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TEKNISKA NÄMNDEN 2019-04-01 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Flädie Mat och Vingård   
Tid 2019-04-01, kl. 19:26-21:07 

 
 

Beslutande Lennart Månsson (M) 
Rune Netterlid (S) 
Emma Köster (M) 
Monica Thomhave Jeding (M) 
Rickard Hansson-Frostgård (C) 
Gun Larsson (L) 
Åke Björkman (S)  
Jonas Olsson (SD) 
Andreas Svensson (FB) 
Marie Nilsson (M) 
Bengt Göransson (M)  
 

ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Bert Larsson (M) 
ersätter Ola Ahlqvist (M)   

Övriga deltagare Stefan Wojnicki Høgberg (M) 
Peter Brobäck (M) 
Tommy Nilsson (M) 
BG Svensson (KD)  
Mats Falk (S)  
Paul Andersson (S)  
Peter Nilsson (SD)  
Jenny Morau (FB)  
 
Philip Nilsson  
Tommy Samuelsson  
Göran Samuelsson  
Mattias Persson  
Torvald Kullendorff  
Anneli Westerlund  
Jonna Ganslandt  
Mathias Lindsjö  
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare  
samhällsbyggnadschef  
fastighetschef  
teknisk chef  
ekonom  
ekonom  
projektledare SYSAV, §23-§25 
avdelningschef kommunrelationer SYSAV, §23-
§25 

Utses att justera Rune Netterlid   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-04-10 
 

Paragraf  
§23-§31 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Lennart Månsson  
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid  
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TEKNISKA NÄMNDEN 2019-04-01 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2019-04-01   

Paragrafer §23-§31   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-04-11 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-05-03 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2019-04-01 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

TN § 23    
 
 

Närvarorätt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Jonna Ganslandt, projektledare SYSAV och Mathias Lindsjö, avdelningschef 
kommunrelationer SYSAV, begär närvarorätt vid Tekniska nämndens sammanträde 
2019-04-01.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar enhälligt att Jonna Ganslandt och Mathias Lindsjö 

medges närvarorätt.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2019-04-01 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 24    
 
 

Ändring av föredragningslistan 

 
 

Tekniska nämnden beslutar följande:  
Ärende "Information från Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV)" läggs till på 
föredragningslistan efter ärende 2, "Val av justeringsperson samt beslut om 
protokollets justering."  
 
Föredragningslistan fastställs enligt följande:  
1. Upprop  
2. Val av justeringsperson samt beslut om protokollets justering 
3. Information från Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) 
4. Delegationsbeslut och meddelanden  
5. Uppföljning av underhåll inom kommunala fastigheter 2018  
6. Översyn av tomt- och småhuskön och nu gällande regler  
7. Remissyttrande avseende utvärdering av internhyressystemet  
8. Månadsuppföljning januari - februari 2019  
9. Information  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2019-04-01 
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TN § 25    
 
 

Information från Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Jonna Ganslandt, projektledare SYSAV och Mathias Lindsjö, avdelningschef 
kommunrelationer SYSAV, informerar bland annat om SYSAVs uppdrag och hur 
bolaget är uppbyggt.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 26   TN/2019:11 – 002  

 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
 

Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

2843-50M-F 
2844-72K-P 
2845-30M-F 

Beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
år 2019 

Kommunvägledare 

1537-15 
1911-6 
1992  
2049-3  
2071-2  
2084 
2088 
2091 
2093 
2094 
2095 
2101 
2103 
2109 
2110 
2113 

Beslut fattade avseende bostadsanpassningsbidrag 
under perioden 2019-02-18 – 2019-03-24 
 

Handläggare,  
bostadsanpassningsbidrag 
 

TN/2019:33 Tilldelningsbeslut – Ramavtal av 
parkeringsövervakning och fordonsflytt 

Tommy Samuelsson, 
samhällsbyggnadschef 

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträdet med tekniska nämndens arbetsutskott  
2019-03-18.  
 
TN/2019:48 - 001  Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott,  

2019-02-06, § 18. KS KF/2019:34 – 001.  
Information om kommunövergripande mätningar.  

 
TN/2019:88 - 106   Inkommen skrivelse från Sydvatten AB, 2019-03-22.   

Preliminär budget för 2020.  
 
TN/2018-199 – 450  Beslut från Länsstyrelsen Skåne, 2019-03-22. Dnr 505-

30108-2018.  
Överklagande av kommunens beslut att anvisa plats för 
hämtande av hushållsavfall. Länsstyrelsen Skåne  
upphäver det överklagade beslutet.  
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TN § 26 (forts.)  TN/2019:11 – 002 
 

TN/2019:79 – 274  Dom från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 2504-18 
avseende överklagat beslut om 
bostadsanpassningsbidrag.   
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 
TN/2019:47 – 290  Förfrågan om förstudie, 2019-02-22.  

Alfredshällskolan ställer förfrågan avseende förråd till F-
Klass.  

 
TN/2019:91 -012  Beslut från kommunstyrelsen, 2019-02-27, § 41.  

KS KF/2018:36 – 012  
Fastställande av ny kommunikationspolicy för Lomma 
kommun.  

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

dem till handlingarna.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 27   TN/2019:85 - 289 
 
 

Uppföljning av underhåll inom kommunala fastigheter 2018 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Pwc:s rapport, daterad i januari 2016, framkom frågor rörande bland annat 
underhåll inom kommunala fastigheter. I tekniska nämndens svar gjordes 
bedömningen att uppföljningen av internhyressystemets uppdragsbeskrivning 
avseende fastighetsunderhållet bör utvecklas och ska därför rapporteras under mars 
månad varje år. Rapporten ska redovisa det fastighetsunderhåll som utförts året 
innan.  
 
I skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-03-12 lämnar förvaltningen en 
rapport över fastighetsunderhållen som genomfördes i kommunala fastigheter under 
2018.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2019-03-18, § 18.  
Arbetsutskottet beslutade att uppdra åt förvaltningen att komplettera ärendet med 
mer information till tekniska nämndens sammanträde den 1 april. Vidare föreslog man 
tekniska nämnden att godkänna rapporten avseende uppföljning av 
fastighetsunderhållet.  
 
Efter tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 18 mars 2019 inkom 
samhällsbyggnadsförvaltningen med en reviderad skrivelse daterad 2019-03-28.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning lämnar fastighetschef Göran Samuelsson information i 
ärendet. Samuelsson informerar bland annat om att det material tekniska nämndens 
arbetsutskott efterfrågat kommer presenteras i sin helhet vid tekniska nämndens 
sammanträde den 6 maj.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive bilaga över utfört 

fastighetsunderhåll 2018, 2019-03-28 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-03-18, § 18  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner rapporten avseende uppföljning av 

fastighetsunderhållet inom kommunala fastigheter för år 2018.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 28   TN/2019:86 - 272 
 
 

Översyn av tomt- och småhuskön och nu gällande regler 

 
 

Ärendebeskrivning 
I oktober 2016 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över nu gällande 
regler för tomt- och småhuskön. Tomtkösystemet har i dagens form funnits i över 50 
år i Lomma kommun, men principerna för prissättning, regelsystem och avgifter har 
förändrats vid flera tillfällen. Det står idag ca 600 personer i tomt- och småhuskön. 
Årsavgiften för att stå kvar i kön är 200 kronor.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör i skrivelse daterad 2019-02-13 för hur 
utbudet och tilldelningarna av tomterna har sett ut de senaste åren, hur processen 
och administrationen kring kön fungerar samt hur alternativen till ett kommunalt 
kösystem kan se ut. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår bland annat att tekniska nämnden ska  
rekommendera kommunfullmäktige att från och med 2020-01-01 inte längre förmedla 
småhustomter och att häva bemyndigandet avseende tomtkön.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2019-03-18, § 23.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-02-13  
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-03-18, § 23  
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 

kommunfullmäktige besluta att tekniska nämnden från och med 2020-01-01 inte 
längre ska förmedla småhustomter.  

‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att häva bemyndigandet (KF § 83/93) avseende 
tomtkön samt revidera reglementet för tekniska nämnden avseende tomtkön.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 29   TN/2019:31 - 282 
 
 

Remissyttrande avseende utvärdering av internhyressystemet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-23 att införa ett nytt internhyressystem för 
fastighetsverksamheten samt inrätta balansenhet från och med 2013-01-01. Handbok 
och uppdragsbeskrivning utgjorde regelverk vid införandet. Enligt 
uppdragsbeskrivningen ska internhyressystemet tillämpas från och med 2013-01-01 
under en försöksperiod på 5 år för att sedan utvärderas. 
 
En utvärdering har, med stöd av personal från samhällsbyggnadsförvaltningen, UKF 
och socialförvaltningen, genomförts av ekonomichefen under 2018. En del i denna 
utvärdering är de Nöjd Kund Index-undersökningar som genomförts. I övrigt har 
följande frågor besvarats i utvärderingen:  
 
‒ Har internhyressystemets syften uppnåtts? 
‒ Är lokalförsörjningen kostnadseffektiv? (utvärdering av hyresnivån) 
‒ Har internhyressystemets incitamentsskapande möjligheter uppnåtts? 
‒ Finns det anledning att föreslå förändringar av internhyressystemet? 
 
Genomförd utvärdering har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott  
2019-01-16, §1, som beslutade att skicka utvärderingen av internhyressystemet på 
remiss till samtliga nämnder. Remissvaren skall vara kommunstyrelsen till handa 
senast 2019-03-31. Vidare beslutades uppdra åt tekniska nämnden att senast 2019-05-
31 inkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av hur de förslag som 
presenteras i rapporten kan implementeras.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnade i skrivelse daterad 2019-03-12 sitt förslag till 
yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2019-03-18, § 24. Vid 
utskottets handläggning av ärendet påpekade ordförande Lennart Månsson (M) att 
sista strecksatsen i samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande bör revideras 
till "Utökad dialog kring skötsel och underhåll, såväl yttre som inre anläggningar, med 
hyresvärd och hyresgäst."  
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TN § 29 (forts.)   TN/2019:31 - 282 
 
Vid utskottets överläggning yrkade ordförande således att tekniska nämndens 
arbetsutskott skulle föreslå tekniska nämnden att anta samhällsbyggnadens förslag till 
yttrande som sitt eget med föreslagna revideringar och översända det till 
kommunstyrelsen. Vidare yrkade ordförande att tekniska nämndens arbetsutskott 
skulle föreslå tekniska nämnden att uppdra till förvaltningen att senast 2019-05-06 
återkomma till nämnden med förslag på hur tidigare redovisade utvecklingsområden 
kan implementeras. Ordförande Lennart Månsson (M) ställde proposition på sitt 
yrkande och fann att tekniska nämndens arbetsutskott beslutade att bifalla det.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslog tekniska nämnden besluta följande:  
‒ Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att senast 2019-05-06 återkomma till 

nämnden med förslag på hur ovan redovisade utvecklingsområden kan 
implementeras.  

‒ Tekniska nämnden översänder följande yttrande till kommunstyrelsen:  
 
Tekniska nämnden anser att utvärderingen är väl genomförd och att den på ett bra 
sätt beskriver fördelarna med internhyressystemet men också de problem och 
utmaningar som uppkommit samt behov av förändringar inom organisation och 
styrning. Tekniska nämnden instämmer även i utredningens synpunkt att 
internhyressystemet i huvudsak uppfyllt dess syfte men att det finns ett antal 
områden som kan utvecklas ytterligare. 
 
Tekniska nämnden ser flera utvecklingsområden såsom: 
 
‒ Tydliggöra ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden. 
‒ Tydliggöra det långsiktiga underhållsbehovet. 
‒ Öka den politiska styrningen av fastighetsverksamheten genom fastställda mål och 

styrdokument avseende bl.a. hållbarhetsaspekter och prioriteringar. 
‒ Se över organisationen för fastighetsverksamheten för att fastställa en optimal 

organisationsstruktur i förhållande till uppdrag. 
‒ Säkerställa ett brett arbetssätt inom hela kommunorganisationen avseende 

lokalförsörjningsfrågor. 
‒ Utökad dialog kring skötsel och underhåll, såväl yttre som inre anläggningar, med 

hyresvärd och hyresgäst. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-03-12  
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-01-16, § 1  
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2018-12-14  
‒ Bilaga: Nyttjandegrad avseende lokaler 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-03-18, § 24  
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TN § 29 (forts.)   TN/2019:31 - 282 
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande som 

sitt eget, med arbetsutskottets föreslagna revideringar, och översänder detsamma 
till kommunstyrelsen.  

‒ Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att senast 2019-05-06 återkomma till 
nämnden med förslag på hur ovan redovisade utvecklingsområden kan 
implementeras.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 30   TN/2017:105 - 041 
 
 

Månadsuppföljning januari-februari 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden bör månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med februari månad 2019 
presenteras.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2019-03-18, § 25.  
 
Beslutsunderlag 
‒  Månadsuppföljning för tekniska nämnden januari - februari 2019 
‒  Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-03-18, § 25 
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden till och 

med februari 2019.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 31    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Mattias Persson informerar om att tekniska nämndens arbetsutskott den 
18 mars 2019, § 22, beslutade om en upphandling av entreprenad för DP Lomma 
stationsområde. Vidare berättar Mattias Persson om vad projektet innebär för 
kommunen.  
 
Ordförande Lennart Månsson (M) informerar om att Nationalföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande (NTF) har skickat en förfrågan till tekniska nämnden 
avseende att få komma och redogöra för dess arbete med att öka trafiksäkerheten i 
Sverige. Ordförande planerar att bjuda in föreningen till ett av nämndens 
sammanträde under 2019.  

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

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


