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TN AU § 71   TN/2019:220 - 559 
 
 

Beslut om återkallelse av tidigare beslut och förslag till 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 återtas och att tekniska 
nämnden beslutar att revidera "Bestämmelser för hyra av båtplatser i Lomma 
kommun".  
 
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  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 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. 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 72   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.  
 
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 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden återkallar beslut TN 2019-09-30 § 70 avseende reviderad 

Hamnordning för Lomma hamn. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 73   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. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-11-04 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 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. 

 
_____________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 74    
 
 

Förslag till antagande av nämndsplan för tekniska nämnden 2020-2023 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har i § 47 den 10 juni 2019 godkänt föreliggande nämndsplan för 
2020-2023 som därefter översänts till kommunstyrelsen för hörande. 
Kommunstyrelsen har i §153 den 2 oktober 2019 yttrat sig över nämndernas 
preliminära nämndsplaner 2020-2023. 
 
Av yttrandet framgår att flera förbättringar gjort i förhållande till föregående 
nämndsplan och att planen bedöms uppfylla kraven i det nya styrsystemet, 
reglementet och bedömningsgrunderna. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-10-22 

‒ Bilaga: Nämndsplan för tekniska nämnden 2020-2023  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden antar föreliggande, reviderade, nämndsplan 2020-2023 i 

enlighet med bilaga och översänder den till kommunstyrelsen.  
 
./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 75   TN/2019:119 - 041 
 
 

Förslag till 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. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-11-06 

‒ Bilaga: Nämndsbudget för tekniska nämnden 2020  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden antar förslag till budget för tekniska nämnden 2020 i enlighet 

med bilaga.  
 

./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 76    
 
 

Beslut om upphandling av ramavtalskonsulter 

 
 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse daterad 2019-11-06 presenterar samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till 
en ny upphandling av ramavtal för konsultuppdrag inom teknik, projektering och 
rådgivande tjänster.  
 
Projekten inom Lomma kommun omfattar huvudsakligen befintliga såväl som framtida 
kommunala anläggningar såsom gator, vatten- och avloppsnät, parker, stränder, 
hamnar och övrig kommunal mark inom Lomma kommuns gränser.  
Uppdragen omfattar utredning, projektering och byggledning, främst i samråd med 
Tekniska avdelningen, men även med krav och specifikationer från övriga 
förvaltningar/brukare inom Lomma kommun. I uppdraget kan det ingå att utreda och 
sammanställa underlag enligt beställarens anvisningar och krav genom upprättande av 
programhandlingar, utredningar samt projekteringshandlingar.  
 
Uppdragen åt Lomma kommun varierar beroende på projektens typ och på konsultens 
fackområde i fråga.  
 
Uppdraget är inte riktat mot något förutbestämt projekt. Större projekt kan komma 
att upphandlas separat. 
 
Anbud är planerat att vara kommunen tillhanda i december 2019.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-11-06 

‒ Bilaga 1: AF-del, 2019-11-06 
‒ Bilaga 2: Risk och konsekvensanalys, 2019-11-06 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt Tekniska avdelningen att slutföra 

upphandlingen, inklusive att fastställa förfrågningsunderlag som i all väsentlighet 
följer redovisat förslag daterat 2019-11-06. 

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen att fatta ett 
beslut om tilldelning. 

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen att teckna 
upphandlingskontrakt. 

______________________ 
Sändlista 
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TN AU § 77   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. 
 
Arbetsutskottets handläggning  
Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet lämnar ekonom Anneli Westerlund en 
redogörelse. Arbetsutskottet kommer fram till att månadsuppföljningen behöver 
kompletteras med mer information från fastighetsavdelningen.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-11-11 

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

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljningen avseende januari - oktober 

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

./.  Bilaga A, B 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 78    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om att nämndernas presidier 
och förvaltningschefer är inbjudna till kommundialog i nästa vecka tillsammans med 
kommunstyrelsen.  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


