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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-04-16 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup   

Tid 2018-04-16, kl. 14:11-15:39 
 

 

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

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

Övriga deltagare Tommy Samuelsson 
Mattias Persson 
Torvald Kullendorff 
Jonna Ganslandt 
Adam Edvinsson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

förvaltningschef 
teknisk chef 
ekonom 
Sysav, § 29 
nämndsekreterare 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-04-19 
 
 
 
 

Paragraf  
§29-§38 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Alf Michelsen 
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-04-16 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-04-16   

Paragrafer §29-§38   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-04-20 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-05-12 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-04-16 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

 
TN AU § 29    
 
 

Information från Sysav 

 
 

Ärendebeskrivning 
Jonna Ganslandt, Sysav, informerar om svårigheter för framkomlighet för sopbilar i 
området mellan Bethackegången och Hans Hanssons väg i Lomma. Enligt gällande 
detaljplan är gatorna större än vad de är i praktiken då ett antal fastighetsägare har 
annekterat allmän platsmark i området. Framkomligheten för sopbilar upplevs vara 
minimal, vilket kan utgöra en trafikfara.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-04-16 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 30    
 
 

Kvartalsrapport för tekniska nämnden 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun ska kvartalsrapport upprättas per 
31 mars. I kvartalsrapporten ska analys göras av periodens utfall/verksamhet och en 
helårsprognos ska ingå. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat kvartalsrapport 
januari-mars 2018 för tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kvartalsrapport mars 2018, Tekniska nämnden 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner kvartalsrapport till och med mars månad för 

tekniska nämnden 2018 samt överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-04-16 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 31    
 
 

Förslag till utseende av dataskyddsombud 

 
 

Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen, som 2018-05-25, ersätter personuppgiftslagen, innebär 
bland annat krav på personuppgiftsansvariga att utse ett så kallat dataskyddsombud. 
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig inom sitt ansvars- och verksamhetsområde. 
Tillsynsmyndighet är Datainspektionen som under 2018 byter namn till 
Integritetsskyddsmyndigheten. 
 
Dataskyddsombudets uppgifter och ställning framgår av dataskyddsförordningen 
artikel 37-39. Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på 
ett korrekt och lagligt sätt hos nämnden och informera och ge råd om 
dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska fungera 
som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. 
Dataskyddsombudet har en oberoende ställning i organisationen och ska rapportera 
till förvaltningschefen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kansliavdelningen, 2018-04-09 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden utser Adam Edvinsson till dataskyddsombud för tekniska 

nämndens ansvars- och verksamhetsområde. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-04-16 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 32   TN/2018:107 - 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 måste handläggas av datasystemets support. 
Kommunen betalar serviceavgift för detta. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-06 
‒ Mailkonversation, 2018-03-29 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NN i Lomma kommuns, tomt- och 

småhuskö på den plats hon tidigare hade, samt att NN debiteras för eventuella 
supportkostnader detta medför. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-04-16 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 33   TN/2018:105 - 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 måste handläggas av datasystemets support. 
Kommunen betalar serviceavgift för detta. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-06 
‒ Mailkonversation, 2018-03-29 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NN i Lomma kommuns, tomt- och 

småhuskö på den plats hon tidigare hade, samt att NN debiteras för eventuella 
supportkostnader detta medför. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-04-16 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 34   TN/2018:106 - 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 måste handläggas av datasystemets support. 
Kommunen betalar serviceavgift för detta. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-06 
‒ Mailkonversation, 2018-03-29 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NN i Lomma kommuns, tomt- och 

småhuskö på den plats hon tidigare hade, samt att NN debiteras för eventuella 
supportkostnader detta medför. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-04-16 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 35   TN/2018:102 - 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 måste handläggas av datasystemets support. 
Kommunen betalar serviceavgift för detta. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-06 
‒ Mailkonversation, 2018-03-15 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NN i Lomma kommuns, tomt- och 

småhuskö på den plats han tidigare hade, samt att NN debiteras för eventuella 
supportkostnader detta medför. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-04-16 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 36   TN/2018:103 - 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 måste handläggas av datasystemets support. 
Kommunen betalar serviceavgift för detta. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-06 
‒ Mailkonversation, 2018-03-15 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NN i Lomma kommuns, tomt- och 

småhuskö på den plats han tidigare hade, samt att NN debiteras för eventuella 
supportkostnader detta medför. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 37   TN/2018:104 - 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 måste handläggas av datasystemets support. 
Kommunen betalar serviceavgift för detta. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-06 
‒ Mailkonversation, 2018-03-15 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NN i Lomma kommuns tomt- och 

småhuskö på den plats han tidigare hade, samt att NN debiteras för eventuella 
supportkostnader detta medför. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 38    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Tommy Samuelsson informerar om följande ärenden: 
‒ Möten med Trafikverket avseende avslutat arbete med planskild korsning vid 

Vinstorpsvägen. 
‒ Pågående utredning avseende för- och nackdelar med ett eventuellt samgående 

med VA Syd 
‒ Pågående utredning avseende organisationen för Lomma kommuns 

energirådgivning. 
 
Teknisk chef, Mattias Persson, informerar om planeringen inför sommaren avseende 
städning av stranden. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 




