
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (13) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2019-11-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   
Tid 2019-11-25, kl. 18:33-19:33 

 
 

Beslutande Lennart Månsson (M) 
Rune Netterlid (S) 
Ola Ahlqvist (M) 
Monica Thomhave Jeding (M) 
Rickard Hansson-Frostgård (C) 
Gun Larsson (L) 
Jonas Olsson (SD) 
Bengt Göransson (M) 
Stefan Wojnicki Høgberg (M) 
Mats Falk (S)  
Jenny Morau (FB) 

 

ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Bert Larsson (M) 
ersätter Marie Nilsson (M)  
ersätter Åke Björkman (S)  
ersätter Andreas Svensson (FB) 
 

Övriga deltagare Sven Gunnarsson (M) 
BG Svensson (KD)  
Mats Falk (S)  
Paul Andersson (S)  
Peter Nilsson (SD)  
Jenny Morau (FB)  
 
Philip Nilsson  
Tommy Samuelsson 
Mattias Persson  
Göran Samuelsson 
Anneli Westerlund  
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare  
samhällsbyggnadschef  
teknisk chef  
fastighetschef  
ekonom  

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-12-02 
 
 
 
 

Paragraf  
§79-§86 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Lennart Månsson  
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid  
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TEKNISKA NÄMNDEN 2019-11-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2019-11-25   

Paragrafer §79-§86   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-12-03 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-12-25 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson   
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TEKNISKA NÄMNDEN 2019-11-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

TN § 79   TN/2019:11 – 002  
  

 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 
 
 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

2873-41M-P 
2875-35K-F 
2874-35M-F 
2875-37K-P 
2877-27M-F 

Beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
år 2019 

Kommunvägledare 

1961-2 
2026-5 
2056-2 
2118 
2125 
2143 
2145 

Beslut fattade avseende bostadsanpassningsbidrag 
under perioden 2019-10-29 – 2019-11-18 
 

Handläggare,  
bostadsanpassningsbidrag 
 

TN/2019:7 Reviderad vidaredelegation för 
samhällsbyggnadsförvaltningen  

Samhällsbyggnadschef Tommy 
Samuelsson  

TN/2019:172  Beställning enligt ramavtal för utförande av 
anläggningsarbete i Lomma kommun - Projekt 
Järngatan/Kastanjevägen etapp 1, projekt nr 1787 

Samhällsbyggnadschef Tommy 
Samuelsson  

TN/2019:165 Tecknande av entreprenadkontrakt avseende drift 
och underhåll av offentlig belysning i Lomma 
kommun 

Samhällsbyggnadschef Tommy 
Samuelsson  

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträdet med tekniska nämndens arbetsutskott  
2019-11-11. 

 
TN/2019:47    Förfrågan om förstudie avseende önskan om att flytta två 

staket samt inköp av ett lekhus på Smultrongården.    
 

 Förfrågan om förstudie avseende inköp av nya 
induktionsspisar och induktionshäll på Bjärehovsskolan.  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 4 (13) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2019-11-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

TN § 79 (forts.)   TN/2019:11 – 002 
 
 Förfrågan om förstudie avseende önskemål om 

korttidsparkeringsplatser i hela raden närmast Bjärreds 
bibliotek.  

 
 Förfrågan om förstudie avseende önskemål om luft-

luftvärmepump på Bjärreds bibliotek.    
 
TN/2019:263  Begäran från Länsstyrelsen Skåne, 2019-10-28, Dnr. 527-

32023-2019 avseende att komma in med uppgifter 
gällande förekomst av gudaträd (Ailanthus altissima) i 
Skåne län.  

 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av delegationsbeslut och meddelanden och lägger 

dem till handlingarna.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (13) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2019-11-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
TN § 80   TN/2019:220 - 559 
 
 

Beslut om återkallelse av tidigare beslut och nytt beslut avseende 
revidering i Bestämmelser för hyra av båtplatser av Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2019-09-30 § 69 att föreslå kommunstyrelsen att 
rekommendera kommunfullmäktige att godkänna föreslagna revideringar i 
"Bestämmelser för hyra av båtplatser av Lomma kommun" i enlighet med då bilagt 
förslag. 
 
På grund av ett förbiseende kan det konstateras att detta beslut var felaktigt, då 
tekniska nämnden i enlighet med sina uppgifter reglerat i reglemente för tekniska 
nämnden (KF § 78/2019-09-05) § 1 punkt 18 ansvarar för kommunens 
hamnanläggningar, vilket inkluderar dess båtplatser. I skrivelse daterad 2019-09-11 
som översändes till nämnden, vilket föranledda beslutet 2019-09-30, § 69, stod det 
även att kommunfullmäktige beslutat om revideringar i "Bestämmelser för hyra av 
båtplatser av Lomma kommun" 2012-10-01, § 82. Detta var inkorrekt då faktisk 
instans var tekniska nämnden och inte kommunfullmäktige (TN 2012-10-01, § 82).   
 
Till följd av detta föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med 
kommunledningskontoret att beslutet fattat 2019-09-30 § 69 återkallas och att 
tekniska nämnden beslutar att revidera "Bestämmelser för hyra av båtplatser i Lomma 
kommun".  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-11-11, § 71.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-09-11 

‒ Bilaga: "Bestämmelser för hyra av båtplatser av Lomma kommun"  
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-09-30, § 69  
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen, 

2019-11-05  
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-11-11, § 71  
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden beslutar att återkalla beslut TN 2019-09-30 § 69.  
‒ Tekniska nämnden beslutar att med anledning av ändring av sitt beslut under  

TN 2019-09-30 § 69 istället beslutar att fastställa reviderade "Bestämmelser för 
hyra av båtplatser av Lomma kommun" i enlighet med bilaga. 

./.  Bilaga  
______________________ 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2019-11-25 
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TN § 81   TN/2019:221 - 003 
 
 

Beslut om återkallelse av tidigare beslut avseende förslag till 
revideringar i Hamnordning för Lomma hamn 

 
 

Ärendebeskrivning 
Hamnordningen för Lomma hamn reglerar Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter 
för fiskehamnen samt fritids- och småbåtshamnarna i Lomma. 
Förslag till revidering av ” Hamnordning för Lomma hamn” för Lomma Kommun, 
daterad 2012-11-29 beslutades i tekniska nämnden 2019-09-30 och översändes till 
kommunstyrelsen. Nämndens förslag avser införande av en hastighetsbegränsning i 
hamnen och 100 m utanför pirarmarna. 
 
Ett sådant beslut kan enbart fattas av länsstyrelsen, inte av kommunen. Beslut om 
fartbegränsningar fattas, enligt Sjötrafikförordningen, av länsstyrelsen efter samråd 
med flera myndigheter. Ordningslagen, som styr vad som kan regleras i 
hamnordningen, är subsidiär till andra författningar, vilket innebär att 
kommunfullmäktige inte kan besluta i hastighetsbegränsningsfrågan i hamnordningen.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-11-11, § 72.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-09-11  

‒ Bilaga: förslag till hamnordning för Lomma hamn, 2019-09-10  
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-09-30, § 70  
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-11-04 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-11-11 § 72 
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden återkallar beslut TN 2019-09-30 § 70 avseende reviderad 

"Hamnordning för Lomma hamn".  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 82   TN/2019:267 - 003 
 
 

Revidering av reglemente för tekniska nämnden till följd av 
upphävandet av kommunens trygghetsbostäder 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har beslutat att den nuvarande formen av trygghetsboende ska 
upphöra, § 62/2019, att uppdraga åt socialförvaltningen att avveckla bostadskön för 
sådant boende och att utreda behov och möjligheter avseende biståndsbedömt 
trygghetsboende. Nämnden har vidare föreslagit kommunfullmäktige att upphäva 
regleringen om ansvar för trygghetsboende i nämndens reglemente och att upphäva 
avgiften för kommunens bostadskö för trygghetsbostäder. 
 
Då tekniska nämnden i övrigt ansvarar för förmedling av bostäder innehåller tekniska 
nämndens reglemente 1§ informationen/begränsningen att socialnämnden ansvarar 
för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via separat bostadskö.  
Med anledning av socialnämndens beslut att trygghetsbostäderna upphör behöver 
även tekniska nämndens reglemente revideras. Därför föreslås kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att besluta följande. 
-Reglemente för tekniska nämnden 1§ 9p revideras på så sätt att ”Socialnämnden 
ansvarar dock för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via separat bostadskö.” 
utgår. 
 
Med anledning av fullmäktiges beredningstvång har tekniska nämnden beretts 
möjlighet att inkomma med yttrande till kommunstyrelsen avseende förslag till 
revidering av reglemente för tekniska nämnden. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-11-11, § 73.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-11-04 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-11-11, § 73  
 
Överläggning  
Ordförande Lennart Månsson (M) yrkar på att tekniska nämnden ska besluta i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut, innebärande att tekniska nämnden tillstryker 
revideringen av tekniska nämndens reglemente innebärande att 1§ 9p revideras på så 
sätt att texten ”Socialnämnden ansvarar dock för förmedling av så kallade 
trygghetsbostäder via separat bostadskö” utgår. 
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TN § 82 (forts.)  TN/2019:267 - 003 
 
Andre vice ordförande Rune Netterlid (S) yrkar på att tekniska nämnden ska avslå 
arbetsutskottets och ordförandes förslag till beslut, och att tekniska nämnden ej ska 
tillstryka några revideringar i tekniska nämndens reglemente. Detta med motiveringen 
att frågan avseende trygghetsbostäder ännu ej har behandlats av kommunfullmäktige.   
 
Propositionsordning  
Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordförande Lennart Månsson (M) 
proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget resta yrkande och på 
Rune Netterlids (S) yrkande, varefter tekniska nämnden beslutar att bifalla 
ordförandes yrkande.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden tillstyrker revideringen av tekniska nämndens reglemente 

innebärande att 1§ 9p revideras på så sätt att texten ”Socialnämnden ansvarar 
dock för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via separat bostadskö” utgår. 

 
Reservation 
Socialdemokraterna (S) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Rune 
Netterlids (S) yrkande.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 83    
 
 

Antagande av nämndsplan för tekniska nämnden 2020-2023 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2019-06-10, § 47, att godkänna då föreliggande 
nämndsplan för 2020-2023 som därefter översänts till kommunstyrelsen för hörande. 
Kommunstyrelsen har 2019-10-02, § 153 yttrat sig över nämndernas preliminära 
nämndsplaner 2020-2023. 
 
Av yttrandet framgår att flera förbättringar har gjorts i förhållande till föregående 
nämndsplan och att planen bedöms uppfylla kraven i det nya styrsystemet, 
reglementet och bedömningsgrunderna. 
 
I skrivelse daterad 2019-10-22 presenterar samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till 
revidering. I nämndsmål 5.3 har lydelsen ändrats från ”…berörda har tillgång till aktuell 
information…” till ”…berörda blir hjälpta av den aktuella informationen…”. Denna 
ändring har gjorts för att få en bättre överenstämmelse mellan mål och mätning. 
Målvärde har även angetts för målet. 
 
I övrigt har inga förändringar gjorts i förhållande till det dokument som antogs av 
Tekniska nämnden i juni 2019. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-11-11, § 74.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet diskuterar nämnden huruvida procentsatsen i 
avsnitt 5.3, tabell "Mål 2020-2023", bör ändras, från 60 % per år, till 60 % 2020 och 
med en procentuell ökning med 5 % per år, till 75 % 2023. Målvärdet kan komma att 
revideras vid nästa års översyn av nämndens nämndsplan.  
 
I övrigt noterar nämnden ett behov av en redaktionell ändring i avsnitt 4.1, under 
tabell "Resultat 2013-2017". Här saknas resultat från undersökning "Evimetrix" under 
vissa år på grund av att undersökningarna inte har genomförts årligen tidigare. Den 
redaktionella ändringen består således av att lydelsen "Mätningen ska genomföras 
årligen" ändras till "Mätningen ska fortsättningsvis, från och med år 2020, genomföras 
årligen".  
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 10 (13) 

TEKNISKA NÄMNDEN 2019-11-25 

Utdragsbestyrkande 

TN § 83 (forts.) 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-10-22 

‒ Bilaga: Nämndsplan för tekniska nämnden 2020-2023  
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-11-11, § 74 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden antar föreliggande, reviderade, nämndsplan 2020-2023 i 

enlighet med bilaga med redaktionella ändringar. Nämndsplanen översänds till 
kommunstyrelsen.  

./. Bilaga  

______________________ 

Sändlista 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 11 (13) 

TEKNISKA NÄMNDEN 2019-11-25 

Utdragsbestyrkande 

TN § 84 TN/2019:119 - 041 

Fastställande av budget för tekniska nämnden 2020 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska varje nämnd fastställa en 
nämndsbudget för det kommande året. Detta innebär en fördelning av budgeten på 
de verksamheter som ingår i respektive KF-verksamhet. 

Tekniska nämnden beslutade den 10 juni 2019 om budgetförslag för 2020-2023. 
Beslutet var baserat på de förutsättningar som då gällde för tilldelning av budgetram. I 
den fortsatta handläggningen har kommunstyrelsen föreslagit vissa ändringar och 
kompletteringar som därefter lagts in i förslaget. Kommunfullmäktige fattade slutligt 
beslut om budget 2020 den 24 oktober 2019. 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-11-11, § 75. 

Efter arbetsutskottets sammanträde har ekonom Anneli Westerlund inkommit med 
en reviderad nämndsbudget för år 2020, då jämförelsetal för 2019 i driftbudgeten ej 
var korrekta. 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-11-06 

‒ Bilaga: Nämndsbudget för tekniska nämnden 2020 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-11-11, § 75 
‒ Reviderad nämndsbudget för tekniska nämnden 2020, daterad 2019-11-22 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden antar reviderat förslag till budget för tekniska nämnden 2020 i 

enlighet med bilaga.  

./. Bilaga  

______________________ 

Sändlista 
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TN § 85   TN/2018:92 - 041 
 
 

Månadsuppföljning för tekniska nämnden januari - oktober 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden bör månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med oktober månad 2019 
presenteras. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-11-11, § 77.  
Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet kom arbetsutskottet fram till att 
månadsuppföljningen behövde kompletteras med mer information från 
fastighetsavdelningen.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet informerar ekonom Anneli Westerlund om att 
det finns indikationer på att nämnden kan komma att få ett positivt överskott om 2,2 
miljoner kronor under 2019, vilket inte framgår i underlaget. Mer information kommer 
att presenteras under månadsuppföljningen januari - november 2019, vilken kommer 
nämnden tillhanda 2019-12-09.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-11-11 

‒ Bilaga 1: Månadsuppföljning för tekniska nämnden januari - oktober 2019 
‒ Bilaga 2: Investeringsrapport   

‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-11-11, § 77   
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljningen avseende januari - oktober 

2019 efter revidering i enlighet med av arbetsutskottets givna direktiv, i enlighet 
med bilagor. Månadsuppföljningen översänds till kommunstyrelsen.  
 

./.  Bilaga A, B 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 86    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om att rekryteringen av en ny 
samhällsbyggnadschef fortsätter.  
 
Tekniska chef Mattias Persson informerar om att byggprojekt Cirkulationsplats 
Vinstorpsvägen-Malmövägen flyter på bra och att arbetet med cirkulationsplatsen 
förväntas bli färdigställd innan Skånetrafiken inför nya tidtabeller för deras 
kollektivtrafik.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


