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 Sammanträdesdatum s. 1 (11) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-10 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup  
Tid kl. 14.00-15.55 

 
 

Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande  
Lennart Månsson (M) vice ordförande 
Åsa Ahlström (M) ledamot 
Bengt Håkansson (FP) ledamot  
Arne Lindgren (S) tjg. ersättare för Rune Netterlid (S)  
 
 

 

Övriga deltagare Mats Jerslind, Sysav §§ 90-91 
Peter Engström, Sysav §§ 90-91 
Jonna Ganslandt, renhållningsansvarig § 90-91 
Mattias Persson, gatuchef §§ 90-98 
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef §§ 90-98  
Torvald Kullendorff, ekonom §§ 90-96 
Elisabet Olsson, trainee tekniska förvaltningen §§ 90-98 
Göran Samuelsson, tf förvaltningschef §§ 90-98 
Susanne Persson, nämndsekreterare §§ 90-98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Arne Lindgren   

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma, 2014-11-17 Paragrafer 
90-98 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson   
 Ordförande   

  Alf Michelsen   
 Justerande  

 
 

  Arne Lindgren  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2014-11-10   

Paragrafer § 90-98   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-11-19 Datum när anslaget 
tas ned 

2014-12-11 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma    

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-10 
 

TN AU § 90  
 
 

Medgivande av närvaro- och yttranderätt 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens arbetsutskott har att besluta om närvaro- och yttranderätt vid 
dagens sammanträde för Mats Jerslind och Peter Engström, Sysav, Tommy  
Samuelsson, samhällsbyggnadschef samt Elisabet Olsson, trainee på tekniska för-
valtningen.  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att ge närvaro- och yttranderätt vid 
dagens sammanträde för Mats Jerslind och Peter Engström, Sysav, Tommy  
Samuelsson, samhällsbyggnadschef samt Elisabet Olsson, trainee på tekniska för-
valtningen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-10 
 

TN AU § 91  
 
 

Informationsärende: Fördjupad samverkan med Sysav  
 

Ärendebeskrivning 
Mats Jerslind och Peter Engström från Sysav informerar tillsammans med  
gatuchef Mattias Persson om fördjupad samverkan med Sysav om avfallshanter-
ing och ny renhållningsupphandling i Lomma kommun.  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-10 
 

TN AU § 92 Dnr TN 2014:164.041 
 
 

Månadsuppföljning per oktober för tekniska nämnden 
 

Ärendebeskrivning  
Månadsuppföljning för tekniska nämnden per oktober månad 2014 presenteras.  

 
Beslutsunderlag  
– Månadsuppföljning för tekniska nämnden januari-oktober 2014  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:  
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att ge ekonom Torvald Kullendorff i 
uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde genomföra korrigeringar i  
månadsuppföljning per oktober.  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 
följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att, efter genomförda korrigeringar, godkänna  
månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med oktober månad 2014.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-10 
 

TN AU § 93 Dnr TN 2013:193.214 
 
 

Remissyttrande över granskningshandling gällande detaljplan för 
Vinstorp 38:6 m fl i Lomma, Lomma kommun (Karstorpskolan)  

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl i  
Lomma, Lomma kommun (Karstorpskolan). Detaljplanens syfte är att göra en 
översyn av markanvändningen och ge utrymme för skolans framtida lokalbehov 
samt åtgärder för att förbättra trafiksituationen. 

 
Detaljplanen är nu föremål för granskning och synpunkter ska skriftligen ha 
kommit in till kommunstyrelsen senast 2014-11-10. 

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse med remissyttrande från tekniska förvaltningen, 2014-11-03 
– Granskningshandling detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl i Lomma, Lomma 

kommun (Karstorpskolan) 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att till kommunstyrelsen överlämna 
 bifogat remissyttrande över granskningshandling gällande detaljplan för Vinstorp 
38:6 m fl i Lomma.  

 
./.                Bilaga A 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-10 
 

TN AU § 94 Dnr TN 2014:13.214 
 
 

Remissyttrande över granskningshandling gällande områdesbe-
stämmelser för Lilla Habo 3:7 m fl i Lomma, Lomma kommun 
(Furet/Kyrkfuret)  

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta områdesbestämmelser för Lilla Habo 3.7 
m fl i Lomma, Lomma kommun. Områdesbestämmelserna syftar till att bevara 
och säkerställa bebyggelsen i en värdefull miljö för att bibehålla områdets karak-
tär som fritidshusområde. 

 
Planförslaget är nu föremål för granskning och synpunkter ska skriftligen ha 
kommit in till kommunstyrelsen senast 2014-11-10.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse med remissyttrande från tekniska förvaltningen, 2014-11-03 
– Granskningshandling gällande områdesbestämmelser för Lilla Habo 3:7 m fl i 

Lomma, Lomma kommun.  
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att till kommunstyrelsen  
överlämna bifogat remissyttrande över granskningshandling gällande områdesbe-
stämmelser för Lilla Habo 3:7 m fl i Lomma.  

 
./.                Bilaga B 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-10 
 

TN AU § 95 Dnr TN 2014.350.370 
 
 

Remissyttrande över Energi- och klimatplan 2020 för Lomma 
kommun   

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta ”Energi- och klimatplan 2020 för 
Lomma kommun”. Planen är tänkt att användas som strategiskt verktyg i Lomma 
kommuns arbete med att säkerställa energitillgång till kommunens medborgare, 
bidra till att använda energi mer effektivt och till att göra en omställning till ett 
samhälle som baseras på fossilfria energikällor. 

 
Planen är nu föremål för granskning och synpunkter ska skriftligen ha kommit in 
till kommunstyrelsen senast 2014-12-05.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse med remissyttrande från tekniska förvaltningen, 2014-11-03 
– Förslag till Energi- och klimatplan 2020 för Lomma kommun  
 
Arbetsutskottets handläggning  
Bengt Håkansson (FP) överlämnar ett särskilt yttrande. Ordförande Alf Michelsen 
(M) frågar arbetsutskottets ledamöter om det särskilda yttrandet kan biläggas ar-
betsutskottets protokoll. Ordförande finner att arbetsutskottets ledamöter svarar ja.  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att till kommunstyrelsen överlämna 
bifogat remissyttrande över Energi- och klimatplan 2020 för Lomma kommun.  
 
Särskilt yttrande  
Bengt Håkansson (FP) överlämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.  

 
./.                Bilaga C 
./.                Bilaga D 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-10 
 

TN AU § 96 Dnr TN 2014:350.370 
 
 

Yttrande över revisionens granskning av intern kontroll  
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att ärendet yttrande över revisionens 
granskning av intern kontroll kommer att behandlas på ett extrainsatt arbetsutskott 
den 17 november.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-10 
 

TN AU § 97 Dnr TN 2014:385.006 
 
 

Förslag till sammanträdestider 2015 för tekniska nämndens  
arbetsutskott och tekniska nämnden 

 
Ärendebeskrivning  
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider år 2015 för 
tekniska nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott. Förslaget har tagits fram 
tillsammans med ordförande för tekniska nämnden, ekonomiavdelningen, förvalt-
ningschef och nämndsekreterare. Vid framtagandet av förslaget har hänsyn i möj-
ligaste mån tagits till ekonomiprocesser samt sammanträdestider för planled-
ningsgruppen, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och övriga nämnder.  

 
Tekniska förvaltningen föreslår följande sammanträdestider för år 2015:  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott: 9 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 17 
augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december 

 
Tekniska nämnden: 8 januari (torsdag), 23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 15 
juni, 31 augusti, 28 september, 2 november, 23 november, 14 december 

 
Ordinarie starttid för tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträden är kl 14.00.  
Ordinarie starttid för tekniska nämndens sammanträden är kl 18.30. 

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från kansliavdelningen, 2014-10-27 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta  
följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider för år 

2015: 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott: 9 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 17 
augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december 

 
Tekniska nämnden: 8 januari (torsdag), 23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 15 
juni, 31 augusti, 28 september, 2 november, 23 november, 14 december 

 
Ordinarie starttid för tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträden är kl 14.00.  
Ordinarie starttid för tekniska nämndens sammanträden är kl 18.30.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-10 
 

TN AU § 98   
 
 

Skrivelser och meddelanden 
 

 
dnr TN 2013.317.210 Beslut från kommunstyrelsen 2014-10-08 § 146, 

Sammanställning över aktuellt planläge. 
 

dnr TN 2014:23.280 Förfrågan om förstudie från socialförvaltningen gäl-
lande dagverksamheten Strandängsgatan 2.  

 
dnr 2014:382.006 Beslut från kommunfullmäktige 2014-10-16 § 57, 

Bestämmande av sammanträdesdagar för kommun-
fullmäktige under år 2015 och kungörande av de-
samma 

  
dnr 2014:154.216 Beslut från Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-

21 § 87, Delegering av uppföljning av lokalbehovs-
plan till arbetsutskottet samt uppsägande av hyres-
kontrakt, Resurs- och Lärcentrum 

 
dnr TN 2013:301.238 Beslut från Länsstyrelsen 2014-10-30 om överkla-

gande av beslut om marklov på fastigheten Borgeby 
17:98, Lomma kommun. Länsstyrelsen avslår över-
klagandet.  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att skrivelser och meddelanden 
läggs till handlingarna.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 


