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B. 6.1 
BEMYNDIGANDE TILL TEKNISKA NÄMNDEN 
 
Tekniska nämnden bemyndigas att fastställa regler tomt och bostadsförmedling. 
(Kf § 83/1993-11-25-26) 
 ___________________________ 
 
Tekniska nämnden äger rätt att fastställa allmänna regler och bestämmelser för Lomma 
kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn. 
 
Tekniska nämnden befullmäktigas att framdeles fastställa avgift för Lomma kommuns kö 
avseende kajplatser i Lomma hamn. 
(Kf § 121/1998-12-17) 
 ___________________________   
      
Tekniska nämnden bemyndigas att:  
- om inga andra sätt att skilja två köpare åt föreligger, tillgripa budgivning för att skilja 
köparna åt. Öppen budgivning skall tillämpas samt  
 

- i dess egenskap av VA-verk, bedöma hur eventuella kostnader för omläggningar av VA-
ledningar eller upplösande/inrättande av servitut eller ledningsrätter ska fördelas mellan 
köparen och säljaren. 
 

- bemyndigandena för tekniska nämnden gäller fr o m 2002-01-01 
(Kf § 81 / 2001 10 25)        
 ___________________________ 
 
Tekniska nämnden bemyndigas att fastställa avgifter för yttre norra kajen, under 
förutsättning av att avgiften inte överstiger 1200 kronor per kajmeter/år. 
(Kf § 132 / 2003 11 27) reviderad (Kf § 54/2007-03-15) 
 ____________________________________ 
 
Tekniska nämnden bemyndigas att omfördela medel till exploateringsprojekt, inom av 
kommunfullmäktige i budget totalt för tekniska nämnden fastställd exploateringsbudget, upp 
till ett belopp om 3 miljoner kronor per exploateringsprojekt och år. 
Nämndens beslut om omfördelning skall anmälas till kommunfullmäktige. 
(Kf § 135/2003-11-27) 
 _____________________________________ 
 
Tekniska nämnden bemyndigas att framgent revidera avgifterna i taxa för mbk-verksamhet 
samt tomt- och bostadsköavgifter. 
(Kf § 103/2004 10 21) 
 ______________________________________ 

 
Tekniska nämnden bemyndigas att, efter hörande av kommunstyrelsen, för kommunens 
räkning godkänna revideringar i av kommunfullmäktige godkända exploateringsavtal, 
förutsatt att dessa inte är av principiell art och att revideringen inte innebär avvikelser från 
fastställd exploateringsbudget för projektet eller fastställd tidplan för projektet.  



     FÖRFATTNINGSSAMLING      2 (2) 
        

Lomma kommun   
  

 
Bemyndigandet innebär inga inskränkningar i kommunfullmäktiges bemyndigande under  
§ 135/03. 
(Kf § 32 / 2006 03 23) 
 _____________________________________ 
 
Tekniska nämnden bemyndigas att förordna parkeringsvakter och att fatta beslut om var 
och när en bevakningsinsats skall sättas in. 
(Kf § 77 / 2006 06 15) 
 _____________________________________ 

 
- Bemyndigandet till tekniska nämnden avseende fastställande av avgifter för yttre norra 
kajen erhåller följande reviderade lydelse: 
”Tekniska nämnden bemyndigas att fastställa avgift för yttre norra kajen, under förutsättning 
av att avgiften inte överstiger 1200 kronor per kajmeter/år.” 

 
 ____________________________________________ 
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