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B. 1.1 
BEMYNDIGANDE TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att teckna borgen för lån till Lomma Scoutkår avseende 

inköp av mark för ett lånebelopp om 400.000 kronor med hänsyn tagen till av 

kommunfullmäktige angivna förutsättningar och villkor. 

(Kf § 16/1998-04-23—24) 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att teckna borgen för lån till Lomma Ridklubb avseende 

inköp av mark för ett lånebelopp om 500.000 kronor med hänsyn tagen till av 

kommunfullmäktige angivna förutsättningar och villkor. 

(Kf § 19/1998-04-23—24)  

 _______________________________ 

 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas att å kommunstyrelsens vägnar utöva 

styrelsens insynsrätt jämlikt aktieägaravtalet p. 6.4 med Lunds Energi AB. 

(Ks § 116/1998-09-09) 

 ________________________________ 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att teckna avtal om ansvar för lokal och regional 

kollektivtrafik i Skåne län under förutsättning att Region Skåne dels övertar det ramavtal 

om investeringar i kollektivtrafikanläggningar som slutits mellan Malmöhus Trafik och 

Lomma kommun samt dels medverkar till alternativa förbättringar av kollektivtrafiken i 

avvaktan på pågatågstrafiklösningen. 

(Kf § 132/1998-12-17) 

 ________________________________ 

 

• Kommunstyrelsen och nämnderna bemyndigas att omdisponera medel, vad gäller både 

drift och mindre investeringar, inom den totala budgetram, som tilldelats respektive 

nämnd, förutsatt att av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer därmed inte 

riskerar att inte uppfyllas, att omdispositionen inte motiveras av befolkningsförändringar 

samt, vad avser tekniska nämnden, att inte fråga är om omdisponering mellan 

skattefinansierad verksamhet och affärsverksamhet. 

(Kf § 167/1999-11-29)    (Kf § 99/2006-09-21)  

 ________________________________ 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att framgent revidera och fastställa jämställdhetsplan för 

Lomma kommun. 

(Kf § 44/2000-06-15) 

 ________________________________ 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att lämna uppdrag dels åt tekniska nämnden avseende 

upprättande av förslag till exploateringsavtal och dels åt miljö- och byggnadsnämnden 
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avseende upprättande av förslag till detaljplaner samt förslag beträffande upphävande 

av detaljplan. 

(Kf § 45/2003-02-27)  

 __________________________________ 

• Kommunstyrelsen bemyndigas dels att teckna  ramavtal mellan å ena sidan Lomma 

kommun och å andra sidan JM AB och JM Fastigheter i Lomma HB, avseende 

exploatering av "Lomma Hamn" , dels att inom ramavtalets huvudprinciper besluta om 

tillägg och/eller ändringar av detta samt att träffa de övriga överenskommelser som 

förutsättes enligt ramavtalet och som kommunstyrelsen, inom ramen för ramavtalets 

huvudprinciper, finner erforderliga för exploateringens genomförande. 

(Kf § 46/2003-02-27) 

                                      ___________________________________ 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att utfärda kompletterande anvisningar av direktiv i 

enlighet med styrsystemets intentioner. 

(Kf § 71/2003-06-05 

 ____________________________________ 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att framgent fatta beslut om fördelning av medel ur 

tillväxtposten för samtliga nämnder exklusive tekniska nämnden. 

(Kf § 98/2003-09-09) 

 _____________________________________ 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att omfördela medel till exploateringsprojekt, inom av 

kommunfullmäktige i budget totalt fastställd exploateringsbudget, upp till ett belopp om 

6 miljoner kronor per exploateringsprojekt och år. 

      Kommunstyrelsens beslut om omfördelning skall anmälas till kommunfullmäktige. 

(Kf § 135/2003-11-27) 

 ________________________________ 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att framgent revidera Anvisningar för tillämpningen 

av attestreglementet. 

(Kf § 137/2003-11-27) 

 _________________________________ 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas lämna borgen till Lomma Fastighets AB för lån intill 

ett belopp om 85,0 miljoner kronor. 

 

• Lomma kommun skall fr o m år 2005 ta ut en årlig borgensavgift på 0,20 % på 

ingångna borgensåtaganden mot Lomma Fastighets AB. Debitering görs utifrån 

borgenssituationen per 30 juni respektive år. 

(Kf § 84/2004-09-23) 

 ___________________________________ 
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• Kommunstyrelsen bemyndigas lämna borgen till Lomma Servicebostäder AB intill ett 

belopp om 90 miljoner kronor. 

(Kf § 105/2004-10-21) 

 

• Tidigare bemyndiganden att lämna borgen till Lomma Servicebostäder AB upphävs. 

(Kf § 105 / 2004-10-21)  

 _________________________________ 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om korrigering av barn- och 

utbildningsnämndens respektive socialnämndens externbudgetramar år 2005 med 

de belopp som motsvarar konsekvenserna av de nya förutsättningar en ändring av 

matdistributionen för eget boende inom HVO innebär. 

 

• Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan fullmäktiges särskilda 

bemyndigande, upptaga lån under 2005 inom ramen för 100 miljoner kronor. Borgen 

likställs med lån. 

 

• Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda 

totalfinansierade projekt understigande 2,5 miljoner kronor. 

(Kf § 117/2004-11-25) 

 _____________________________________ 

 

• Ansvaret för bidragsgivning avseende Brottofferjouren överförs till 

kommunstyrelsen. 

(Kf 100 / 2005-11-24) 

 ______________________________________ 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att initiera, bedriva och övergripande ansvara för 

kommunens brottsförebyggande verksamhet. 

(Kf § 6/2006-02-16) 

 ______________________________________ 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att framgent fastställa måltidspriset vid restauranger 

inom äldreomsorgen med utgångspunkt i självkostnaden. 

(Kf § 31 / 2006-03-23) 

 ______________________________________ 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning godkänna erforderliga 

revideringar av ramavtal och avtal om överlåtelse av mark och fastigheter, som inte 

är av principiell art. 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att teckna avtalet. 

(Kf § 38 / 2006-03-23) 

 ______________________________________ 
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• Kommunstyrelsen bemyndigas dels att teckna det föreliggande reviderade 

avtalsförslaget mellan Lomma och Staffanstorps kommuner angående samverkan om 

uppgifter inom området skydd mot olyckor och i samband härmed företaga sådana 

revideringar av avtalet som inte är av principiell beskaffenhet samt dels att under 

avtalsperioden företaga sådana tillägg till och ändringar av avtalet som inte är av 

principiell beskaffenhet.  

(Kf § 50 / 2006 04 27) 

 _______________________________________ 

 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas inom fyra år att fatta beslut om eventuell försäljning 

av anläggningstillgångar som ingår i Vega-projektet till LSAB till vid tidpunkten för 

försäljningen aktuellt bokfört värde. 

    (Kf § 128 / 2006 11 23) 

 ___________________________________  

 

• Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges 

särskilda bemyndigande, uppta lån under 2007 inom ramen för 140 mnkr. Borgen 

likställs med lån. Omsättning av tidigare upptagna lån och tecknade 

borgensförbindelser skall inte inräknas i ovan angivna ram 

(Kf § 105 / 2007 09 20 

 ____________________________________ 

 

• Ekonomichefen bemyndigas att, utifrån respektive förvaltningschefs framställan, 

fatta beslut om justering av respektive KF-verksamhets kostnader, intäkter och 

avskrivningar i resultatbudgeten, under förutsättning av att det budgeterade externa 

nettokostnaderna förblir oförändrade samt att justeringen inte innebär en förändring 

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

(KF § 80 / 2008 06 14) 

 ____________________________________ 

 

Regler för utdelning av Lomma kommuns minnesgåva 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att årligen ta ställning till vilka 

välgörenhetsorganisationer som skall ingå. Antalet valbara organisationer bör uppgå 

till 7-8 stycken. 

(KF § 82 / 2009 09 03) 

 _____________________________________ 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att fr.o.m. 2016 besluta när under året som uttag ur 

pensionsförvaltningen ska se. 

(KF § 33 / 2016 04 21 

 

            Kommunstyrelsen bemyndigar ekonomichefen att besluta när under året uttag ur                   

pensionsförvaltningen ska ske. 

(KS § 34 / 2016 03 09) 
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                                     _____________________________________ 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att framgent revidera skötselplanen, för naturreservat 

Öresundsparken, om det behövs för att syftet med områdets skydd ska upprätthållas. 

(KF § 56 / 2017 09 07 

 

 _____________________________________ 

 

 
 

 


