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KS AU § 127   KS KF/2019:169 - 042 
 
 

Månadsrapport för kommunstyrelsen, januari-maj 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-maj 2019. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-06-13 från kommundirektören och ekonomen 
‒ Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet, januari-maj 2019 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande månadsrapport för 

kommunövergripande verksamhet, januari-maj 2019. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 128   KS KF/2019:169 - 042 
 
 

Ekonomisk rapport för Lomma kommun, januari-maj 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger ekonomisk rapport för Lomma kommun, januari-maj 2019. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Ekonomisk rapport för Lomma kommun, januari-maj 2019 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner föreliggande ekonomisk rapport för Lomma 

kommun, januari-maj 2019. 
 

‒ Kommunstyrelsen förutsätter att nedskrivningen av Emils förskola ryms inom 
tekniska nämndens budget. 

 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 129   KS KF/2019:270 - 261 
 
 

Nytt arrendeavtal avseende Habo Ljungs Camping, del av Lilla Habo 1:7 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till nytt arrendeavtal avseende Habo Ljungs Camping, del av Lilla 
Habo 1:7. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson, 
samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson och exploateringsingenjör Torsten Lindh en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-06-11 från samhällsbyggnadschefen och exploateringsingenjören 
‒ Bilaga: Jämförelse arrendeavgifter för campingplatser i Skåne 
‒ Bilaga: Förslag till avtal om anläggningsarrende 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremitterar ärendet för 

komplettering i enlighet med av arbetsutskottet givna direktiv. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 130   KS KF/2019:258 - 042 
 
 

Information om årets lönerevision samt förslag till kompletterande 
kompensation av budget för löneökningar 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Löneöversynen 2019 för samtliga fackliga organisationer, exklusive Vårdförbundet gav 
en genomsnittlig löneökning på 2,63 %. Kommunals löner gäller fr.o.m. 2019-05-01 
och övriga grupper gäller fr.o.m. 2019-04-01. Då de centrala avtalen för Vårdförbundet 
blev klara senare och löneöversyn kommer att genomföras först under hösten, har en 
schablonberäkning gjorts för dessa grupper. 
 
I nämndernas budgetar för 2019 och framåt ingår beräknade löneökningar 
motsvarande i snitt 2,5 % samt kompensation för löneökning på semesterskuld och 
uppräkning av fasta arvoden/sammanträdesersättningar för förtroendevalda. Inom 
finansförvaltningens anslag KS förfogande, löneökningar har ytterligare medel avsatts  
för särskilda satsningar och löneökningar på eventuella volymökningar. 
 
Kompensation för löneökningar görs numera schablonmässigt för alla budgetår i 
förväg. Efter utförd lönerevision föreslås kommunstyrelsen att göra en bedömning om 
skillnaden mellan beräknad och kompenserad löneökning är av en sådan 
storleksordning att kompletterande budgettilldelning ska göras. Totalt har nämnderna 
kompenserats för 14,2 mnkr 2019 och den nu framtagna beräkningen uppgår till totalt 
15,3 mnkr, d.v.s. 1,1 mnkr högre än utlagt. 
 
I årets löneöversyn har prioriteringar gjorts inom framför allt Socialnämnden avseende 
personal inom hemtjänst, socionomer och hälso-och sjukvårdspersonal. Även Barn- 
och utbildningsnämnden har prioriterat barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger 
framför andra yrkeskategorier. Skillnaden mellan budgeterade och beräknat verkliga 
löneökningar uppgår för barn- och utbildningsnämnden till cirka 550 tkr och för 
socialnämnden till cirka 500 tkr. 
 
Ekonomichef Marcus Nilsson och HR-chef Marie Härstedt föreslår i skrivelse 2019-06-
13 att kommunstyrelsens ska besluta följande: 
 
‒ Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 550 tkr och socialnämndens 

budget utökas med 500 tkr för 2019 och finansiering sker från anslaget KS 
förfogandemedel, löneökningar. 

‒ Eventuell justering av nämndernas kompensation för löneökningar på lång sikt, 
2020 och framåt hanteras i den fortsatta budgetprocessen. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-06-13 från ekonomichefen och HR-chefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 550 tkr och socialnämndens 

budget utökas med 500 tkr för 2019 och finansiering sker från anslaget KS 
förfogandemedel, löneökningar. 

‒ Eventuell justering av nämndernas kompensation för löneökningar på lång sikt, 
2020 och framåt hanteras i den fortsatta budgetprocessen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 131   KS KF/2019:168 - 042 
 
 

Angående årsredovisning 2018 för stiftelsen Spillepeng 

 
 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Spillepeng har överlämnat årsredovisning för år 2018 till Lomma kommun. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-04-10 från ekonomichefen 
‒ Skrivelse 2019-04-04 från Stiftelsen Spillepeng 
‒ Årsredovisning för Stiftelsen Spillepeng, Räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 
‒ Revisionsberättelse, daterad 2019-03-15 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer stiftelsen Spillepengs resultaträkning och 

balansräkning per den 31 december 2018. 
‒ Kommunstyrelsen beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2018. 

 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 133   KS KF/2019:146 - 109 
 
 

Beträffande styrgrupp för Lomma kommuns diplomering som Fairtrade 
city 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-27, § 59, att Lomma kommun i fortsättningen 
ska avstå från en särskild diplomering som en Fairtrade city. Arbetet med inköp av 
produkter med olika typer av certifieringar är idag en integrerad del av Lomma 
kommuns verksamhet och kommunen fortsätter att uppmuntra denna typ av inköp.  
För att diplomera sig som en Fairtrade city ska ett antal kriterier vara uppfyllda, 
däribland att arbetet ska ledas av en lokal styrgrupp. Med anledning av 
kommunstyrelsens tidigare beslut upphör styrgruppens arbete. 
 
Utvecklingschef Tove Dannestam föreslår i skrivelse 2019-06-11 att kommunstyrelsen 
ska besluta att styrgruppen för Fairtrade city  ska upphöra med anledning av 
kommunstyrelsens tidigare beslut om att kommunen ska avstå från en särskild 
diplomering som en Fairtrade city. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-06-11 från utvecklingschefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att styrgruppen för Fairtrade city läggs ner med 

anledning av kommunstyrelsens tidigare beslut att kommunen ska avstå från en 
särskild diplomering som en Fairtrade city. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 134   KS KF/2019:254 - 002 
 
 

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 

 
 

Ärendebeskrivning 
I syfte att tillförsäkra att behörig delegat finns under tidsperiod från kanslichefens 
pensionsavgång till dess en efterträdare på kanslicheftjänsten tillträtt, föreslår 
kanslichef Eva Elfborg i skrivelse 2019-06-12 att kommunstyrelsens delegationsordning 
ska kompletteras på så sätt att även kommunsekreteraren utses till delegat i vissa 
delegerade ärendetyper. 
 
Kanslichefen föreslår att kommunstyrelsen ska beslutar följande: 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras på så sätt att behöriga delegater 
i följande ärendetyper utökas till att också omfatta kommunsekreteraren: 
 
‒ H10 - Avslå begäran om att lämna ut allmän handling, tryckfrihetsförordningen 2 

kap 14 §.  
‒ H 11- Inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser  
‒ H 13 - Prövning av om enskilda arkiv med stark anknytning till kommunen kan 

överlämnas som gåva eller deposition till kommunarkivet. 
 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-06-12 från kanslichefen 
‒ Bilaga: Utdrag ur gällande delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras på så sätt att behöriga 

delegater i följande ärendetyper utökas till att också omfatta 
kommunsekreteraren: 

 
H10 - Avslå begäran om att lämna ut allmän handling, tryckfrihetsförordningen 2 
kap 14 §.  
H 11- Inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser  
H 13 - Prövning av om enskilda arkiv med stark anknytning till  
kommunen kan överlämnas som gåva eller deposition till  
kommunarkivet. 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 135   KS KF/2019:256 - 140 
 
 

Information om förslag till ny näringslivsstrategi för Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Näringslivsfrämjande verksamhet tillhör den frivilliga delen av kommunens uppgifter 
enligt kommunallagens principer om den kommunala kompetensen. Det nu gällande 
näringslivsprogrammet för Lomma kommun är centrerat kring god service och att 
skapa ett bra företagsklimat. Kommunen ska anordna arrangemang och 
kompetensutveckling för företagare. Det innehåller också en deskriptiv genomgång av 
Region Skånes regionala utvecklingsstrategi och trender kring näringslivets utveckling i 
framtiden.  
 
Det nuvarande näringslivsprogrammet fastställdes av kommunstyrelsen 2015-05-20 
och gäller som längst till och med 2019-06-30. Kommunledningskontoret har därför 
initierat en översyn av programmet och utarbetat ett förslag till ny näringslivsstrategi 
med titeln "Näringslivsviktigt - Lomma kommuns strategi för ett livskraftigt och 
hållbart näringsliv".  
 
Förslaget till ny näringslivsstrategi fastställer kommunens strategiska inriktning och 
mål för utvecklingen av näringslivet i Lomma kommun. Den utgör en politisk 
viljeinriktning, ska styra kommunens näringslivsfrämjande verksamhet och omfattar 
samtliga nämnder och förvaltningar under perioden 2019-2022. I nästa steg ska en 
handlingsplan utarbetas med konkreta aktiviteter för att förverkliga den ambition som 
strategin ger uttryck för.  
 
Strategin innehåller en genomgång av vilka faktorer i kommunen som verkar gynnsamt 
när det gäller att attrahera nya företag och vilka delar som behöver utvecklas. Därtill 
anges fem särskilt prioriterade fokusområden: 
 
‒ Nya företagsetableringar  
‒ En företagarvänlig och serviceorienterad kultur Kluster av gröna företag  
‒ Kommunen som testbädd för utveckling och innovation  
‒ Lomma kommun som attraktiv destination 
 
Strategin har utarbetats tillsammans med Green Innovation Park i Alnarp som del i att 
ta tillvara kompetensen inom innovation, hållbarhet och gröna näringar samt fördjupa 
samarbetet mellan kommunen och SLU. Därtill har dialog förts med 
näringslivsorganisationer för att fånga upp deras synpunkter, såsom bland annat 
Lomma företagsgrupp. 
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Utvecklingschef Tove Dannestam och kommundirektör Jan Sohlmér redogör för 
förslaget till ny näringslivsstrategi i skrivelse 2019-06-11. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-06-11 från utvecklingschefen och kommundirektören 
‒ Bilaga: Näringslivsviktigt - Lomma kommuns strategi för ett livskraftigt och hållbart 

näringsliv 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer ny näringslivstrategi för Lomma kommun i enlighet 

med föreliggande förslag. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 136   KS KF/2018:332 - 100 
 
 

Motion 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. 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 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. 
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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. 
 
Beslutsunderlag 
‒ 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 
‒ Polisen, Svar angående begäran om polismyndighetens beskrivning avseende den 

faktiska situationen vad gäller "tiggeri" i Lomma kommun samt myndighetens 
uppfattning av behovet av en reglering, inkommit 2019-02-22 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige 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. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 137   KS KF/2018:338 - 003 
 
 

Förslag till revidering av vissa nämnders reglementen 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2018-12-12, § 179, bland annat att uppdraga åt kommunens 
nämnder att genomföra en översyn av respektive nämnds reglemente. Förslag till 
eventuella revideringar skulle ha inkommit till kommunstyrelsen 2019-03-31.  
Samtliga nämnder, utom barn - och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden, har inkommit med förslag med anledning av en sådan 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 va-anläggningar'' 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. 
 
Beslutsunderlag 
‒ 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 
‒ Gällande reglemente för valnämnden 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
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. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att inte företaga några ändringar i gällande reglemente 

för styrelsen. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 138   KS KF/2019:34 - 001 
 
 

Diskussion om arvodesreglerna 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde diskuterar arbetsutskottet reglerna för arvoden till 
förtroendevalda i Lomma kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta upp ärendet vid ett av 

arbetsutskottets kommande sammanträden. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 




