
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 1 (12) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

TEKNISKA NÄMNDEN 2014-02-24 
Plats  Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen   
Tid kl.18.30-21.15 

 
 

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

 

Övriga deltagare Göran Tufvesson (M) ersättare 
Henrik Raneke (M) ersättare 
Karin Everlund (S) ersättare 
Lotta Ahlfors, teknisk chef §§ 9-18 
Ulrika Lagerstedt, projektingenjör § 9-10 
Torvald Kullendorff, ekonom §§ 9-13 
Mattias Persson, gatuchef §§ 9-13 
Susanne Persson, nämndsekreterare §§ 9-18 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Rune Netterlid   

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma, 2014-02-26 Para-
grafer 
9-18 
 
 
 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson   
 Ordförande   

  Lennart Månsson   
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden   

Sammanträdesdatum 2014-02-24   

Paragrafer §§ 9-18   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-02-28 Datum när anslaget 
tas ned 

2014-03-22 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma    

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2014-02-24 
 
 

TN § 9 Dnr TN 2014:17.002 
 
 

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

 
10-16 Beviljande av parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade år 2014  
Kommunvägledare 

 Delegationsbeslut fattat enligt kommunalla-
gen 6:36 av ordförande i tekniska nämnden 
avseende återplacering i tomt- och småhus-
kön, dnr TN 2014:35.272 

Tekniska nämndens 
ordförande  

 Delegationsbeslut fattat av teknisk chef Lotta 
Ahlfors jämlikt punkt 9 i tekniska nämndens 
delegationsordning: Yttrande i anledning av 
överklagande av beslut beträffande bostads-
anpassningsbidrag, mål 12726-13, dnr TN 
2012:217.274 

Teknisk chef 

 Delegationsbeslut fattat av teknisk chef Lotta 
Ahlfors jämlikt punkt 9 i tekniska nämndens 
delegationsordning: Yttrande i anledning av 
anmälan beträffande diskriminering i sam-
band med bostadsanpassningsärende, ären-
denr 20130901, dnr TN 2012:217.274.  
 

Teknisk chef 

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 
2014-02-10 §§ 10-19. 
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
–    Tekniska nämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till 
handlingarna. 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2014-02-24 
 
 

TN § 10 Dnr TN 2014:57.309 
 
 

Informationsärende: Återkoppling av Kritik på Teknik - 
Redovisning av kundenkät 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Under våren 2013 har en enkät skickats ut till 500 kommuninvånare för att ta reda 
på invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfalls-
hantering sköts i Lomma kommun. Resultatet av enkäten presenteras i rapporten 
Kritik på Teknik. Projektingenjör Ulrika Lagerstedt presenterar resultatet från  
enkäten under nämndens sammanträde.  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
–    Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2014-02-24 
 
 

TN § 11 Dnr TN 2014:39.420 
 
 

Konsekvenser av stormen Sven samt åtgärder längs kusten  
 
Ärendebeskrivning 
Den 5-6 december drog stormen ”Sven” in över södra Sverige. Stormen fick en 
klass 3-varning enligt SMHI. Hårda vindar, högt vattenstånd och översvämningar 
präglade stormen. Kommunens kustremsa blev hårt drabbad. Högsta uppmätta 
vattennivå i Lomma var 1.83 över normalt vattenstånd. Stormen har föranlett en 
rad skador längs kustremsan vilket framgår av powerpointpresentationen som  
tekniska förvaltningen tagit fram. Presentationen redogör dels för konsekvenser 
och åtgärder till följd av stormen Sven men även för övriga åtgärder längs kusten 
som städning av stränder och bekämpning av invasiva växter.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 16.  

 
Beslutsunderlag  
–   Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 16.  
– Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-02-05 
– Powerpointpresentation från tekniska förvaltningen - Stormen Sven samt  
 åtgärder längs kusten 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen 
och att hos kommunstyrelsen hemställa om 3 620 tkr för finansiering av genomfö-
randet av åtgärderna avseende konsekvenser av stormen Sven samt åtgärder längs 
kusten.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2014-02-24 
 
 

TN § 12 Dnr TN 2012:45.041 
 
 

Bokslut 2013 för tekniska nämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Bokslut för tekniska nämnden 2013 presenteras. Bokslutet sammanfattar årets  
händelser, mål och måluppfyllelse, ekonomi och framtid för tekniska nämndens 
verksamhet.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 10.  
 
Beslutsunderlag 
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 10.  
– Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, daterad 2014-02-03 
–  Bokslut 2013 för tekniska nämndens verksamhet inklusive förslag till text i 

årsredovisningen 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att revidera bilagan avseende fastighets-  
      verksamhet till att även inkludera nyckeltal.  
 
– Tekniska nämnden beslutar därefter att godkänna och till kommunstyrelsen 

överlämna förslag till bokslut 2013 för tekniska nämndens verksamhet inklu-
sive förslag till text i årsredovisningen.  

 
Bilaga A 

  
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2014-02-24 
 
 

TN § 13 Dnr TN 2012:45.041 
 
 

Överföring av driftbudgetens och investeringsbudgetens  
avvikelser   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2010-11-25 (KF § 97/2010) nya regler för överfö-
ring av budgetavvikelser. Enligt bokslutsanvisningarna ska nämnd i särskilt ären-
de lämna förslag till överföring av budgetavvikelser till nästa år. Drift- och  
investeringsbudgetens avvikelser samt förslag till beslut avseende överföring av 
avvikelserna redovisas. 
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 11.  

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 11. 
– Reviderad tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-02-19 

 
 Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att överföring av 
driftbudgetavvikelse till 2014 ska uppgå till 246 tkr och att överföring av invester-
ingsbudgetens avvikelser ska uppgå till 12 007 tkr.  

  
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-02-24 
 
 

TN § 14 Dnr TN 2012:45.041 
 
 

Avstämning av 2013 års plan för intern kontroll  
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med styrsystemet och tekniska nämndens ”Årshjul” ska plan för intern 
kontroll stämmas av kontinuerligt under året. Tekniska nämndens plan för upp-
följning av intern kontroll för 2013 redovisas.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 13.  

 
Beslutsunderlag  
–   Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 13. 
– Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-02-03  
– Tekniska nämndens plan för uppföljning av intern kontroll 2013  
– Tekniska nämndens årshjul 2013 

 
 Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av plan för intern  
kontroll för 2013 samt skicka den till kommunstyrelsen för information (bokslut).  
 
Bilaga B 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-02-24 
 
 

TN § 15 Dnr TN 2012:162.009 
 
 

Revidering av tekniska nämndens aktivitetsplan till kommunge-
mensam kommunikationsplan för 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-09 § 71 att revidera ”Styrsystem, kvali-
tetssystem för Lomma kommun” på så sätt att de tidigare kvalitetsdeklarationerna 
ska ersättas med annan planerad kommunikation, vilken fastställts i en kommun-
gemensam kommunikationsplan. Kommunfullmäktige har i styrsystemet konsta-
terat att samtliga nämnder/förvaltningar ska involveras i arbetet med att ta fram en 
gemensam kommunikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen av 
kommunstyrelsen. 

 
Den kommungemensamma kommunikationsplanen består av ett huvuddokument 
” Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan” med  
respektive nämnders aktivitetsplaner som bilagor. Nämndernas aktivitetsplaner 
ska revideras löpande efterhand som informationsinsatser tillkommer eller föränd-
ras. Tekniska nämnden beslutade 2013-09-02 § 61 att revidera sin aktivitetsplan 
och enligt tekniska nämndes årshjul för uppföljning av verksamheten ska uppfölj-
ning och revidering av nämndens aktivitetsplan ske i februari 2014.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 14.  

 
Beslutsunderlag  
–   Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 14.  
– Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-02-03  
– Aktivitetsplan för tekniska nämnden/tekniska förvaltningen år 2014 
– Bilaga till aktivitetsplan för tekniska nämnden/tekniska förvaltningen 2014 

 
 Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna det reviderade förslaget till  
aktivitetsplan för tekniska nämnden såsom varande bilaga till den kommun-
gemensamma kommunikationsplanen för 2014. 
 
Bilaga C  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-02-24 
 
 

TN § 16 Dnr TN 2012:126.420 
 
 

Bryggor i Höje å – konsekvenser och kostnadsbedömning  
 
Ärendebeskrivning 
Längs Höjeå på norra sidan i höjd med Furet och Kyrkofuret finns 21 bryggor av 
varierad standard och storlek. Det saknas i samtliga fall avtal med kommunen som 
ger bryggägarna rätt att nyttja kommunens mark. Tekniska förvaltningen har den 
25 september och den 5 december 2012 haft samrådsmöte med Miljö- och Bygg-
förvaltningen avseende bryggorna som ligger inom strandskyddat område.  
Syftet med mötena har varit att klargöra vilka åtgärder som kan bli aktuella att 
vidta och vilka tillstånd och dispenser som kan komma att behövas om bryggor 
ska tas bort. I tjänsteskrivelse daterad 2014-02-02 beskrivs förslag till åtgärder 
samt vad som ska framgå i de avtal som avses tecknas med bryggägarna.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 17.  

 
Beslutsunderlag  
–   Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-10 § 17.  
– Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-02-02 

 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
–     Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till tekniska  
förvaltningen för att få ett tydligare beslutsunderlag gällande bakgrund 
och förutsättningar för arrendenivåer samt att förslag till arrendeavtal tas fram.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-02-24 
 
 

TN § 17  
 
 

Ordföranden informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens ordförande informerar om följande: 

 
• Nämndsplanedag för tekniska nämnden äger rum torsdagen den 27 mars. 

En separat kallelse kommer att skickas ut till tekniska nämnden.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-02-24 
 
 

TN § 18  
 
 

Tekniske chefen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniske chefen Lotta Ahlfors informerar om följande ärenden: 

 
• Implementeringen av ”Rätt fart i staden” är nu påbörjad och skyltar sätts 

upp på de platser där hastigheterna ändras.   
• VA-verket genomför en informationskampanj i enlighet med beslutade 

åtgärder till följd av ungdomsdemokratidagen 2013. 
•        Från och med tekniska nämndens sammanträde i mars kommer alla  
       ordinarie ledamöter att få handlingarna till sammanträdena på Ipad via   
      "Netpublicator" (en gratisapp som laddas ner från nätet). 

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

 


