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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   
Tid 2019-01-16, kl. 08:00-12:03 

 
 

Beslutande Robert Wenglén (M) 
Jerry Ahlström (M) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Sandra Pilemalm (L) 
Lisa Bäck (S) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén Waljenäs 
Marcus Nilsson 
Tommy Samuelsson 
Lovisa Liljenberg 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ekonomichef §§ 1-2 
samhällsbyggnadschef § 5 
t.f. planeringschef/stadsarkitekt § 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-01-30 
 

 

Paragraf  
§§ 1-5 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén Waljenäs 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande  

 
 

  Lisa Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-01-16   

Paragrafer §§ 1-5   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-02-01 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-02-23 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 1   KS KF/2018:346 - 282 
 
 

Utvärdering av internhyressystemet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger rapport avseende utvärdering av internhyressystemet. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse avseende utvärderingen av internhyressystemet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Utvärdering av internhyressystemet, daterad 2018-12-14 
‒ Bilaga: Nyttjandegrad avseende lokaler i skolor och förskolor 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, efter revidering i enlighet med av 

arbetsutskottet givna direktiv, skicka utvärderingen av internhyressystemet på 
remiss till samtliga nämnder. Remissvaren ska vara kommunstyrelsen till handa 
senast 2019-03-31. 

‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till tekniska nämnden att senast 2019-
05-31 inkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av hur de förslag som 
presenteras i rapporten kan implementeras. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 2   KS KF/2018:269 - 012 
 
 

Information om kommunstyrelsens arbetsutskotts dialogmöten med 
nämndspresidierna och förvaltningscheferna 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse avseende kommunstyrelsens arbetsutskotts dialogmöten med 
nämndspresidierna och förvaltningscheferna. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kallelse till dialogmöten våren 2019, daterad 2019-01-11 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-21 § 158 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 3   KS KF/2019:33 - 009 
 
 

Förslag till tidplan för kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av 
policydokument och verksamheter år 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till tidplan för kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av 
policydokument och verksamheter år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Förslag till tidplan för kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av 

policydokument och verksamheter år 2019 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska behandlas vid 

arbetsutskottets sammanträde 2019-01-23. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 4   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 så kallad 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. Kanslichef Eva Elfborg 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. 
 
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 så kallad 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 så kallad 
passiv penninginsamling i de lokala ordningsföreskrifterna. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12, § 175, föreslå kommunfullmäktige, att med 
hänvisning till yttrandet från kanslichefen konstatera att motionen därmed är 
besvarad. 
 
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 så kallat 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. 
 
Förslag till beslut 
Med hänvisning till att rättsläget klargjorts av Högsta Förvaltningsdomstolen föreslår 
kanslichefen i skrivelse 2019-01-07 arbetsutskottet att rekommendera 
kommunstyrelsen, att med ändring av sitt beslut under § 175/18, besluta att 
återremittera motionen till kommunledningskontoret för förnyad beredning. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-01-07 från kanslichefen 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2018-12-12 § 175 
‒ Skrivelse 2018-11-28 från kanslichefen 
‒ Motion (SD) angående reglering av s.k. passiv insamling av pengar, daterad 2018-

11-28 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Med hänvisning till att rättsläget klargjorts av Högsta Förvaltningsdomstolen 

beslutar kommunstyrelsen, att med ändring av sitt beslut under § 175/18, 
återemittera ärendet till kommunledningskontoret för förnyad beredning. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 5   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Information avseende översiktsplaneprocessen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ordförande Robert Wenglén en redogörelse 
avseende översiktsplaneprocessen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  

 


