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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-01-08 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp    
Tid kl. 17.45-18.10 

 
 

Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande §§1,3-5,  deltar ej § 2 pga jäv 
Monica Thomhave Jeding (M) ordförande § 2, ledamot §§ 1, 4-5, 
deltar ej § 3 pga jäv  
Rune Netterlid (S) 2:e vice ordförande, deltar ej § 2 pga jäv 
Åsa Ahlström (M) ledamot, deltar ej § 2 pga jäv 
Gunilla Tynell (FP) ledamot, deltar ej § 2 pga jäv 
Peter Schön (KD) ledamot 
Pia Johnson (S) ledamot  
Anders Danielsson (MP) ledamot  
Bengt Göransson (M) tjg ersättare för Alf Michelsen (M)   
Sven Gunnarsson (M) tjg ersättare för Ola Ahlqvist (M)  
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) tjg ersättare för Henrik Raneke (M) 
Joy Nilsson (M) tjg ersättare för Lennart Månsson (M) § 2 samt 
tjg ersättare för Monica Thomhave Jeding (M) § 3 
Lena Wahlgren (M) tjg ersättare för Åsa Ahlström (M) § 2 
Gun Larsson (FP) tjg ersättare för Gunilla Tynell (FP) § 2 
Mats Falk (S) tjg ersättare för Rune Netterlid (S) § 2, deltar ej § 3 
pga jäv 
Åke Björkman (S) tjg ersättare för Mats Falk (S) § 3 

 

Övriga deltagare Joy Nilsson (M) ersättare §§ 1, 4-5 
Lena Wahlgren (M) ersättare §§ 1, 3-5 
Gun Larsson (FP) ersättare §§ 1, 3-5 
Rickard Hansson-Frostgård (C) ersättare 
Mats Falk (S) ersättare §§ 1, 4-5 
Åke Björkman (S) ersättare §§ 1-2, 4-5 
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef,  
Susanne Persson, nämndsekreterare 
 

 

Utses att justera Pia Johnson    

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma, 2015-01-12 Para-
grafer  
1-5 
 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson  
 Ordförande   

  
 

Lennart Månsson §§ 1, 3-5/ Monica Thomhave    
                                             Jeding § 2                                     

 

 Justerande  
 

 

  Pia Johnson  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden   

Sammanträdesdatum 2015-01-08   

Paragrafer §§ 1-5   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2015-01-14 Datum när anslaget 
tas ned 

2015-02-05 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma    

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2015-01-08 
 

TN § 1 Dnr TN 2014:481.002 
 
 

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

 
141  Beviljande av parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade år 2014 
Kommunvägledare 

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott  
2014-12-08 §§ 100-103 
2014-12-15 § 104 

 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
– Tekniska nämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till 
handlingarna.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-01-08 
 

TN § 2 Dnr TN 2014:482.111 
 
 

Val av ledamöter samt ordförande och vice ordförande till  
tekniska nämndens arbetsutskott för åren 2015-2018 

 
Ärendebeskrivning  
Enligt Reglemente för tekniska nämnden § 18 ska inom tekniska nämnden finnas 
ett utskott. Tekniska nämnden har att välja ledamöter och ersättare samt  
ordförande och vice ordförande till arbetsutskottet för åren 2015-2018. 

  
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att till ledamöter, ordförande och vice ordförande 
i tekniska nämndens arbetsutskott för åren 2015-2018 välja Alf Michelsen (M) till 
ordförande, Lennart Månsson (M) till vice ordförande samt till övriga ledamöter 
välja Åsa Ahlström (M), Gunilla Tynell (FP) och Rune Netterlid (S).  
 
På grund av jäv deltar inte Lennart Månsson (M), Åsa Ahlström (M),  
Gunilla Tynell (FP) och Rune Netterlid (S)  i handläggningen av  
ärendet.   

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-01-08 
 

TN § 3 Dnr TN 2014:482.111 
 
 

Val av ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott för åren 
2015-2018 

 
Ärendebeskrivning  
Enligt Reglemente för tekniska nämnden § 18 ska inom tekniska nämnden finnas 
ett utskott. Tekniska nämnden har att välja ledamöter och ersättare samt ordföran-
de och vice ordförande till arbetsutskottet för åren 2015-2018. 

  
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att till ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott 
 för åren 2015-2018 välja Ola Ahlqvist (M), Monica Thomhave Jeding (M),  
Henrik Raneke (M), Anders Olsson (FP) och Mats Falk (S).  
 
På grund av jäv deltar inte Monica Thomhave Jeding (M) och Mats Falk (S) i 
handläggningen av ärendet.   

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-01-08 
 

TN § 4  
 
  

Samhällsbyggnadschefen informerar 
 

– Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef, presenterar kort sig själv och den 
nya organisationen.  

– Information om att nuvarande VA-chef Peter Norlander kommer att sluta sin 
anställning.  

– Konsekvenser efter översvämningar orsakade av regnoväder år 2014.  
– Information om kommande ärende på tekniska nämnden: Cykelplan och tra-

fiksäkerhetsplan. 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-01-08 
 

TN § 5  
 
  

Ordföranden informerar 
 

Lennart Månsson (M) och nämndsekreterare Susanne Persson informerar om 
 
– Beställning av ipads. Leveransdatum är ännu inte klart men under våren 2015 

kommer även alla ersättare i tekniska nämnden att få låna var sin ipad.  
– Information om passerkort till kommunhuset. 
– Information om kommande utbildningsdagar för förtroendevalda samt         

påminnelse om inbjudan till ”Framtidens avfallshantering” som äger rum den 
28 januari.  

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

 


