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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-01-27 
Plats  Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen   
Tid kl. 18.30-21.15 

 
 

Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande  
Lennart Månsson (M) 1:e vice ordförande  
Rune Netterlid (S) 2:e vice ordförande  
Patric Bystedt (M) ledamot 
Claes Ulveryd (M) ledamot  
Ola Ahlqvist (M) ledamot  
Monica Thomhave Jeding (M) ledamot  
Bengt Göransson (M) tjg. ersättare för Åsa Ahlström 
Bengt Håkansson (FP) ledamot  
Carin Andersson (FP) ledamot  
Arne Lindgren (S) ledamot   
 

 

Övriga deltagare Göran Tufvesson (M) ersättare  
Henrik Raneke (M) ersättare 
Oskar Syrén (M) ersättare 
Gunilla Lundström (FP) ersättare 
Karin Everlund (S) ersättare 
Mats Falk (S) ersättare  
Lotta Ahlfors, teknisk chef §§ 1-8 
Torvald Kullendorff, ekonom §§ 1-2 
Göran Samuelsson, fastighetschef §§ 1-5 
Susanne Persson, nämndsekreterare §§ 1-8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Rune Netterlid   

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma, 2014-02-03 Paragrafer 1-8 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson   
 Ordförande   

  Alf Michelsen   
 Justerande  

 
 

 
 

 Rune Netterlid   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden   

Sammanträdesdatum 2014-01-27   

Paragrafer 1-8   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-02-04 Datum när anslaget 
tas ned 

2014-02-26 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma    

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-01-27 
 

TN § 1 dnr TN 2012:45.041 
 
 

Informationsärende: Ekonomisk avstämning av år 2013  
 
Ärendebeskrivning 
Ekonom Torvald Kullendorff genomför en redovisning gällande  
ekonomisk avstämning av år 2013.  
   
 Tekniska nämnden beslutar följande: 
–Tekniska nämnden har tagit del av redovisningen ekonomisk avstämning av år 
2013.   

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-01-27 
 

TN § 2 Dnr 2012:45.041 
 
 

Återkallelse av framställan till kommunfullmäktige avseende kor-
rigering av budgetbelopp för 2013 avseende fördelning av kostna-
der mellan skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet 
(vatten och avlopp)  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden gjorde genom beslut TN 2013-11-04 § 81 en framställan hos 
kommunfullmäktige om korrigering av 2013 år budgetbelopp i den skattefinansie-
rade respektive den avgiftsfinansierade verksamheten (vatten och avlopp) med 
974 tkr. Syftet med budgetkorrigeringen var att undvika budgetavvikelser i sam-
band med att interna kostnader om 974 tkr bokfördes och fördelades (intäkt i skat-
tefinansierad, kostnad i avgiftsfinansierad) 

 
Ärendet kom därefter av oklara skäl att bli försenat och det stod klart att frågan 
inte skulle kunna behandlas i kommunfullmäktige under 2013. Av det skälet be-
höver ärendet återkallas eftersom den avsedda korrigeringen endast är aktuell un-
der budgetåret 2013. Kostnader kommer trots detta att bokföras och fördelas mel-
lan verksamheterna. Skillnaden, jämfört med om budgetkorrigering hade beslutats 
och verkställts, blir att budgetavvikelsen behöver förklaras i bokslutet. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-01-13 § 7. 
 
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-01-08 
– Beslut från TN 2013-11-04  § 81  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-01-13 § 7  
  
 Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att framställan i  
§ 81/2013 återkallas med motivering i tjänsteskrivelse daterad 2014-01-08 som 
grund. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-01-27 
 

TN § 3   
 
 

Redovisning NKI-enkät för fastighetsavdelningen  
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Göran Samuelsson genomför en redovisning av resultat för NKI-
enkät (Nöjd Kund Index-enkät) för fastighetsavdelningen. Kvalitetsmätningen 
utfördes av Evimetrix AB  under september till oktober år 2013.  
Syftet med undersökningen är att mäta hyresgästernas värderingar av sin fysiska 
miljö samt fastighetsorganisationens kundvård och service.  
   
 Tekniska nämnden beslutar följande: 
–Tekniska nämnden har tagit del av redovisningen NKI-enkät för fastighetsavdel-
ningen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-01-27 
 

TN § 4  dnr TN 2014:17.002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden  
 

 
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 
 
Nr Ärende Delegat 

 
1-9  Beviljande av parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade år 2014  
Kommunvägledare 

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 
2014-01-13 §§ 1-9.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
– Tekniska nämnden beslutar att lägga delegationsbeslut och meddelanden till 
handlingarna. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-01-27 
 

TN § 5 Dnr 2012:137.554  
 
 

Revidering och textredigering gällande författningssamling L.38 
gällande allmänna regler för kö avseende kajplatser i Lomma 
hamn  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden genomförde under 2012 en genomlysning av hamnverksamhe-
ten som redovisades och beslutades av tekniska nämnden i TN § 82/12. Detta be-
slut resulterade i bland annat en taxeändring som kommunfullmäktige antog och 
fastslog i KF § 89/12. Tekniska nämndens beslut TN § 82/12 medförde även en 
revidering av författningssamlingen L38 som avser kö för kajplatser i Lomma 
hamn. Denna revidering behöver kompletteras och textredigeras. Dokumentet 
Allmänna regler och bestämmelser för Lomma kommun avseende kajplatser i 
Lomma hamn biläggs protokollet.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-01-13 § 1.  
 
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-01-08 
– Utdrag ur författningssamlingen: L38 samt L10 
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-01-13 § 1 

   
Tekniska nämnden beslutar följande: 
–Tekniska nämnden beslutar att fastställa Allmänna regler och bestämmelser för 
Lomma kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn enligt bilaga.  
 
Bilaga A 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 TEKNISKA NÄMNDEN 2014-01-27 
 

TN  § 6 Dnr 2012:90.108  
 
 

Redovisning av synpunkts- och klagomålshantering för 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Kommuninvånare som har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens 
service kan lämna dessa via LUKAS, Lomma kommuns system för hantering av 
synpunkter och klagomål. Varje år ska en redovisning av synpunkts- och klago-
målshantering genomföras. Sammanställning av inkomna LUKAS-ärenden samt 
jämförelse med tidigare år redovisas i tjänsteskrivelse daterad 2014-01-08.  
 
En viss ökning av det totala antalet LUKAS-ärenden kan utläsas av statistiken. 
Antalet LUKAS-ärenden inkomna till tekniska nämnden har ökat i antal men pro-
centuellt sett minskat något i förhållande till övriga nämnder. Då Kontaktcenter 
(KC) under året startats upp har rutiner för hantering av LUKAS ändrats något 
och en utredning om kommunens felanmälan påbörjats i syfte att öka kvalitet och 
effektivitet gällande både ärendehantering och felanmälan. Redovisningen av 
synpunkts- och klagomålshantering för 2013 biläggs protokollet.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-01-13 § 4. 

 
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-01-08  
– Sammanställning ärenderapport LUKAS 
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-01-13 § 4  

   
 Tekniska nämnden beslutar följande: 
–Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av synpunkts- och klago-
målshantering (LUKAS) för 2013 och överlämna redovisningen till kommunsty-
relsen.  
 
Bilaga B 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-01-27 
 

TN § 7 Dnr 2012:75.003 
 
 

Uppföljning av nämnds- och verksamhetsplan för 2013  
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med styrsystemet och tekniska nämndens ”Årshjul” ska nämndsplan 
och verksamhetsplan stämmas av kontinuerligt under året. Föreligger förslag till 
uppföljning av nämndsplan och verksamhetsplan för 2013. Uppföljningen biläggs 
protokollet.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-01-13 § 5. 

 
Beslutsunderlag  
– Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-01-08 
– Uppföljning av nämnds- och verksamhetsplan för 2013 
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-01-13 § 5 

  
 Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreliggande uppföljning för 

nämnds- och verksamhetsplan för 2013.  
 
Bilaga C 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-01-27 
 

TN § 8  
   
 

Ordföranden informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen informerar om följande: 
 

• Tidigare inkommet överklagande avseende ABMA och pumpstationen har 
tagits tillbaka. Ett informationsmöte har hållits i ärendet och en lösning har 
nåtts.  

 
• Nämndsplanedag (heldag) för tekniska nämnden äger rum den 27 mars på 

Flädie Mat och Vingård.  
 

• Ett samrådsmöte angående fortsatt höjning av vallen vid Strandängarna 
kommer att hållas den 11 februari.  

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

  
 

 


