering och ansöka om förrättning i
enlighet med fastighetsbildningslagen, ledningslagen och anläggningslagen
- arrendera mark vid behov
- utarrendera eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen.
- ingå s.k. markavtal med lednings- och kabelföretag avseende nyttjande av allmän
platsmark, samt
-

utse ombud för kommunen vid förrättning hos lantmäterimyndigheten med behörighet att å
kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen vid
förrättningen med den behörighet i övrigt som anges i 12 kap. 14 § rättegångsbalken.

- Kommunstyrelsen skall bevaka kommunens intressen, i egenskap av fastighetsägare, i
ärenden angående planläggning och byggnadsväsen samt i andra ärenden, som är jämförliga
med dessa.
Räddningstjänst
17 §
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor samt
följdförfattningar.
Kommunstyrelsen har rätt att fastställa taxa för räddningstjänstens verksamhet.
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor samt följdförfattningar.
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Övrig förvaltning
18 §
Uppgifter enligt speciallagstiftning.
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enlig lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens åligganden enligt lag (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
samt enligt lagen (1992:1403) totalförsvar och höjd beredskap.
Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Närmare föreskrifter för
krisledningsnämnden finns i särskilt reglemente.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivlagen
och i kommunens arkivreglemente.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet.
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.
Övrig verksamhet
19 §
Kommunstyrelsen har vidare hand om
- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja
sysselsättningen och näringslivet i kommunen,
- kommunens centrala informationsverksamhet,
- reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges
handlingar,
- bevakning av kommunens intressen i ärenden angående planläggning och byggnadsväsen
samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa,
- att, i förekommande fall, underställa vederbörande myndighet eller hos denna söka
fastställelse av kommunfullmäktiges beslut,
- att upptaga lån, som av kommunfullmäktige beslutats, och på kommunens vägnar
utfärda härför behövliga förbindelser,
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- att utfärda förbindelser, som behövs i anledning av fullmäktiges beslut att ikläda
kommunen borgen eller annan ansvarighet,
- att på kommunens vägnar mottaga statsbidrag och i den mån det inte ankommer på
annan nämnd utfärda förbindelser i anslutning härtill samt
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan
nämnd,
- främjandet av besöksnäringen inom kommunen samt
- utarbetande av de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av
kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer

Anslagstavla och webbplats
20 §
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna
webbplats.
Författningssamling
21 §
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER
Sammansättning
22 §
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Förutom ordförande skall finnas
en förste och en andre vice ordförande.
Presidium
23 §
Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande
och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet
i den mån ordföranden anser att det behövs.
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Ordföranden
24 §
Det åligger kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) att
- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndsorganisation,
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder,
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall,
- verka för ett väl fungerande näringsliv i kommunen samt för regelbundna kontakter
mellan företrädare för näringslivet och kommunen,
- lämna planeringsdirektiv till kommunstyrelsens förvaltningar,
- se till att kommunstyrelsens ärenden behandlas utan onödiga dröjsmål,
- vara tillgänglig för allmänheten och för kommunstyrelsens förtroendemän och tjänstemän
i kommunhuset samt
- i övrigt tillse att kommunstyrelsens uppgifter fullgöres.
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens övriga
nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten
gäller inte ärenden, som rör myndighetsutövning mot enskild.
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder 1:e vice ordföranden i tjänst. Vid förfall
även för denne inträder 2:e vice ordföranden.
Minoritetsföreträdare
25 §
Sådan förtroendeman, som av kommunfullmäktige tilldelats särskilt uppdrag som
minoritetsföreträdare, får närvara och deltaga i överläggningarna men ej i besluten i
kommunens övriga nämnder. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning
mot enskild.
Det åligger minoritetsföreträdaren att vara tillgänglig för allmänheten och för
kommunstyrelsens förtroendemän och tjänstemän i kommunhuset.
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
26 §
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets
uppgifter.
Sammanträdena
Tidpunkt för sammanträden
27 §
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen en bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare
snarast underrättas om beslutet.

Kallelse
28 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, till exempel via telefon eller mail.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Förhinder/Inkallande av ersättare
29 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i ett sammanträde eller en del
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar
ersättare. Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning.
Ersättares tjänstgöring
30 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, bör
dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har
rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring
framför annan ersättare.
Jäv, avbruten tjänstgöring
31 §
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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Reservation
32§
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande
gäller vid omedelbar justering.
Justering av protokoll
33 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och
en ledamot.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
34 §
Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Delgivning
35 §
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kanslichefen eller annan anställd,
som styrelsen bestämmer.
Undertecknande av handlingar
36 §
Avtal, handlingar och skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen, skall undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av
kommundirektören eller annan anställd som styrelsen bestämmer.
Skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen i dess helhet skall
kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av kommundirektören.
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Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade med stöd av delegering, skall
undertecknas två i förening av ekonomichefen och kommundirektören.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.
Utskott
37 §
Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott och en planledningsgrupp.
Därutöver har kommunstyrelsen rätt att tillsätta särskilda organ/utskott för
beredning/behandling av särskilda ärenden.
38 §
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.
Utskottet skall inför kommunstyrelsen bereda sådana ärenden, i vilka beredning inte ålagts
planledningsgruppen eller annat utskott, såvida inte kommunstyrelsen enhälligt i särskilda
undantagsfall beslutar annat. Vidare skall utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som genom
särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet.
39 §
Arbetsutskottets ledamöter får närvara vid sammanträde med kommunens övriga nämnder.
Ledamöterna får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.
40 §
Planledningsgruppen består av tio ledamöter och tio ersättare. Bland ledamöterna i gruppen
skall finnas personer, som tillika är ledamöter antingen i kommunstyrelsens arbetsutskott
eller i endera tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden eller miljöoch byggnadsnämnden.
Planledningsgruppen skall inför kommunstyrelsen bereda ärenden angående den långsiktiga
planeringen i kommunen, såsom den fysiska översiktsplaneringen (översiktsplan, fördjupade
översiktsplaner och liknande), fysisk riksplanering, länsplanering, bostadsförsörjningsplanering, planering av den lokala trafikförsörjningen samt miljöstrategiska frågor m m.
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Likaså har gruppen att bereda andra ärenden avseende kommunens långsiktiga planering,
vilka hänskjutes till gruppen.
41 §
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottens ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt
uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
42 §
Ersättare skall närvara vid utskottssammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Dock äger ersättare i planledningsgruppen rätt att närvara vid sammanträden med
respektive utskott även vid de tillfällen de ej tjänstgör. Kommunstyrelsen får besluta om
ersättares tjänstgöring i övriga utskott.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i samma ordning, som gäller för styrelsen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, skall fyllnadsval snarast förrättas.
43 §
Utskott sammanträder på dag och tid, som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall
också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
44 §
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering samt reservation skall samma regler tillämpas som gäller för kommunstyrelsen.
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering av protokoll.
Avskrifter av utskottets/beredningens protokoll skall tillställas kommunstyrelsens samtliga
ledamöter och ersättare.
Övrigt
45 §
Vid kommunstyrelsens och dess utskotts/berednings sammanträde får i den mån styrelsen
eller utskottet/beredningen ej för särskilt fall annat beslutat kommundirektören,
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kommunstyrelsens sekreterare samt annan anställd som kallats, vara närvarande med rätt att
deltaga i överläggningarna i ärende, som rör vederbörandes verksamhetsområde.
__________________________________

Revideringar
Lomma kommun

Lomma kommun

Kommunfullmäktige § 84 / 2002 10 24
Kommunfullmäktige § 134 / 2002 12 12
Kommunfullmäktige § 93 / 2003 09 09
Kommunfullmäktige § 47 / 2007 03 15
Kommunfullmäktige § 64 / 2011 06 09
Kommunfullmäktige § 70 / 2012 0913
Kommunfullmäktige § 82 / 2012 10 25 10 §
Kommunfullmäktige § 23 / 2013 03 21
Kommunfullmäktige § 56 / 2016 06 09

Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21
fortsättning på sista sidan

1(1)

SOCIALFÖRVALTNINGEN

2019-03-12

Diarienummer:
Handläggare:

Lennart Eriksson

Direktnummer:
E-post:

lennart.eriksson@lomma.se

Översyn av reglemente för socialnämnden
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12 att uppdra åt kommunens nämnder att genomföra en
översyn av respektive nämnds reglemente. Förslag till eventuella revideringar ska ha inkommit
till kommunstyrelsen 2019-03-31.
Den senaste revideringen av reglementet för socialnämnden fastställdes av
kommunfullmäktige 2016-06-09 (kf § 50).
Ärendet
Utifrån förvaltningens genomgång av idag gällande reglemente, bedöms det finnas behov av
revideringar enligt följande:
Socialnämndens uppgifter, § 1
Fr o m 2019-07-01 gäller en ny Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen
ersätter då den idag gällande Tobakslagen (1993:581), där socialnämnden enligt nuvarande
reglemente fullgör merparten av kommunens uppgifter. Som en följd av detta föreslås, med
giltighet fr o m 2019-07-01, en ändring av tredje stycket så att
- nuvarande lydelse tas bort, och ersätts med
- ”Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt Lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter, avseende handel enligt 5 kap och tillsyn enligt 7 kap, §§ 3 (p
1-3), 4, 9-13, 15, 20-22.”.

Lennart Eriksson
Tf. förvaltningschef
Bilagor:
1. Reglemente för socialnämnden, kf § 50, 2016-06-09
2. Lag om tobak och liknande produkter
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B.5
REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta
reglemente.
SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER
1§
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om
socialnämnd samt de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt nämnden. Nämnden utövar
också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården, hemsjukvården och verksamheten
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen.
Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn m.m. enligt
19a §, punkterna 2 b, 2c och 3 i tobakslagen.
Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel, samt Läkemedelsverkets föreskrifter meddelade med
stöd av förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Socialnämnden ansvarar för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via separat bostadskö.
Socialnämnden ansvarar för kommunens mottagande av och insatser för invandrare/flyktingar
inklusive ensamkommande barn och ungdomar. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar dock
för utbildningsinsatser.
2§
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker i socialnämnden verksamhet.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
3§
Socialnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande mål som
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Socialnämnden skall, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
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4§
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller
inom nämndens verksamhetsområde.
Organisation inom verksamhetsområdet
5§
Socialnämnden ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är tydlig och
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och
andra författningar för verksamheten.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
6§
Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
• i reglemente,
• genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats
till dem har fullgjorts.
Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och årsredovisning. Redovisningen
lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
Information och samråd
7§
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet.
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess
råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Socialnämnden beslutar om formerna för samrådet.
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
8§
Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11ersättare. Förutom ordförande skall finnas en
1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.
Presidium
9§
Socialnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande
och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet
i den mån ordföranden anser att det behövs.
Ordföranden
10 §
Det åligger ordföranden att
1. leda socialnämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
11 §
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets
uppgifter.
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Sammanträdena
Tidpunkt för sammanträden
12 §
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare
snarast underrättas om beslutet.
Kallelse
13 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, t.ex. telefon eller mail.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Närvarorätt
14 §
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.
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Anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges rätt att närvara vid sammanträde
med nämnden för att lämna upplysningar
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Förhinder/Inkallande av ersättare
15 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar ersättare. Ersättare
kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning.
Ersättares tjänstgöring
16 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, bör
dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har
rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring
framför annan ersättare.
Jäv, avbruten tjänstgöring
17 §
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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Reservation
18 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande
gäller vid omedelbar justering.
Justering av protokoll
19 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och
en ledamot.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
20 §
Socialnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.
Delgivningsmottagare
21 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som
nämnden beslutar.
Undertecknande av handlingar
22 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller vid förfall för
denne av annan anställd som nämnden bestämmer.
Vid förfall för ordföranden inträder vice 1:e vice respektive 2:e vice ordföranden och vid
förfall för dessa den ledamot som nämnden utser.
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Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.
Utskott
23 §
Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem
ledamöter och fem ersättare. Därutöver har socialnämnden rätt att tillsätta särskilda
organ/utskott för beredning/behandling av särskilda ärenden.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad
att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för nämnden.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
Utskottet skall bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte enhälligt,
i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare skall utskottet fatta beslut i sådana ärenden,
som genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet.
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.
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24 §
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering samt reservation skall samma regler tillämpas som gäller för socialnämnden. Samma
gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering av protokoll.

25 §
Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får utskottet/beredningen infordra de
yttranden och upplysningar som behövs för att utskottet skall kunna fullgöra sina uppgifter.
__________
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B. 4
REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för miljö- och byggnadsnämnden
bestämmelserna i detta reglemente.
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS UPPGIFTER
1§
Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt
miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
1. svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen,
2. svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och
biotekniska organismer),
3. svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad
som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den
tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, producentansvar,
nedskräpning och dumpning av avfall,
4. följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor
inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag och utföra de undersökningar
som är påkallade,
5. medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens
ansvarsområde berörs,
6. svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer,
7. svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning i de fall kommunen är verksamhetsutövare
samt
8. svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Miljö- och hälsoskyddsområdet i övrigt
9. Vidare ansvarar miljö- och byggnadsnämnden för prövning och tillsyn inom miljö- och
hälsoskyddsområdet enligt bland annat livsmedelslagstiftningen och smittskyddslagstiftningen samt fullgör i övrigt kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
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Tobakslagen
10. Nämnden ansvarar även för den kommunala tillsynen av miljöer och lokaler, 19 a § punkt
2a tobakslagen.
Plan- och bygglagen
11. Nämnden fullgör uppgifter enligt plan- och bygglagen innebärande följande:
-Nämnden prövar frågor om förhandsbesked och bygglov mm samt utövar tillsyn över
byggnadsverksamhet enligt 9, 11 och 12 kap. plan- och bygglagen och de övriga
bestämmelser som berör byggnadsverksamheten och vars efterlevnad inte bevakas av annan
nämnd.
- Nämnden prövar frågor om olovligt byggande mm enligt 11 kap. plan- och bygglagen.
- Nämnden

beslutar om föreläggande förenat med vite enligt 11 kap. plan- och bygglagen.

12. Mätning, beräkning, kartering
- Nämnden handlägger ärenden rörande mätning, beräkning och kartframställning (MBK),
- Nämnden upprätta MBK-avtal med nyttjare av kommunens kartmaterial och stomnät,
- Nämnden upprättar och reviderar löpande kommunens kartor.
Bemyndigande från fullmäktige
13. Noteras att miljö- och byggnadsnämnden,
-

i enlighet med "Riktlinjer för bestämmande av belägenhetsadresser och namn på områden,
allmänna platser mm", fastställer belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser
mm inom Lomma Kommun. För det fall kommunstyrelsen, i samband med övergripande
planering, exempelvis efter en namntävling, beslutar om förslag på belägenhetsadresser,
namn på områden, allmänna platser mm skall dock dessa utgöra grunden för miljö- och
byggnadsnämndens beslut om fastställande.
Respektive nämnd fastställer, inom sitt ansvarsområde, namn på byggnader, institutioner
och verksamhetsområden såsom idrottsplatser, badplatser etc.

- ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister.
2§
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra
behandlingar av personuppgifter som sker i miljö- och byggnadsnämndens verksamhet.
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Ansvar och rapporteringsskyldighet
3§
Miljö- och byggnadsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
övergripande mål som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller
förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Miljö- och byggnadsnämnden skall, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun,
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret.
4§
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller
inom nämndens verksamhetsområde.
Organisation inom verksamhetsområdet
5§
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är
tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt
lagar och andra författningar för verksamheten.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
6§
Miljö- och byggnadsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
• i reglemente,
• genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats
till dem har fullgjorts.
Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och årsredovisning. Redovisningen
lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
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Information och samråd
7§
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet.
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess
råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om formerna för samrådet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
8§
Miljö- och byggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11ersättare. Förutom ordförande
skall finnas en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.
Presidium
9§
Miljö- och byggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande
och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet
i den mån ordföranden anser att det behövs.
Ordföranden
10 §
Det åligger ordföranden att
1. leda miljö- och byggnadsnämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
11 §
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets
uppgifter.
Sammanträdena
Tidpunkt för sammanträden
12 §
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare
snarast underrättas om beslutet.

Kallelse
13 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, t.ex. telefon eller mail.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Närvarorätt
14 §
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.
Anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges rätt att närvara vid sammanträde
med nämnden för att lämna upplysningar
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Förhinder/Inkallande av ersättare
15 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i ett sammanträde eller en del
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar
ersättare. Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning.
Ersättares tjänstgöring
16 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, bör
dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har
rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.
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Jäv, avbruten tjänstgöring
17 §
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
Reservation
18 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande
gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll
19 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och
en ledamot.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
20 §
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.
Delgivningsmottagare
21 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som
nämnden beslutar.
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Undertecknande av handlingar
22 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller vid förfall för
denne av annan anställd som nämnden bestämmer.
Vid förfall för ordföranden inträder 1:e vice ordföranden respektive 2:e vice ordförande
och vid förfall för dessa den ledamot som styrelsen utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.
Utskott
23 §
Inom miljö- och byggnadsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av
fem ledamöter och fem ersättare. Därutöver har miljö- och byggnadsnämnden rätt att tillsätta
särskilda organ/utskott för beredning/behandling av särskilda ärenden.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad
att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för nämnden.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
Utskottet skall bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte enhälligt,
i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare skall utskottet fatta beslut i sådana ärenden,
som genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet.
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Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet
24 §
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering samt reservation skall samma regler tillämpas som gäller för miljö- och
byggnadsnämnden. Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering av
protokoll.

25 §
Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får utskottet/beredningen infordra de
yttranden och upplysningar som behövs för att utskottet skall kunna fullgöra sina uppgifter.
__________
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B. 6
REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för tekniska nämnden bestämmelserna i
detta reglemente.
TEKNISKA NÄMNDENS UPPGIFTER
1§
Tekniska nämnden, tillika trafiknämnd, har som främsta uppgift att vara samordnande och
verkställande organ avseende kommunens bygg- och anläggningsverksamhet och att ansvara
för kommunens fastigheter, gator, vägar, parkområden, allmänna platser, vatten- och
avloppsanläggningar samt hamnanläggningar. Nämnden skall också fullgöra de trafikuppgifter,
som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, ansvara för kommunens
verksamhet på trafiksäkerhetens område samt svara för transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt miljöbalken.
Nämnden har vidare till uppgift att i den mån gällande författningar eller beslut av
kommunfullmäktige ej föreskriver annat särskilt att
1 med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor, som berör nämndens verksamhet samt ta
initiativ och framlägga de förslag, som nämnden finner påkallade,
2 svara för avfallsplaneringen i kommunen och utarbeta de förslag och bereda de ärenden som
är påkallade vad gäller renhållningsordningen och annan reglering av avfallshanteringen i
kommunen,
3 handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av abonnemang,
som inte kräver tillstånd eller dispens, och svara för debitering av renhållningsavgifter,
4 svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får färdas
fritt, som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning,
5

handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning
som ålagts fastighetsinnehavare,

6

svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, utom i de fall kommunen är
verksamhetsutövare,

7

svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt
7 kap. miljöbalken som är påkallade och svara för förvaltning av sådana områden,

8

upprätta förslag till hamntaxa samt taxor och allmänna bestämmelser för vatten och
avlopp samt renhållning,

9 förmedla småhustomter, bostäder, industritomter, kolonilotter och kajplatser, Socialnämnden
ansvarar dock för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via separat bostadskö.
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10 fastställa allmänna regler och bestämmelser för Lomma Kommuns kö avseende
kajplatser i Lomma hamn,
11 bevaka frågor om statsbidrag, eu-bidrag och andra bidrag inom nämndens
verksamhetsområde,
12 handlägga ärenden angående gemensamhetsanläggningar och bidrag till enskilda vägar,
13 handha drift och underhåll av kommunens fastigheter, såvida kommunfullmäktige
inte i enskilt fall annat beslutar,
14 uthyra eller annars upplåta kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler,
15 förvärv och försäljning av bostadsrätter,
16 upprätta underhållsplaner för kommunens fastigheter, gator, vägar, parker, lekplatser
och allmänna platser, badstränder samt va-anläggningar,
17 svara för gatubelysningen i kommunen,
18 ansvara för kommunens hamnanläggningar,
19 besluta i ärenden avseende inhyrning av lokaler i kommunen,
20 sedan beslut fattats av kommunfullmäktige och medel anvisats svara för att
kommunfullmäktiges beslut om nybyggnad eller större om- och tillbyggnad
genomföres,
21 ansvara för kommunens handläggning av bostadsanpassningsbidrag,
22 ansvara för kommunens tillgänglighetsfrågor vad gäller den fysiska miljön.
23 vara väghållningsmyndighet, då kommunen är väghållare, och svara för kommunens
skyldigheter som väghållare enligt väglagen
2§
Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker i tekniska nämndens verksamhet.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
3§
Tekniska nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande mål
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
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Tekniska nämnden skall, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, rapportera
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
4§
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller
inom nämndens verksamhetsområde.
Organisation inom verksamhetsområdet
5§
Tekniska nämnden ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är tydlig och
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
6§
Tekniska nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
• i reglemente,
• genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats
till dem har fullgjorts.
Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och årsredovisning. Redovisningen
lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
Information och samråd
7§
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet.
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess
råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Tekniska nämnden beslutar om formerna för samrådet.
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
8§
Tekniska nämnden består av 11 ledamöter och 11ersättare. Förutom ordförande skall finnas en
1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.
Presidium
9§
Tekniska nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande
och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet
i den mån ordföranden anser att det behövs.
Ordföranden
10 §
Det åligger ordföranden att
1. leda tekniska nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
11 §
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets
uppgifter.
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Sammanträdena
Tidpunkt för sammanträden
12 §
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare
snarast underrättas om beslutet.
Kallelse
13 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, t.ex. telefon eller mail.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Närvarorätt
14 §
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.
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Anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges rätt att närvara vid sammanträde med
nämnden för att lämna upplysningar
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Förhinder/Inkallande av ersättare
15 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar ersättare. Ersättare kallas
att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning.
Ersättares tjänstgöring
16 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, bör
dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har rätt
att få sin mening antecknad till protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring
framför annan ersättare.
Jäv, avbruten tjänstgöring
17 §
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde pågrund av annat hinder
än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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Reservation
18 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande
gäller vid omedelbar justering.
Justering av protokoll
19 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och
en ledamot.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
20 §
Tekniska nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.
Delgivningsmottagare
21 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som
nämnden beslutar.
Undertecknande av handlingar
22 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller vid förfall för
denne av annan anställd som nämnden bestämmer.
Vid förfall för ordföranden inträder 1:e vice ordföranden respektive 2:e vice ordföranden och
vid förfall för dessa den ledamot som styrelsen utser.
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Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.

Utskott
23 §
Inom tekniska nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem
ledamöter och fem ersättare. Därutöver har tekniska nämnden rätt att tillsätta särskilda
organ/utskott för beredning/behandling av särskilda ärenden.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad
att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för nämnden.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
Utskottet skall bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte enhälligt, i
särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare skall utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som
genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet.
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.
24 §
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering samt reservation skall samma regler tillämpas som gäller för tekniska nämnden.
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering av protokoll.
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25 §
Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får utskottet/beredningen infordra de
yttranden och upplysningar som behövs för att utskottet skall kunna fullgöra sina uppgifter.
__________
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Ärende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 138

s. 5 (26)

2019-08-21

KS KF/2018:65 - 041

Förslag till godkännande av hemställan från tekniska nämnden
avseende revidering av innevarande års investeringsbudget, samt
förslag till genomförande av investeringsprojektet ”Långa bryggan
Bjärred, ersättningsbrygga”
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade 2019-06-10, § 53, att hemställa om ett antal
förändringar av innevarande års investeringsbudget innebärande 13.967 tkr lägre
utgifter.
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-08-07 att två av projekten ”Ny
brygga/kaj vid Tullhustorget” (-6,0 mnkr) och ”Utbyggnad av Löddesnässkolan” (+7,5
mnkr) redan har behandlats av kommunfullmäktige.
Vad det gäller projekt ”Ny brygga/kaj vid Tullhustorget” beslutade kommunfullmäktige
2019-04-25, § 47, att projektet inte ska genomföras för närvarande och att
budgetmedlen för projektet stryks. De lägst inkomna anbuden överskred budgeten
med cirka 3,5 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-23, § 66, att projekt ”Utbyggnad av
Löddesnässkolan” och projekt ”Löddesnässkolan, anpassning av kök”, ska behandlas
som ett projekt och totalt beviljades ytterligare 7,5 mnkr. Projektet utförs i enlighet
med sedan tidigare beslutade driftstarter.
Ekonomiavdelningen konstaterar därmed att det istället blir 15.467 tkr som föreslås
flyttas fram i tiden.
Ekonomiavdelningen konstaterar vidare att det i ärendet inte framgår varför tekniska
nämnden föreslår förändring av 2019 års budget, och inte heller eventuella
konsekvenser av förslaget. Ekonomiavdelningen har därför inhämtat kompletterande
information från kommunens tekniska chef.
Projektnamn
Dp Sjögräsgatan

Förslag Kommentar Kvarstående
till
Budget-19
ändring
-1 591
Pågår
2 000
preliminärt
till 2021
Utdragsbestyrkande

Komplettering från
samhällsbyggnadsförvaltningen
Senareläggning pga. av
Strandskolans färdigställande
samt pågånde VA-utredning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
Dp all Lomma
centrum, Norr

s. 6 (26)

2019-08-21
-1 000

Dp Nians
-1 000
verksamhetsområde

Pågår
preliminärt
till 2025
Pågår
preliminärt
till 2020
Pågår
preliminärt
till 2020

300
31

Erosionsskydd treoch
fyrkantsdammarna

-8 776

2 000

Damm söder om
Nyhemsgatan (LIFEprojekt)
Långa bryggan
Bjärred,
ersättningsbrygga
Totalt för 2019 (tkr)

-1 600

Preliminärt
2020

0

-1 500

Preliminärt
2023-2024

0

Konsekvens av att projektet
angränsar till Dp Sjögräsgatan.
Se ovan.
Toppbeläggningen utförs först
när exploateringen är
genomförd.
Utredning av metodval
genomförd. Senarelagd pga.
förslag på utökad totalutgift.
Utförs senast 2020 enligt beslut
i vattendom.
Konsekvens av medverkan i
LIFE-projekt.
Se nedan.

-15 467

För projekt ”Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga” finns följande text i tekniska
nämndens budgetskrivelse: "Långa bryggan helrenoverades senast 1992. Bryggan har
enligt senaste underhållsrapporten en begränsad återstående livslängd men
uppföljande bedömningar ger stöd för förslaget att ersättning och ny brygga kan
senareläggas." Ersättningsbryggan föreslås att senareläggas från 2020 till 2024.
Av tekniska nämndens budgetförslag framgår att förslagen gällande övriga projekt
även innebär en senareläggning av fastställd driftstart med ett år.
Tekniska nämnden har arbetat in de senarelagda utgifterna i sitt förslag till
investeringsbudget för 2020-2024. Hur utgifterna planeras för kommande år och
eventuell ny årsangivelse för driftstart behandlas i den fortsatta budgetprocessen.
Kommunens investeringsregler anger att "I kvartalsrapporten, per den 31 mars, ska
särskilt signaleras om ett projekt riskerar att avvika från den planerade tidplanen."
Några av de aktuella projekten beskrevs i kvartalsrapporten, men i framtiden
rekommenderar ekonomiavdelningen även en formell hantering, motsvarande detta
ärende, direkt efter kvartalsrapporteringen för att få ett politiskt ställningstagande
tidigare på året.
Ekonomiavdelningen konstaterar slutligen att om kommunfullmäktige väljer att
godkänna förslag till senareläggning av projekten innebär det att årets
investeringsbudget minskas med motsvarande belopp och därmed också belastningen
på rörelsekapitalet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-14, § 139, att föreslå
kommunstyrelsen besluta följande:
‒
‒

Tekniska nämnden ges i uppdrag att skyndsamt återkomma till kommunstyrelsen
med information om hur investeringsprojektet Erosionsskydd tre- och
fyrkantsdammarna ska kunna påbörjas under år 2019.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att återkomma med en eventuell hemställan om
utökad totalutgift för investeringsprojektet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vidare att föreslå kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
‒

Övriga investeringsprojekt senareläggs i enlighet med tekniska nämndens
hemställan, vilket innebär att innevarande års investeringsbudget minskas med
6 691 tkr och därmed minskar även belastningen på rörelsekapitalet med
motsvarande belopp.

Samhällsbyggnadschefen och tekniska chefen har i skrivelse 2019-08-16 lämnat
kompletterande information avseende förslag till förändring av innevarande års
investeringsbudget för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2019-08-16 från samhällsbyggnadschefen och tekniska chefen
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 139
‒ Skrivelse 2019-08-07 från ekonomichefen och budgetekonomen
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-06-10 § 53
‒ Skrivelse 2019-05-17 från samhällsbyggnadschefen och ekonomen
Kommunstyrelsens handläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde framhåller Jonas Benke (L) att
investeringsprojektet ”Långa Bryggan Bjärred, ersättningsbrygga” bör genomföras år
2020.
Tekniska nämndens ordförande, Lennart Månsson (M), konstaterar att det skulle vara
önskvärt att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska nämndens hemställan
om förändring av innevarande års investeringsbudget även när det gäller
investeringsprojektet ”Erosionsskydd tre- och fyrkantsdammarna”, då detta skulle
innebära att driftstarten kan ske tidigare än om tekniska nämnden uppdras att
återkomma med en ny hemställan om utökad totalutgift för investeringsprojektet för
år 2019.
Överläggning
Richard Jerneborg (M) yrkar att investeringsprojekt ”Långa Bryggan Bjärred,
ersättningsbrygga” ska genomföras år 2020, i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut om fastställande av budget för år 2019.
Aron Regnéll (M) och Per Bengtsson (S) yrkar bifall till Richard Jerneborgs yrkande.
Utdragsbestyrkande
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Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med tekniska
nämndens hemställan avseende investeringsprojektet ”Erosionsskydd tre- och
fyrkantsdammarna”.
Kristina Thored (FB) yrkar bifall till Richard Jerneborgs och Jerry Ahlströms yrkanden.
Per Bengtsson (S) yrkar bifall till Jerry Ahlströms yrkande.
Lisa Bäck (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta konstatera att, mot bakgrund av
den information som tekniska nämndens ordförande, Lennart Månsson (M), lämnat
vid sammanträdet, bör investeringsprojektet ”Erosionsskydd tre- och
fyrkantsdammarna” kunna genomföras tidigare om investeringsbudgeten revideras i
enlighet med tekniska nämndens hemställan.
Propositionsordning
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer först proposition på frågan om bifall
respektive avslag på resta yrkanden, varefter kommunstyrelsen beslutar att bifalla de
samma.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
‒ Mot bakgrund av den information som tekniska nämndens ordförande, Lennart
Månsson (M), lämnat vid sammanträdet konstaterar kommunstyrelsen att
investeringsprojektet ”Erosionsskydd tre- och fyrkantsdammarna” bör kunna
genomföras tidigare om investeringsbudgeten revideras i enlighet med tekniska
nämndens hemställan.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Tekniska nämndens investeringsbudget för år 2019 revideras i enlighet med
tekniska nämndens hemställan, vilket innebär att innevarande års
investeringsbudget minskas med 15.467 tkr och därmed minskar även
belastningen på rörelsekapitalet med motsvarande belopp i enlighet med bilaga.
./.

Bilaga.
‒

Investeringsprojektet ”Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga” ska genomföras
år 2020.

‒

Hanteringen av projekten ”Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga” och
”Erosionsskydd tre- och fyrkantsdammarna”, samt övriga projekt beaktas i det
fortsatta budgetarbetet.

______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TEKNISKA AVDELNINGEN

2019-08-16

Vår referens: Mattias Persson
Direkttel:
E-post:
Diarienr:
KS/KF 2018:65 041
Er referens:

Komplementerande information kring förslag till förändring av innevarande års
investeringsbudget för tekniska nämnden
1533 DP all Lomma centrum, Norr
Bakgrund
Genomföra kommande och befintliga detaljplaner i området beläget vid Lomma centrum i
samband med planerad exploatering.
Den del av Lomma centrum (Vegagatan till Tånggatan längs med centrumgatan) som angränsar
till DP Sjögräsagatan kommer att utföras i samband med DP Sjögräsgatan och därmed föreslås
en senareläggning av denna del av investeringen, se nedan.
1609 DP Sjögräsgatan
Bakgrund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för park, torg, teknisk anläggning samt uppförande av ny
skolbyggnad (Strandskolan). Området ligger i södra Lomma i området runt Folkets hus.
Målet är att skapa förutsättningar för en skola samt ökad framkomlighet, avsmalning av
Karstorpsvägen, GC-väg på ömse sidor av Karstorpsvägen vilket medför en förbättrad
trafiksituation i området.
Senareläggning av projektet beror på flertalet parametrar, se nedan.
• Byggnation av Strandskolan med tillhörande parkeringar har inneburit en stor
omgivningspåverkan.
• VA syd bedriver en utredning i Lomma hamn samt ytterligare en utredning gällande
ovidkommande vatten i spillvattennätet i Lomma tätort. Spillvattenledningarna
kanaliseras genom aktuellt område på sin väg till Sjölunda avloppsreningsverk. Vilket
innebär att samordning mellan kommunen och Va syd krävs för att arbetet som
eventuellt behöver ske under mark kan genomföras samtidigt och därmed minimera
störningar för omgivning och trafikanter.
• Det pågår arbete med detaljplan på angränsande fastighet Karstorp 13:100 som nu är
ute på samråd. Denna plan kan medföra konsekvenser på allmän plats.
Lomma kommun | Hamngatan 3 | 234 81 Lomma
tel: 040-641 10 00 | e-post: info@lomma.se | www.lomma.se
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•
•

Region Skåne arbetar för närvarande med framtagande av ett ”supercykeltråk” där den
föreslagna dragningen kan komma att påverka utformningen.
Under de senaste åren har flertalet större projekt genomförts i Lomma tätort såsom
Vinstorpsvägen, Vattenverkstomten vid Karstorpsvägen samt Pilängskolan. Dessa
projekt har påverkat trafikföringen och ytterligare avstängningar hade kunnat medföra
en olägenhet för trafikanter och transporter.

1621 DP Nians verksamhetsområde
Bakgrund
Detaljplanen medger skola, bostäder, kontor, handel och verksamheter. Infrastrukturen är
utbyggd, markförsäljningar pågår och ny förskola är klar. Etapp 2: GC-passage under
Malmövägen, tidigast 2025.
I detta projektet kommer sista lagret av asfalt att utföras då området är färdigställt för att det
sista lagret inte ska förstöras med anledning exempelvis transporter och inkopplingar under
byggnationen.
Målet är att skapa förutsättningar för skola och bebyggelse samt ett verksamhetsområde
1325 Erosionsskydd tre- och fyrkantsdammen
Bakgrund
Befintligt erosionsskydd är inte tillräckligt för att möta framtida klimatpåverkan och det finns
behov av komplettering för att skydda såväl höga naturvärden, infrastruktur samt tillgång till
rekreation och friluftsliv.
Ärendet är prövat i ansökan om tillstånd för vattenverksamhet hos mark och miljödomstolen,
där effekten och målet är ett tillräckligt skydd mot framtida klimatpåverkan och därmed minska
erosion och påverkan på natur samt infrastruktur.
Förfrågningsunderlag för detta projekt togs fram under 2018. Endast ett anbud inkom vilket
översteg beslutad totalbudget. Ramböll fick då i uppdrag att titta på alternativa lösningar inom
ramen för Mark- och miljödomstolens dom, där den tillståndsgivna ombyggnaden av
erosionsskyddet ska vara utfört inom fem år dvs senast 2020-11-11. Ramböll presenterade
flertalet alternativ, se nedan.
• Byta entreprenadform till utförande entreprenad med anledning av placering vid havet
• Alternativa varianter av sten såsom blocksten alternativt sprängsten i erosionsskyddet
• Förslag på ny genomförandetid från januari 2020 till oktober 2020 för att minimera
konsekvenser såsom höststormar som kan fördyra arbetet och öka riskerna i projektet
med anledning av närheten till havet.
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Framtagning av reviderat förfrågnings pågår och entreprenaden kommer upphandlas under
2019.
Med anledning av ovanstående så kommer projektet inte att kunna genomföras i sin helhet
under 2019.
Ny utökad totalutgift är föreslagen i budgetprocessen inför 2020. I väntan på färdigställande av
erosionsskydd finns en hög beredskap inom tekniska avdelningen för att minimera
konsekvenserna vid en eventuell höststorm.
1712 Långa bryggan i Bjärred, ersättningsbrygga
Bakgrund
Långa bryggan helrenoverades senast 1992. Bryggan har enligt senaste underhållsrapporten en
begränsad återstående livslängd. Målet är att ersätta befintlig brygga för att bibehålla
nuvarande funktion.
Besiktning av bryggan sker årligen och vid senaste besiktningen genomfördes en fördjupad
undersökning som visar att bryggans livslängd kan förlängas ur ett tekniskt perspektiv. Därmed
kan arbetet med en ersättningsbrygga senareläggas från 2020 till 2024.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen

Tommy Samuelsson
Samhällsbyggnadschef

Mattias Persson
Teknisk chef
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:
Er referens:

Anneli Westerlund
040 – 641 11 38
anneli.westerlund@lomma.se
TN 2017/:105

2019-05-17
Tekniska nämndens arbetsutskott
29 maj 2018

Förslag till ändringar av 2019 års investeringsbudget
KF-projekt

1533
1609
1621
1812
1325
1712
1820

Projektnamn

Förslag till
ändring
2019
Dp all Lomma centrum, Norr
-1000
Dp Sjögräsgatan
-1591
Dp Nians verksamhetsomr.
-1000
Utbyggnad Löddesnässkolan
7500
Erosionsskydd tre- och fyrkantsdammarna
-8776
Damm söder om Nyhemsgatan (LIFR proj)
-1600
Långa bryggan i Bjärred, ersättn.brygga
-1500
Ny brygga/kaj vid Tullhustorget
-6000
Totalt för 2019
-13967

Kommentar

Pågår preliminärt till 2025
Pågår preliminärt till 2021
Pågår preliminärt till 2020
KF 23 maj
Pågår preliminärt till 2020
Preliminärt 2020
Preliminärt 2023-2024
Bort KF 25/4

Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden lämna över förslag till ändringar av 2019
års investeringsbudget till kommunfullmäktige.

Anneli Westerlund
Ekonom

Tommy Samuelsson
Samhällsbyggnadschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 139

s. 8 (25)

2019-08-21

KS KF/2019:267 - 042

Förslag till beviljande av tilläggsanslag samt fastställande av utökad
totalutgift för KF-projekt ”Stationsområdet, Åtgärder, allmän
platsmark”
Ärendebeskrivning
Kommunens investeringsregler anger att "Eventuella justeringar av totalutgiften under
pågående investering sker normalt i samband med budgetarbetet. Om avvikelsen från
budgeterad totalutgift är väsentlig ska den omgående rapporteras till
kommunstyrelsen."
Tekniska nämnden beslutade 2019-06-10, § 54, att föreslå kommunstyrelsen att hos
kommunfullmäktige begära att totalutgiften för projekt ”Stationsområdet, Åtgärder,
allmän platsmark” ska uppgå till 49,3 mnkr, vilket innebär en utökning med 1,8 mnkr.
Anledningen anges vara att av inkomna anbud uppgår det lägsta till 1,8 mnkr högre än
fastställd totalutgift.
Enligt ärendebeskrivningen omfattar projektet även ny VA-anläggning och att VA SYD
finansierar sina egna ledningar som läggs om i projektet. Dessa ingår således inte i
investeringsprojektets totalutgift, och har enligt kommunens tekniska chef inte heller
ingått i den tidigare fastställda totalutgiften. Enligt tekniska chefen går det inte att
peka på någon specifik del i kalkylen som blivit dyrare i anbuden, utan det är en
generell fördyrning.
Ekonomichefen och budgetekonomen konstaterar i skrivelse 2019-08-07 att om
kommunfullmäktige väljer att godkänna utökad totalutgift med 1,8 mnkr får
finansiering ske genom en belastning av rörelsekapitalet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14, § 140.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 140
‒ Skrivelse 2019-08-07 från ekonomichefen och budgetekonomen
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-06-10 § 54
‒ Skrivelse 2019-05-23 från samhällsbyggnadschefen och projektledaren

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 9 (25)

2019-08-21

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag om 1,8 mnkr avseende
investeringsprojektet KF-projekt ”Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark”.
‒ Finansiering sker genom en belastning av rörelsekapitalet.
‒ Totalutgiften för projektet fastställs till 49,3 mnkr kronor.
______________________
Sändlista

Utdragsbestyrkande

1(2)

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TEKNISKA AVDELNINGEN
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:
Er referens:

2019-08-16

Carolina Ilestam
040 – 641 11 66, 0733 – 41 11 66
Carolina.ilestam@lomma.se
TN 2019:75 KS/KF 2018:65 041

Bilaga - Kompletterande beskrivning till ärende:
Begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 1513 ”DP Lomma stationsområde, Allmän
platsmark”
Budget

Finansiering av projektet sker ur KF-projekt med en beslutad investeringsbudget på 47,5 Mkr.
VA SYD finansierar sina egna ledningar som läggs om i projektet.

Budget investering inför upphandling FFU dat. 2019-03-15

Summa kalkylerad entreprenadkostnad ”kalkyler utförande entreprenad” presenterad i TNAU innan upphandling
av projekt summeras till 26 368 350 kr vilket ger ett beräknat överskott i totalbudget på 88 650 kr, se tabell 1. I
TNAU beslutades att handla upp projekt enligt ovanstående.
Budget investering
Investeringsbeslut
Nedlagt Agresso (tom 2019-03-07)
Utförda arbeten (ej bokförda)
Projektering och planering
Tomtreglering och fastighetsbildning
Slutbesiktning
Entreprenad budget

Budget
47 500 000 kr
-14 153 000 kr
-3 800 000 kr
-2 800 000 kr
-140 000 kr
-150 000 kr
26 457 000 kr

Kalkyler Utförande entreprenad
Mark/Gata/Park/VA GATA
El-/ Belysning
Entreprenadkostnad kalkyl
* Markmiljöföroreningar och pAH
Summa avdrag kalkyl
Totalkostnad Entreprenadkostnad efter avdrag kalkyl
ÄTA och mängregleringar 15%
Summa entreprenadkostnad
Resultat

Kostnad
22 220 000 kr
2 209 000 kr
24 429 000 kr
-1 500 000 kr
-1 500 000 kr
22 929 000 kr
3 439 350 kr
26 368 350 kr
88 650 kr

Tabell 1 - Kalkyler utförande entreprenad.

Budget investering efter anbudsutvärdering för FFU dat. 2019-03-15

Vid anbudstidens utgång (2019-05-15) hade sex (6) företag inkommit med anbud enligt nedanstående
tilldelningsbeslut. MVB Syd AB inkom med lägsta anbudet med en anbudssumma på 27 308 111 kr. Anbud nr 2
ligger 3,4 Mkr högre än antaget anbud. Summa entreprenadkostnad blir enligt ”Mängdförteckningar
utförandeentreprenad" 28 906 400 kr vilket ger ett beräknat underskott i totalbudgeten på 1 846 400 kr, se tabell
2.
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Utdrag ur tilldelningsbeslut dat. 2019-05-27, lägsta anbud MVB Syd AB på 27 308 111 kr.

Avvikelser Kalkyl FFU och Anbud (avstämning ekonomi anbudsutvärdering 2019-05-20)

Budget investering
Investeringsbeslut
Nedlagt Agresso (tom 2019-05-20)
Utförda arbeten Solgatan (bokförda 1772)
Projektering och planering, övrigt
Tomtreglering och fastighetsbildning
Slutbesiktning
Entreprenad budget
Mängdförteckningar - Utförandeentreprenad
MF 10.1 Mark/Gata/Park/VA
MF 10.2 El-/ Belysning
Avgående kostnader VA MF 10.1
Avgående kostnader Makrmiljöföroreningar/PAH
Entreprenadkostnad
ÄTA och mängdregleringar 15%
Summa entreprenadkostnad

Budget
47 500 000 kr
-14 100 000 kr
-3 500 000 kr
-2 550 000 kr
-140 000 kr
-150 000 kr
27 060 000 kr

Kostnad Anbud dat.
Kostnad kalkyl FFU
2019-05-15
dat. 2019-03-15
23 504 718 kr
24 996 000 kr
2 209 000 kr
2 312 000 kr
-1 288 510 kr
-1 161 000 kr
-1 500 000 kr
-1 011 000 kr
25 136 000 kr
22 925 208 kr
3 770 400 kr
3 438 781 kr
28 906 400 kr

Resultat

26 363 989 kr

Kommentarer avvikelser mellan kalkyl FFU och anbud
Byggnadsverk ökat med ca 600 tkr. I övrigt avvikelser fördelat på ca 1000 poster i Mängdförteckning 10.1.
Inga större avvikelser från Kalkyl FFU till Anbud.
Inga större avvikelser från Kalkyl FFU till Anbud.
Mindre kostnader som belastar driftskonto 7039. Risk för ökade mängder och kostnader i byggskedet kvarstår.
Summerad entreprenadkostnad utifrån ovanstående sammanställning har ökat med ca 2,2 Mkr jmf kalkyl FFU till Anbud

Entrprenadkostnad inklusive ökningar för ÄTA och mängdreglering under byggnation har ökat med ca 2,5 Mkr.

-1 846 400 kr

Tabell 2 – Mängdförteckningar utförandeentreprenad

Beviljat stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

Trafikverket beslutar om att Lomma kommun tilldelas stöd för att främja hållbara stadsmiljöer med 3 882 000 kr.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TEKNISKA AVDELNINGEN
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:
Er referens:

2019-05-23

Carolina Ilestam
040 – 641 11 66, 0733 – 41 11 66
Carolina.ilestam@lomma.se
TN 2019:75

Begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 1513 ”DP Lomma stationsområde,
Allmän platsmark”
Ärendebeskrivning

Upphandlingen omfattar ca 2 hektar och består av exploaterad gatumark samt grönområde,
vilket innebär att genomföra åtgärder i enlighet med beslutad detaljplan ”Lomma 35:120 m fl i
Lomma”. Området avser ombyggnad av befintliga lokalgator och grönområden till nytt
stationsområde med tillhörande körbanor, parkeringsytor, gångbanor, GC-banor, torgytor,
cykelparkering och parker innehållandes byggnadsverk. Projektet omfattar även ny
belysningsanläggning och ny Va-anläggning.
Budget
Finansiering av projektet sker ur KF-projekt med en beslutad investeringsbudget på 47,5 Mkr.
VA SYD finansierar sina egna ledningar som läggs om i projektet.
Yttrande
Förfrågningsunderlaget lämnades ut i sin helhet till förfrågan via Visma Tendsign. 6 st anbud är
kommunen tillhanda maj 2019. Det lägsta anbudet ligger 1,8 Mkr högre än den kalkylerade
entreprenadkostnaden för totalbudgeten. Eventuell senareläggning kommer att påverka
färdigställandetiden och priset negativt inför öppnandet av pågatågstrafiken på Lommabanan.
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen att
hos kommunfullmäktige begära att totalutgift för KF 1513 DP Lomma stationsområde, Allmän
platsmark fastställs till 49,3 miljoner kronor.
Bemyndiga förvaltningschefen att teckna upphandlingskontrakt
Bilagor
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen

Tommy Samuelsson
Samhällsbyggnadschef

Carolina Ilestam
Projektledare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 145

s. 21 (25)

2019-08-21

KS KF/2018:332 - 100

Motion (SD) angående reglering av så kallad passiv insamling av pengar
Ärendebeskrivning
Jimmy Ringström (SD), Oscar Sedira (SD) och Jeanette Larsson (SD) har i motion,
inkommen 2018-11-22, angående reglering av s.k. passivt insamlande av pengar,
föreslagit att "kommunstyrelsen/tilltänkt nämnd skall införa ett tillstånd för passivt
insamlande av pengar i samtliga delar av kommunägd mark i Lomma kommun" och att
"de individer som ägnar sig åt passiv insamling utan tillstånd skall i första hand avvisas
från området av polis. Vid vägran att lämna området eller att vid mer än ett tillfälle
misslyckas visa tillstånd skall kraftig böter gälla.”
Bakgrund
Det kan inledningsvis konstateras att motionärernas förslag gäller frågan om reglering
av en så kallad lokal ordningsföreskrift. Kanslichef Eva Elfborg har i skrivelse 2018-1128 redogjort för de lagliga möjligheterna att reglera en lokal ordningsföreskrift,
regleringen av frågan i gällande lokala ordningsföreskrifter samt för det vid den
tidpunkten gällande rättsläget.
Frågan om att reglera tillståndsplikt eller förbud mot tiggeri (passiv penninginsamling)
i lokala ordningsföreskrifter har diskuterats i flera kommuner. Möjligheten till en
sådan reglering har ifrågasatts med hänvisning till uttalandena i förarbetena.
Några kommuner har beslutat om regleringar av s.k. passiv penninginsamling i lokala
ordningsföreskrifter, vilka därefter har upphävts.
Vellinge kommun som år 2017 beslöt om reglering av frågan om passiv
penninginsamling i lokala ordningsföreskrifter för kommunen, innebärande förbud
mot sådan på specifika offentliga platser, har överklagat länsstyrelsens upphävande av
bestämmelserna i flera instanser.
Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade våren 2018 prövningstillstånd avseende
frågan om en kommun kan reglera passiv penninginsamling genom lokala
ordningsföreskrifter. Kanslichefen föreslog därför, vid beredningen av motionen i
november månad 2018, att kommunstyrelsen, på grund av det osäkra rättsläget, skulle
rekommendera kommunfullmäktige att avstå från att ta ställning i frågan om reglering
av s.k. passiv penninginsamling i de lokala ordningsföreskrifterna.
Kommunstyrelsen beslöt, 2018-12-12 § 175, föreslå kommunfullmäktige, att med
hänvisning till yttrandet från kanslichefen konstatera att motionen därmed är
besvarad.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 22 (25)

2019-08-21

Förändrat rättsläge
Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet har Högsta Förvaltningsdomstolen,
2018-12-17, meddelat dom i det aktuella målet avseende Vellinge kommun och
därmed klargjort rättsläget.
Domstolen konstaterar att kommunerna är oförhindrade att reglera
ordningsföreskrifter om sådant som typiskt sett innebär ordningsstörningar. En
geografisk avgränsning av tillämpningsområdet för föreskriften krävs för att förbud
eller tillståndsplikt inte ska anses utgöra s.k. onödigt tvång för allmänheten eller
utgöra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Vidare måste regleringen ges
en tydlig utformning som gör att den är möjlig att tillämpa.
Med hänvisning till att rättsläget klargjorts av Högsta Förvaltningsdomstolen beslöt
kommunstyrelsen 2019-02-06, § 14, att med ändring av sitt beslut under § 175/18,
besluta att återremittera motionen till kommunledningskontoret för förnyad
beredning.
Ytterligare beredning
Yttrande har inhämtats från polismyndigheten, bitr. lokalpolisområdeschef Henrik
Arvidsson och kommunpolis Håkan Persson, som i yttrande konstaterar att det är
myndighetens uppfattning att tiggeri inte utgör något ordningsproblem i Lomma
kommun. Polismyndigheten upplever inte någon ordningsstörning. Väldigt få klagomål
inkommer angående personer som tigger. Myndigheten konstaterar att tiggare
regelbundet finns utanför Hemköp och Lidl i Lomma och i Bjärreds Centrum. Tillfälligt
finns också tiggare utanför Coop i Lomma.
Polismyndigheten ser för närvarande inte något behov av ytterligare reglering
avseende tiggeri. För det fall problem uppstår kan befintlig lagstiftning tillämpas.
Förslag till beslut
Med hänvisning till information och yttrande från polismyndigheten, innebärande att
tiggeri för närvarande inte utgör något ordningsproblem i Lomma kommun, föreslår
kanslichefen kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att för
närvarande avstå från att reglera frågan om s.k. passiv penninginsamling i lokala
ordningsföreskrifter för Lomma kommun. Motionen ska därmed anses vara besvarad.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-19, § 136.
Överläggning
Jimmy Ringström (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut om att för närvarande avstå från att reglera frågan om s.k. passiv
penninginsamling i lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun.
Sandra Pilemalm (L), Richard Jerneborg (M), Aron Regnéll (M), Per Bengtsson (S) och
Kristina Thored (FB) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 23 (25)

2019-08-21

Propositionsordning
Ordförande Robert Wenglén ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag
på resta yrkanden, varefter kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sandra
Pilemalms (L), Richard Jerneborgs (M), Aron Regnélls (M), Per Bengtssons (S) och
Kristina Thoreds (FB) yrkande.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-19 § 136
‒ Skrivelse 2019-06-15 från kanslichefen
‒ Motion (SD) om s.k. passivt insamlande av pengar, inkommen 2018-11-22
‒ Skrivelse 2018-11-28 från kanslichefen
‒ Svar från polismyndigheten angående begäran om polismyndighetens beskrivning
avseende den faktiska situationen vad gäller "tiggeri" i Lomma kommun samt
myndighetens uppfattning av behovet av en reglering, inkommet 2019-02-22
Kommunstyrelsen föreslår lommunfullmäktige besluta följande:
‒ Kommunfullmäktige beslutar att för närvarande avstå från att reglera frågan om
s.k. passiv penninginsamling i lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun.
Motionen ska därmed anses vara besvarad.
Reservation
‒ Jimmy Ringström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
./.

Bilaga.
______________________
Sändlista
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OM

KOMMUN
l<ommunledningskontoret
l<ansliavdelningen

2019-06-15

Vår referens:
Direkttel:

Kommunstyrelsen

E-post:
Diarienr:
Er referens:

Motion angående reglering av s.k. passiv insamling av pengar
Motionen
Jimmy Ringström (SD), Oscar Sedira (SD) och Jeanette Larsson (SD) har i motion, inkommen 2018-11-22,
angående reglering av s. k. passiv penninginsamling föreslagit att" kommunstyrelsen/tilltänkt nämnd
skall införa ett tillstånd för passivt insamlande av pengar i samtliga delar av kommunägd mark i Lomma
kommun" och att" de individer som ägnar sig åt passiv insamling utan tillstånd skall i första hand avvisas
från området av polis. Vid vägran att lämna området eller att vid mer än ett tillfälle misslyckas visa
tillstånd skall kraftig böter gälla."
Bakgrund
Det kan inledningsvis konstateras att motionärernas förslag gäller frågan om reglering av en så kallad
lokal ordningsföreskrift.
Undertecknad har i skrivelse 2018-11-28 redogjort för de lagliga möjligheterna att reglera en lokal
ordningsföreskrift, regleringen av frågan i gällande lokala ordningsföreskrifter samt för det vid den
tidpunkten gällande rättsläget.
. /. Bilaga
Frågan om att reglera tillståndsplikt eller förbud mot tiggeri (passiv penninginsamling) i lokala
ordningsföreskrifter har diskuterats i flera kommuner. Möjligheten till en sådan reglering har ifrågasatts
med hänvisning till uttalandena i förarbetena.
Några kommuner har beslutat om regleringar av s.k. passiv penninginsamling i lokala ordnings
föreskrifter, vilka därefter har upphävts.
Vellinge kommun, som år 2017 beslöt om reglering av frågan om passiv penninginsamling i lokala
ordningsföreskrifter för kommunen, innebärande förbud mot sådan på specifika offentliga platser, har
överklagat länsstyrelsens upphävande av bestämmelserna, i flera instanser.
Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade våren 2018 prövningstillstånd avseende frågan om en
kommun kan reglera passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter.
Undertecknad föreslog därför, vid beredningen av motionen i november månad 2018, att
kommunstyrelsen, på grund av det osäkra rättsläget, skulle rekommendera kommunfullmäktige att
avstå från att ta ställning i frågan om reglering av s.k. passiv penninginsamling i de lokala
ordningsföreskrifterna.
Kommunstyrelsen beslöt, 2018-12-12 § 175, föreslå kommunfullmäktige, att med hänvisning till
yttrandet från undertecknad konstatera att motionen därmed är besvarad.
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