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       Sammanträdesdatum s. 1 (8) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-01-14 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Flädie   
Tid 2019-01-14, kl. 14:02-15:08 

 
 

Beslutande Lennart Månsson (M) 
Bert Larsson (M)  
Emma Köster (M)  
Gun Larsson (L)  
Rune Netterlid (S) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Philip Nilsson 
Tommy Samuelsson 
Göran Samuelsson 
Mattias Persson 
Torvald Kullendorff 
 

nämndsekreterare 
samhällsbyggnadschef  
fastighetschef 
teknisk chef 
ekonom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-01-15 
 
 
 
 

Paragraf  
§1-§5 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Lennart Månsson  
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid 
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       Sammanträdesdatum s. 2 (8) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-01-14 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-01-14   

Paragrafer §1-§5   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-01-16 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-02-07 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 3 (8) 

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-01-14 

Utdragsbestyrkande 

TN AU § 1 

Ändring av föredragningslistan 

Ärendebeskrivning  
Ordförande Lennart Månsson yrkar att tekniska nämndens arbetsutskott ska 
besluta att lägga till ärendet "Avbrytande av upphandling - kaj vid Tullhustorget" på 
föredragningslistan och behandla ärendet under dagens sammanträde.  

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott ändrar föredragningslistan på följande sätt: 

Ärendet "Avbrytande av upphandling - kaj vid Tullhustorget" tillkommer efter 
ärende "Ändring av reglemente för tekniska nämnden, bemyndigande till tekniska 
nämnden och delegationsordning för tekniska nämnden i Lomma kommun." 

______________________ 

Sändlista 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 4 (8) 

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-01-14 

Utdragsbestyrkande 

TN AU § 2 TN/2018:314 - 301 

Begäran om återinträde i Lomma kommuns tomt- och småhuskö 

Ärendebeskrivning 
NN har inkommit med en begäran om att bli återinsatt i kommunens tomt- och 
småhuskö. Efter inbetalning av kö-avgift uteblivit efter två betalningspåminnelser har 
NN blivit avregistrerad.  

Vid avregistrering hamnar personen i en "backup-fil" i 12 månader. Under denna 
period kan personen återplaceras i kön om det finns skäl för detta. När de 12 
månaderna har gått avslutas ärendet och könumret går förlorat. För det fall 
återinsättning sker efter de 12 månaderna påverkas de personer som är placerade 
efter i kön eftersom de flyttas ner ett steg i turordningen. Denna åtgärd kan dessutom 
inte hanteras av kommunen utan måsta handläggas av datasystemets support. 
Kommunen betalar serviceavgift för detta. 

Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef, 
information i ärendet.  

Beslutsunderlag 
‒ Inkommen skrivelse 2018-12-11 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NN i Lomma kommuns 

tomt- och småhuskö på den plats denne tidigare hade samt att NN debiteras för 
eventuella supporterkostnader detta medför.  

______________________ 

Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (8) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-01-14 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 3   TN/2018:320 - 003 
 
 

Ändring av reglemente för tekniska nämnden, bemyndigande till 
tekniska nämnden och delegationsordning för tekniska nämnden i 
Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Den 8 november 2018 beslutade Kommunfullmäktige i Lomma om inträde i 
kommunalförbundet VA SYD vilket innebär att all verksamhet för vatten och avlopp 
som bedrivits i Lomma kommun övergår till VA SYD redan från den 1 januari 2019. 
Med anledning av detta behöver reglemente för tekniska nämnden, bemyndigande till 
tekniska nämnden och delegationsordning för tekniska nämnden revideras. 
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef, 
information i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-01-07 

‒ Bilaga 1: Förslag till reviderad delegationsordning för tekniska nämnden  
2019-01-02 

‒ Bilaga 2: Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden 2019-01-02  
‒ Bilaga 3: Förslag till reviderat bemyndigande till tekniska nämnden 2019-01-02 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner föreliggande förslag till reviderad 

delegationsordning för tekniska nämnden i enlighet med bilaga.  
 
./.  Bilaga A 

 
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 

kommunfullmäktige att genomföra föreslagna revideringar i reglementet för 
tekniska nämnden och i bemyndigandet till tekniska nämnden i enlighet med 
bilagor. 

 
./.  Bilaga B, C 

 
______________________ 
 
Sändlista 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 6 (8) 

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-01-14 

Utdragsbestyrkande 

TN AU § 4 

Avbrytande av upphandling - kaj vid Tullhustorget 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt tekniska nämnden att anlägga en ny kaj vid 
Tullhustorget. Totalutgiften för projektet är 6 700 000 kronor. 

Syftet med förlängningen är att skapa en attraktivare hamn som kan erbjuda uthyrning 
av kajplatser till större båtar samtidigt som det skapas en mer tillgänglig miljö ut mot 
piren.  

Projektet omfattar följande: 
‒ Ny bakåtförankrad stålspontkaj med krönbalk och betongpågjutning på spont. 
‒ Ny ramp intill befintlig kaj samt granittrappa längs hela sträckningen. 
‒ El till marinstolpar. 
‒ Markarbeten. Omfattning och utförande enligt teknisk beskrivning mark och 

ritningar mark. 
‒ Ny asfaltbeläggning i kajplanet och plank på krönbalken. 
‒ 1 st ny dykdalb, lik befintlig, i slutet av planerad kaj. Rivning av befintlig dykdalb 

vid slutet av befintlig kaj. 
‒ Rivning och rensning av skrot längs ny kajsträcka. 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkände 2018-10-22, §76, framtaget 
förfrågningsunderlag och uppdrog åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra 
upphandling av projektet samt, under förutsättning att inkommit anbud ryms inom 
beslutad budgetram, bemyndiga förvaltningschefen att fatta beslut om tilldelning och 
teckna upphandlingskontrakt. 

Sista anbudsdag var 2018-12-18 och vid anbudsöppning hade fem anbud inkommit. 
Samtliga anbud uppfyller ställda krav varav de tre lägsta ligger tätt samlat medan två 
ligger högre. De lägsta anbuden ligger högt över beräknade kostnader vilket innebär 
att totalkostnaderna för projektet överskrider budgetramen med ca 3 500 000 kronor. 
Detta innebär att förvaltningschefen inte har delegation att besluta om tilldelning.  

Förvaltningen bedömer det inte sannolikt att en ny upphandling i nuläget skulle 
medföra lägre anbud. 

Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef, 
information i ärendet.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (8) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-01-14 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

TN AU § 4 (forts.)  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-01-11 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott avbryter upphandlingen med hänvisning till att 

projektet inte kan inrymmas inom beslutad budgetram. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:  
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 

kommunfullmäktige att besluta att för närvarande inte genomföra aktuellt projekt. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-01-14 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 5    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar tekniska nämndens 
arbetsutskott om var utskottet kan finna viktiga styrdokument för dess arbete.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


