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TEKNISKA NÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerare  
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen   
Tid 2021-09-27, kl. 18:30-20:27 

 
 

Beslutande Lennart Månsson (M), ordförande  
Marie Nilsson (M,) 1:e vice ordförande 
Rune Netterlid (S), 2:e vice ordförande  
Ola Ahlqvist (M), ledamot 
Monica Thomhave Jeding (M), ledamot  
Bengt Göransson (M), ledamot  
Rickard Hansson-Frostgård (C), ledamot 
Gun Larsson (L), ledamot  
Åke Björkman (S), ledamot  
Jonas Olsson (SD), ledamot  
Andreas Svensson (FB), ledamot  
 

Övriga deltagare Stefan Wojnicki Høgberg (M), ersättare 
Peter Brobäck (M), ersättare  
Sven Gunnarsson (M), ersättare 
Bert Larsson (M), ersättare  
Liselotte Ejdby (M), ersättare  
Mats Falk (S), ersättare  
Paul Andersson (S), ersättare  
Peter Nilsson (SD), ersättare  
Jenny Morau (FB), ersättare  
 
Magnus Runesson, samhällsbyggnadschef 
Maria Franzén, kommunsekreterare/utredare 
Mattias Persson, teknisk chef 
Karolina Jensen, driftchef 
Åsa Cornander, planerings- och driftingenjör 
Bengt Strengbom, projektchef 
Marie Siecke, ekonom §§ 49-52 
 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Digital justering, 2021-09-30 
 
 
 
 

Paragraf  
§49-§54 
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Underskrifter Sekreterare Maria Franzén 
    

 Ordförande Lennart Månsson  
   

 
 

 Rune Netterlid 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 3 (10) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerare  
 
Protokollet har justerats digitalt  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2021-09-27   

Paragrafer §49-§54   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-10-01 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-10-23 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

   

Underskrift Maria Franzén 
 
Anslaget har signerats digitalt  
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TN § 49   TN/2021:25 - 002 
 

Meddelanden 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2021-08-16 och 2021-09-
13. 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av meddelandena. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 50   TN/2021:246 - 003 
 
 

Förslag till revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har rätt att ta ut avgift för upplåtelse av offentlig plats som står under 
kommunens förvaltning med stöd av lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut 
avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera. En översyn av kommunens 
gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats har genomförts. Nuvarande taxa 
beslutades 2015-04-23. Nu gällande taxa fastställdes av kommunfullmäktige 2015-04-
23, § 49. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-22 att anta en handbok för tillfällig upplåtelse 
av offentlig plats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till 
reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats. I skrivelse 2021-09-05 från teknik- och 
fastighetsavdelningen redogör förvaltningen för förslaget till reviderad taxa. 
Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden ska föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att anta förslag till taxa avseende upplåtelse av 
offentlig plats i Lomma kommun i enlighet med föreliggande förslag. Den reviderade 
taxan föreslår träda i kraft 2022-01-01. 
 
Vid nämndens sammanträde lämnar planerings- och driftingenjör Åsa Cornander en 
redogörelse. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2021-09-13 § 49 
‒ Skrivelse 2021-09-05 från teknik- och fastighetsavdelningen 
‒ Förslag till ny taxa för upplåtelse av offentlig plats, daterat 2021-09-05 
‒ Nu gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats, fastställd av kommunfullmäktige 

2015-04-23 § 49 
‒ Omvärldsbevakning gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 

att fastställa taxa avseende upplåtelse av offentlig plats i Lomma kommun i 
enlighet med bilaga. Den reviderade taxan ska gälla från och med 2022-01-01, 
varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 

 
./.  Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 51   TN/2021:247 - 003 
 
 

Förslag till revidering av taxor och avgifter i Lomma hamn 
 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun äger och förvaltar Lomma hamn. Några av båtplatserna i hamnen 
administreras direkt av Lomma kommun, övriga platser administreras av arrendatorer. 
Lommabuktens Seglarklubb (LBS) arrenderar ca 2/3 av båtplatserna för sin 
båtklubbsverksamhet. Arrendet innehåller vattenområde, båtuppställningsplats, 
mastkran, servicebrygga, avmastningskaj, miljöstation, elanläggningar/belysning, VA-
anläggningar, klubbhus samt mastförråd.  
 
Lomma hamn är enligt samhällsbyggnadsförvaltningen en populär hamn bland 
fritidsbåtägare, båtgäster och verksamhetsutövare, vilket är av stort värde för hela 
kommunen. Antalet fritidsbåtägare ökar både i Lomma och i regionen, vilket ger 
potential för fortsatt utveckling. Det finns enligt förvaltningen en efterfrågan på bättre 
serviceanläggningar, digitala bokningssystem och/eller betalsystem, utökning av 
antalet båtplatser, tankning av miljödiesel mm. Ambitionen är enligt förvaltningen att 
på både lång och kort sikt kunna erbjuda mer och bättre service till våra båtkunder, 
båtgäster och verksamhetsutövare.  
 
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen har hamnverksamheten under de senaste åren 
belastats av ett årligt underskott på ca 2 mkr. Underskottet beror på ett ökat behov av 
underhållsmuddring samt ökade kostnader för avsättning av muddermassor. Framöver 
finns enligt förvaltningen även stora reinvesteringsbehov av hamnens anläggningar. 
Enligt förvaltningen prognos finns det under en femårsperiod ett behov av 10 % 
ökning av taxorna årligen. För att öka graden av avgiftsfinansiering föreslår 
förvaltningen att taxorna justeras för kommunens båtplatser med ca 10% utifrån 
dagens taxa. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till reviderade taxor och 
avgifter i Lomma hamn. Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anta förslag till reviderade 
taxor och avgifter i Lomma hamn i enlighet med förvaltningens förslag. Den reviderade 
taxan föreslås träda i kraft 2022-01-01. 
 
Vid nämndens sammanträde lämnar driftchef Karolina Jensen en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2021-09-13 § 50 
‒ Skrivelse 2021-09-06 från teknik- och fastighetsavdelningen 
‒ Förslag till reviderade taxor och avgifter i Lomma hamn 
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‒ Nu gällande taxor och avgifter i Lomma hamn, fastställda av kommunfullmäktige 
2019-12-05 § 101 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 

att fastställa reviderade taxor och avgifter i Lomma hamn i enlighet med bilaga. De 
reviderade taxorna och avgifterna ska gälla från och med 2022-01-01, varvid nu 
gällande taxor och avgifter upphör att gälla. 

 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 52   TN/2020:172 - 041 
 
 

Månadsrapport för tekniska nämnden januari-augusti 2021 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger månadsrapport för tekniska nämnden för perioden januari-augusti 2021 
(delårsrapport). 
 
Vid nämndens sammanträde lämnar ekonom Marie Siecke en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2021-09-13 § 51 
‒ Skrivelse 2021-09-15 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
‒ Månadsrapport för tekniska nämnden för perioden januari-augusti 2021 

(delårsrapport) 
‒ Investeringsrapport för tekniska nämnden januari-augusti 2021 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner, efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet 

givna direktiv, månadsrapport för tekniska nämnden för perioden januari-augusti 
2021 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen. 

 
./. Bilaga. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 53   TN/2021:227 - 006 
 
 

Fastställande av sammanträdestider för tekniska nämnden år 2022 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2022. 
Förslaget har tagit sin utgångspunkt i planeringen för år 2021 men har justerats och 
anpassats utifrån tidsplanen för inlämning av ekonomiska rapporter, 
kommunstyrelsens-, kommunfullmäktiges- och kommunfullmäktiges gruppmötens 
sammanträdesdagar. Hänsyn har även tagits till skollov och helgdagar. Förslaget har 
stämts av med kommunens ekonomiavdelning och ledningsgrupp. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2021-08-16 § 47 
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret 2021-07-30 
‒ Bilaga: Sammanträdestider för tekniska nämnden år 2022 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden fastställer sammanträdesdagar för nämnden år 2022 enligt 

följande: 
 
Måndagen den 31 januari, måndagen den 28 februari (14:00), måndagen den 28 
mars, måndagen den 9 maj, torsdagen den 16 juni, måndagen den 29 augusti, 
måndagen den 26 september, måndagen den 24 oktober, måndagen den 21 
november, måndagen den 12 december samt tiden till 18:30. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 54   TN/2021:20 - 000 
 
 

Information från förvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
Vid nämndens sammanträde lämnar samhällsbyggnadschef Magnus Runesson, teknisk 
chef Mattias Persson, driftchef Karolina Jensen och drift- och planeringsingenjör Åsa 
Cornander en redogörelse avseende aktuella verksamhetsfrågor. 
 
Därefter lämnar projektchef Bengt Strengbom en redogörelse avseende aktuella 
projekt.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


