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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-06-16 
Plats  Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen  
Tid kl. 18.30-19:50 

 
 

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

 

Övriga deltagare Bengt Göransson (M) ersättare 
Jesper Wiman (M) ersättare 
Sven Gunnarsson (M) ersättare 
Henrik Raneke (M) ersättare 
Lotta Ahlfors, teknisk chef §§ 44-51 
Torvald Kullendorff, ekonom §§ 44-51 
Susanne Persson, nämndsekreterare §§ 44-51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Mats Falk   

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma, 2014-06-19 Paragrafer  
44-51 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson  
 Ordförande   

  Alf Michelsen   
 Justerande  

 
 

  Mats Falk 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden   

Sammanträdesdatum 2014-06-16   

Paragrafer §§ 44-51   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-06-23 Datum när anslaget 
tas ned 

2014-07-15 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma    

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2014-06-16 
 

TN § 44 Dnr TN 2014:17.002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
  
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 
 
Nr Ärende Delegat 

 
61-66 Beviljande av parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade år 2014  
Kommunvägledare 

67 Delegationsbeslut fattat av teknisk chef Lotta 
Ahlfors jämlikt punkt 9 i tekniska nämndens 
delegationsordning: Mål nr 3375-13, Yttran-
de daterat 2014-03-20 i anledning av över-
klagande av Förvaltningsrättens dom i mål 
11747-12, angående bostadsanpassningsbi-
drag  
 

Teknisk chef  

68 Delegationsbeslut fattat av teknisk chef Lotta 
Ahlfors jämlikt punkt 9 i tekniska nämndens 
delegationsordning: Mål nr 3375-13, Yttran-
de daterat 2014-06-04 i anledning av över-
klagande av Förvaltningsrättens dom i mål 
11747-12, angående bostadsanpassningsbi-
drag  
 

Teknisk chef  

69 Delegationsbeslut fattat 2014-06-11 av tek-
nisk chef Lotta Ahlfors jämlikt delegations-
ordning för tekniska nämnden, övrigt, punkt 
1: Beslut med anledning av utlämnande av 
allmän handling (avslag på begäran).  

Teknisk chef  

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 
2014-06-09 §§ 48-56 

 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
– Tekniska nämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till 
handlingarna.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-06-16 
 

TN § 45 Dnr TN 2013:164.041 
 
 

Månadsuppföljning för tekniska nämnden maj 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden maj 2014 presenteras.  
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-09 § 48. 

 
 

Beslutsunderlag  
–   Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-09 § 48.  
– Månadsuppföljning för tekniska nämnden maj 2014.  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning för tekniska 
 nämnden till och med maj månad 2014.   
 

./.                Bilaga A 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-06-16 
 

TN § 46 Dnr TN 2013:232.003 
 
 

Avstämning av nämnds- och verksamhetsplan för 2014 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med styrsystemet och tekniska nämndens ”Årshjul” ska nämnds- och 
verksamhetsplan stämmas av kontinuerligt under året. Föreligger förslag på  
avstämning av nämnds- och verksamhetsplan för 2014.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-09 § 49.  

 
 

Beslutsunderlag  
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-09 § 49.  
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-06-02 
– Bilaga: Avstämning och uppföljning av nämndsplan och verksamhetsplan  
      för 2014  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
–    Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreliggande avstämning av nämnds- 
och verksamhetsplan för 2014. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-06-16 
 

TN § 47 Dnr TN 2013:164.041 
 
 

Avstämning av innevarande års plan för intern kontroll (2014) 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med styrsystemet och tekniska nämndens ”Årshjul” ska plan för intern 
kontroll stämmas av kontinuerligt under året. Föreligger förslag på redovisning av 
avstämd plan för intern kontroll för 2014.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-09 § 50.  

 
 

Beslutsunderlag  
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-09 § 50. 
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-06-02 
– Tekniska nämndens plan för uppföljning av intern kontroll 2014 
– Tekniska nämndens årshjul 2014  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
–    Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av avstämd plan för 
intern kontroll för 2014. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-06-16 
 

TN § 48 Dnr TN 2014:196.272  
 
 

Revidering av Allmänna regler och bestämmelser för Lomma  
kommuns tomt- och småhuskö 
 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun kommer under år 2014 att lägga över tomt- och småhusköhan-
teringen till en e-tjänst via den kommunala hemsidan. I samband med detta före-
slår tekniska förvaltningen att reglerna och bestämmelserna för kön uppdateras 
enligt förslag beskrivet i tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2014-04-23.  

 
Vid övergång till e-tjänst föreslås övergångsregler innebärande att de som står 
som medsökande erbjuds egen plats med samma datum som den som de stått som 
medsökande till. Från och med 2015 skall de sedan betala för sin respektive  
köplats. 

 
De nya reglerna föreslås gälla från och med den 1 september 2014. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-09 § 51.  
Vid sammanträdet med tekniska nämndens arbetsutskott beslutades att det inför 
tekniska nämndens sammanträde skulle göras ett förtydligande i förvaltningens 
förslag till nya regler.  

 
Beslutsunderlag   
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-09 § 51.  
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, reviderad 2014-06-11  
– Förslag till revidering av Allmänna regler och bestämmelser för Lomma 

kommuns tomt- och småhuskö 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att regler och bestämmelser för Lomma kommuns 
tomt- och småhuskö ändras enligt förvaltningens förslag (bilaga).  

 
./.                Bilaga B 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-06-16 
 

TN § 49      Dnr  TN 2010:96.109 
 
 

Förslag till nytt ungdomsombud  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen skall arbeta för att utveckla barn- 
och ungdomsdialogen ur ett medborgarperspektiv. En styrgrupp har bildats med 
uppdrag att dels formulera vad kommunen vill uppnå med barn- och ungdomsdia-
logen samt att vara startmotor till att processen drar igång för att uppnå dessa mål.  

 
Styrgruppen har föreslagit, som ett led i detta utvecklingsarbete, att varje nämnd 
och förvaltning utser två plus två ungdomsombud. Dessa ombud ska verka som 
kontaktpersoner för barn och unga och ha ett utökat ansvar att bevaka barns och 
ungdomars intressen inför politiska beslut och i verksamhetsplaneringen. 

 
Tekniska förvaltningen har tidigare utsett Bengt Strengbom och Eleonora Kriza-
nac som sina ungdomsombud att delta i ungdomsdialogen sett ur ett medborgar-
perspektiv. Bengt Strengbom föreslås ersättas av Louise Rosdahl. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-09 § 53.  

 
 

Beslutsunderlag  
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-09 § 53.  
–   Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-06-02 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
–   Tekniska nämnden beslutar att godkänna Louise Rosdahl att jämte Eleonora  
Krizanac vara tekniska förvaltningens ungdomsombud. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-06-16 
 

TN § 50      Dnr TN 2014:197.510 
 
 

Förslag till genomförandeavtal för byggande av planskildhet 
Vinstorpsvägen – Lommabanan 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med ombyggnad av Lommabanan för pågatågstrafik samt genomfö-
rande av det så kallade kollektivtrafikstråket Vinstorpsvägen behövs en planskild-
het mellan Lommabanan och Vinstorpsvägen. För själva Lommabanans trafike-
ring har tidigare i år berörda kommuner och Trafikverket skrivit ett 
”medfinansieringsavtal” som reglerar de olika parternas ansvar och åtaganden. 
När det gäller själva planskildheten har Trafikverket fattat beslut om statlig med-
finansiering (ärendenummer TRV 2013/28297 daterat 2013-10-14) innebärande 
att de står för 50 % av totalkostnaden för denna. 

 

För genomförande av de andra delarna av kollektivtrafikstråket som berör Trafik-
verket har tidigare ett genomförandeavtal angående ”anläggning av endast buss-
ramper vid trafikplats Lomma södra” (ärendenummer TRV 2013/2160 daterat 
2013-04-10 respektive 2013-04-15) skrivits mellan Trafikverket och kommunen. 
Detta avtal innefattar även en ny cirkulationsplats där Vinstorpsvägen ansluter till 
Malmövägen. 

 

För att hela kedjan av åtgärder som skall genomföras för att möjliggöra pågatåg-
strafik på Lommabanan 2020, krävs att rubricerad planskildhet kan anläggas i god 
tid före de andra arbetena utmed Lommabanan i Lomma kommun. 
Tekniska förvaltningen har tillsammans med Trafikverket tagit fram bifogat för-
slag till genomförandeavtal byggande av planskildhet Vinstorpsvägen-
Lommabanan.  

 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-09 § 54.  
 
Beslutsunderlag 
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-09 § 54.  
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-06-04 
– Utkast till genomförandeavtal för byggandet av planskildhet Vinstorpsvägen-

Lommabanan 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
–   Tekniska nämnden har tagit del av förslaget till ”Genomförandeavtal för byg-
gande av planskildhet Vinstorpsvägen – Lommabanan” och ger förvaltningschef 
Lotta Ahlfors och tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen i uppdrag 
att underteckna avtalet då slutlig version föreligger samt att ge tekniska förvalt-
ningen i uppdrag att arbeta vidare med förslaget till avtal i enlighet med de dis-
kussioner som förts på arbetsutskottets sammanträde. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-06-16 
 

TN § 51  
 
  

Information  
 

Tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen informerar om följande ärenden: 
 
– Efter sammanträdet bjuds tekniska nämnden på landgång. Ett extra samman- 
träde med tekniska nämndens arbetsutskott kommer även att hållas efter nämn-
dens sammanträde.  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


