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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-10-22 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup   
Tid 2018-10-22, kl. 14:00-16:09 

 
 

Beslutande Alf Michelsen (M) 
Lennart Månsson (M) 
Ola Ahlqvist (M) 
Anders Olsson (L) 
Rune Netterlid (S) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
ersätter Åsa Ahlström (M) 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Philip Nilsson  
Tommy Samuelsson  
Göran Samuelsson 
Mattias Persson 
Torvald Kullendorff  
Peter Axelsson 
Bengt Strengbom  
Per Larsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nämndsekreterare 
samhällsbyggnadschef 
fastighetschef  
teknisk chef 
ekonom 
gatuingenjör, § 75 
projektkoordinator, del av § 75, §76-§80  
förvaltningsstrateg, del av § 72   

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-10-30 
 
 
 
 

Paragraf  
§71-§80 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Alf Michelsen 
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-10-22   

Paragrafer §71-§80   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-11-01 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-11-23 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TN AU § 71   TN/2017:105 - 041 
 
 

Månadsuppföljning september 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden bör månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med september månad 2018 
presenteras.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar Torvald Kullendorff, ekonom, information i 
ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsuppföljning för tekniska nämnden 2018  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden till och 

med september 2018 efter revidering i enlighet med av arbetsutskottets givna 
direktiv.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 72   TN/2018:176 - 003 
 
 

Förslag till beslut avseende fastställande av nämndsplan 2019 för 
tekniska nämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har den 18 juni 2018 § 41 godkänt föreliggande nämndsplan för 
2019 som översänts till kommunstyrelsen för hörande. Kommunledningskontoret har i 
en skrivelse daterad 26 september 2018 yttrat sig över nämndernas preliminära 
nämndsplaner 2019. 
 
Av yttrandet framgår att flera förbättringar gjort i förhållande till föregående 
nämndsplan och att målnivån anses vara bra. 
 
En tabell för att åskådliggöra nyckeltalens utveckling över tid har lagts till, i övrigt har 
inga förändringar gjorts i förhållande till det dokument som antogs av Tekniska 
nämnden i juni 2018. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-10-08  

‒ Bilaga: Nämndsplan 2019 för tekniska nämnden  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner reviderad nämndsplan 2019 för tekniska nämnden 

och översänder densamma till kommunstyrelsen.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 73   TN/2018:258 - 002 
 
 

Förslag till revidering av delegationsordning för tekniska nämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Delegationsordningen för Tekniska nämnden har reviderats med anledning av den nya 
kommunallagen (2017:725) och den nya förvaltningslagen (2017:900). Paragraferna 
som berörs av de nya lagarna har reviderats för att stämma överens med aktuell 
lagstiftning.  
 
Inga övriga förändringar har skett i delegationsordningen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-10-08  

‒ Bilaga: Delegationsordning för tekniska nämnden  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden antar föreliggande, reviderade, delegationsordning för tekniska 

nämnden. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 74   TN/2018:259 - 006 
 
 

Förslag till beslut avseende fastställande av sammanträdestider för 
tekniska nämnden 2019 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2019.  
 
Förslaget har tagit sin utgångspunkt i planeringen för 2018 men har justerats och 
anpassats utifrån tidplanen för inlämning av ekonomiska rapporter, kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges gruppmöten. Hänsyn har även tagits 
till skollov och helgdagar. Förslaget innebär följande sammanträdesdagar:  
 
Tekniska nämnden: 7 januari, 21 januari, 25 februari, 01 april, 6 maj, 10 juni, 26 
augusti, 30 september, 4 november, 25 november, 16 december.  
Nämndssammanträdena börjar kl. 18:30.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott: 14 januari, 11 februari, 18 mars, 23 april, 27 maj, 12 
augusti, 23 september, 21 oktober, 11 november, 2 december. 
Utskottssammanträdena börjar kl. 14:00. 
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning informerar nämndsekreterare Philip Nilsson i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2018-10-16  

‒ Bilaga: Sammanträdestider 2019  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att fastställa 

sammanträdesdagar för 2019 enligt följande: måndag 7 januari, måndag 21 
januari, måndag 25 februari, måndag 01 april, måndag 6 maj, måndag 10 juni, 
måndag 26 augusti, måndag 30 september, måndag 4 november, måndag 25 
november, måndag 16 december samt tiden till 18:30.  

 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott fastställer sammanträdesdagar för 2019 enligt 

följande: måndag 14 januari, måndag 11 februari, måndag 18 mars, tisdag 23 april, 
måndag 27 maj, måndag 12 augusti, måndag 23 september, måndag 21 oktober, 
måndag 11 november, måndag 2 december samt tiden till 14:00. 

______________________ 
Sändlista 
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TN AU § 75   TN/2018:257 - 309 
 
 

Förslag till beslut avseende antagande av belysningsprogram, Lomma 
kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Belysningsprogrammet har tagits fram i syfte att utgöra ett vägledande underlag som 
förenklar beslutsprocessen för de som arbetar med belysning i Lomma kommun.  
 
Programmet presenterar belysningsprinciper för olika typer av miljöer, vilka syftar till 
att skapa en enhetlig anläggning där målsättningen för trygga, säkra och tillgängliga 
miljöer uppfylls. Belysningen skall även vägleda till målpunkter och skapa ett djup i 
stadsbilden. 
 
Belysningsprogrammet redogör också för åtgärder som ger ekonomiska och 
miljömässiga besparingar. 
 
I processen pågår i dagsläget implementering av dokumentet, inventering av ljuskällor 
samt framtagande av åtgärdsplan för utbyte till LED armaturer. Åtgärdsplanen 
beräknas vara klar för granskning under januari månad 2019. 
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning informerar Peter Axelsson, gatuingenjör, i ärendet.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-10-11 

‒ Bilaga: Belysningsprogram Lomma kommun  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:  
Tekniska nämnden beslutar att ”Belysningsprogram, Lomma kommun” ska antas som 
vägledande dokument för utformning, val och placering av belysning i Lomma 
kommun efter revidering i enlighet med av arbetsutskottets givna direktiv.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 76   TN/2017:37 - 556 
 
 

Upphandling av entreprenad - Ny kaj, Tullhustorget 

 
 

Ärendebeskrivning 
Upphandlingen omfattar VA-, mark- och belysningsarbeten till förlängningen av kajen 
längs Kajgatan. 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. Projektets budget är 6 700 000 kronor och finansieras 
från investeringsbudget, ny brygga/kaj vid Tullhustorget.  
 
Förfrågningsunderlaget ska lämnas ut i sin helhet till förfrågan via Visma Tendsign. 
Anbud är planerat att vara kommunen tillhanda december 2018 och därefter följer 
anbudsöppning, prövning av anbudsgivare och anbud, tilldelningsbeslut, avtalsspärr 
enligt LOU på 10 dagar, startmöte och kontraktsskrivning. 
 
Tidigast byggstart beräknas till januari 2019. Planerad slutbesiktning är 2019-05-15. 
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning informerar Bengt Strengbom, projektkoordinator, i 
ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-10-16  

‒ Bilaga 1: Administrativa föreskrifter, 2018-10-08 
‒ Bilaga 2: Orienteringskarta ny kaj, 2018-10-16  
‒ Bilaga 3: Risk och konsekvensanalys, 2018-10-16  
‒ Bilaga 4: Sektionsritning  
‒ Bilaga 5: Kajritning  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Uppdrag åt Tekniska avdelningen att slutföra upphandlingen, inklusive att 

fastställa förfrågningsunderlag som i all väsentlighet följer redovisat förslag 
daterat 2018-10-08. 

‒ Bemyndiga förvaltningschefen, förutsatt att totalutgiften innehålls inom beslutade 
ramar, att fatta ett beslut om tilldelning. 

‒ Bemyndiga förvaltningschefen att teckna upphandlingskontrakt. 
‒ Finansiera projektet via investeringsbudget, ny brygga/kaj vid Tullhustorget. 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-10-22 
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TN AU § 77 TN/2018:250 - 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 avregistrerade.  

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 måste handläggas av datasystemets 
support. Kommunen betalar serviceavgift för detta.  

Beslutsunderlag 
‒ Mejlkonversation, 2018-10-03 

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

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

______________________ 

Sändlista 
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TN AU § 78    
 
 

Avbrytande av upphandling - entreprenad för erosionsskydd för tre- 
och fyrkantsdammarna 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2018-08-13, § 59, om upphandling av 
entreprenad omfattande ändring av befintligt erosionsskydd utmed ca 600 meter 
utanför tre- och fyrkantsdammarna. Syftet med upphandlingen var att kunna behålla 
kuststråket och skydda dammarnas naturvärde. Tidigast byggstart beräknades till 
2019-01-14. Planerad slutbesiktning var 2019-05-15. Totalutgiften beräknades till  
11 400 000 kronor med förslag att utöka totalutgiften med 1 500 000 kronor vid 
budgetprocessen 2018.  
 
Utskottets handläggning 
Vid utskottets handläggning lämnar Bengt Strengbom, projektkoordinator, information 
i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmanar tekniska nämndens arbetsutskott 
att avsluta upphandlingen. Detta med anledning av att inkommit anbud den 27 
september 2018 ej rymdes inom projektets budget eller med den utökade 
totalutgiften i budgetprocessen 2018.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar tekniska avdelningen att avbryta 

upphandlingen av "Erosionsskydd vid tre- och fyrkantsdammarna".  
 
______________________ 
 
Sändlista  
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TN AU § 79   TN/2018:256 - 060 
 

Upphandling av ramavtalsentreprenörer 

 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingen omfattar ramavtal för mark och anläggningsentreprenader. 
Lomma kommun har erfarenhetsmässigt ett återkommande behov av att får utfört 
mindre anläggningsentreprenader. Tidvis förutsätts dessa entreprenader kunna 
utföras med kort inställelsetid. För att undvika ett flertal administrationskrävande 
upphandlingar av tjänster, som ofta till sitt belopp är av mindre värde, avser Lomma 
kommun att teckna ramavtal med 3 olika anläggningsentreprenörer. Samtliga 
villkor skall vara reglerade i ramavtalen och de återkommande avropen skall därmed 
ses som beställningar, där villkoren regleras genom denna upphandling. 
 
Uppdraget är inte riktat mot något förutbestämt projekt. Entreprenaderna omfattar 
mindre ombyggnader på kommunens gator, parker, VA-ledningar och anläggningar 
och är i storleksordningen arbeten på ca 100 000 kr – 2 000 000 kr. Projektens budget 
ligger inom ramen för samhällsbyggnadschefens delegation, finansieringen ligger inom 
tekniska avdelningens ramar.  
 
Förfrågningsunderlaget ska lämnas ut i sin helhet till förfrågan via Visma Tendsign. 
Anbud är planerat att vara kommunen tillhanda december 2018 och därefter följer 
anbudsöppning, prövning av anbudsgivare och anbud, tilldelningsbeslut, avtalsspärr 
enligt LOU på 10 dagar, startmöte och kontraktsskrivning.  
 
Utskottets handläggning 
Vid utskottets handläggning lämnar Bengt Strengbom, projektkoordinator, information 
i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-10-16  

‒ Bilaga 1: Administrativa föreskrifter, 2018-09-12  
‒ Bilaga 2: Risk- och konsekvensanalys, 2018-10-16  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Uppdrag åt Tekniska avdelningen att slutföra upphandlingen, inklusive att 

fastställa förfrågningsunderlag som i all väsentlighet följer redovisat förslag 
daterat 2018-09-12. 

‒ Bemyndiga förvaltningschefen, förutsatt att totalutgiften innehålls inom beslutade 
ramar, att fatta ett beslut om tilldelning. 

‒ Bemyndiga förvaltningschefen att teckna upphandlingskontrakt. 
‒ Finansiera projektet på sätt som ovan angivits 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 80    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om Lomma kommuns fortsatta 
hantering av övergången av VA-verksamheten till VA-SYD.  
 
Fastighetschef Göran Samuelsson informerar om att driftentreprenadsuppföljningen 
av samhall presenteras på tekniska nämndens sammanträde den 12 november 2018.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


