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       Sammanträdesdatum s. 1 (13) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2018-08-27 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp   

Tid 2018-08-27, kl. 18:34-19:38 
 

 

Beslutande Alf Michelsen (M) 
Lennart Månsson (M) 
Rune Netterlid (S) 
Ola Ahlqvist (M) 
Monica Thomhave Jeding (M) 
Henrik Raneke (M) 
Anders Olsson (L) 
BG Svensson (KD) 
Mats Falk (S) 
Bengt Göransson (M)  
Åke Björkman (S)  
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Åsa Ahlström (M)  
ersätter Mikael Lundquist (MP)  

Övriga deltagare Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Eva Banheden Lindblad (M) 
Gun Larsson (L) 
Marie Nilsson (M) 
Rickard Hansson-Frostgård (C) 
 
Philip Nilsson  
Tommy Samuelsson  
Mattias Persson  
Göran Samuelsson  
Torvald Kullendorff  
Jonna Ganslandt 
Mathias Lindsjö 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare  
samhällsbyggnadschef  
teknisk chef  
fastighetschef  
ekonom  
projektledare Sysav, §§ 45-47 
avdelningschef kommunrelationer Sysav, §§ 45-
47  
 

Utses att justera Rune Netterlid   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-09-03 
 
 
 
 

Paragraf  
§45-§52 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 

 Ordförande   

  Alf Michelsen 
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid  
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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-08-27 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

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

Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2018-08-27   

Paragrafer §45-§52   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-09-04 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-09-26 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-08-27 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

 
TN § 45    
 
 

Närvarorätt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Jonna Ganslandt, projektledare Sysav och Mathias Lindsjö, avdelningschef 
kommunrelationer Sysav, begär närvarorätt vid Tekniska nämndens sammanträde 
2018-08-27.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar enhälligt att Jonna Ganslandt och Mathias Lindsjö 

medges närvarorätt.  
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-08-27 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
TN § 46 TN/2018:77 – 002  
 

 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 
 
 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

22-31  Beviljande av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade år 2018 

Kommunvägledare 

1489-1 
1955-2 
2035-2 
2035-3 
2061 
2062 
2064 
2065 
2066 
2067 
2068 
2069 
2070 
2071 
2072 

Beslut fattade avseende 
bostadsanpassningsbidrag under perioden 2018-
03-01 – 2018-06-30   
 

Handläggare 
bostadsanpassningsbidrag 

TN/2018: 
109-100 

Utseende av dataskyddsombud, 2018-06-04 Alf Michelsen,  
tekniska nämndens  
ordförande 

TN/2018: 
188-060 

Upphandling av entreprenad, mindre 
investeringar – Åtgärder för fördröjning av 
dagvatten, Blåbärsgatan  

Alf Michelsen,  
tekniska nämndens 
ordförande 

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 
2018-08-13 
 
Föreligger förteckning över meddelanden:  

 
TN/2018:207 - 012 Beslut från kommunfullmäktige, 2018-06-07, § 40.  

Fastställande av reviderat styrdokument för Lomma kommuns 
styrsystem samt kommunfullmäktiges visions- och målarbete.    
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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-08-27 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

TN § 46 (forts.)  TN/2018:77 – 002 
 
TN/2018:186 - 041   Beslut från kommunfullmäktige, 2018-06-07, § 41. 

Godkännande av tekniska nämndens slutredovisning av 
avslutade KF-Projekt.    

 
TN/2018:210 - 109 Beslut från kommunstyrelsen, 2018-06-20, § 87.  

Fastställandet av ”Resepolicy för Lomma kommun”.   
 
TN/2018:14 – 290  Förfrågan om förstudie avseende utöka antal rum på 

resurscentrum som har sekretessklassade dörrar.    
 
Förfrågan om förstudie avseende inköp av hushålls kyl/frys ½ 
frys till OB omsorg för placering i personalrum.  
 
Förfrågan om förstudie avseende akustikåtgärder i studiehall 
som används för grupparbete och salladsstation.  
 
Förfrågan om förstudie avseende utökat antal 
skötrum/skötbord till strandängens förskola på samtliga 
avdelningar.  
 
Förfrågan om förstudie avseende att installera en diskmaskin i 
rum 146 på smultrongården. 
 

TN/2018:212 Meddelande från Sysav, 2018-06-28.  
Behandlingsavgifter för hushållsavfall 2019.   

 
TN/2018:5 – 209  Inkommen skrivelse, 2018-07-18.  

Krav om detaljplaneläggning och ekonomisk ersättning 
avseende åtgärder och beslut för fastighet, Vinstorp 25:43   

 
TN/2018:202 – 318  Brev från Styrelsen Fjelie By samfällighet, 2018-07-05.  
 Förslag på överenskommelse om delad kostnad för reparation 

av vägnätet i Fjelie By.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-08-27 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 47   TN/2018:199 - 450 
 
 

Hänvisning till uppställningsplats av kärl 

 
 

Ärendebeskrivning 
Området Norra Vinstorp som beslutet avser, ligger i nordöstra Lomma och har ett 
trafiknät som till stor del består av långa smala gångar och gator där allmäntrafik är 
förbjuden. Gatubredden medför framkomlighetsproblem vid sophämtningen. 
 
Området är präglat av mycket grönska och tjocka häckar. De smala gatorna begränsar 
möjligheten att manövrera sopbilen fram till fastigheterna som behöver en vägbredd 
på minst 3,5 meter. Det krävs även ytterligare plats för att chauffören ska kunna ta sig 
ut ur bilen om det t.ex. finns häckar eller buskage i anslut till gatan, samt möjlighet för 
gående och cyklister att passera. I många fall måste chauffören backa in för att det 
inte går att vända/köra runt fastigheterna eller torgen. Entreprenören har lyft Norra 
Vinstorpsområdet som mycket riskfyllt att köra i, med stor risk för skada på människor 
och egendom.  
 
För att minimera riskerna och lösa framkomlighetsproblemen krävs en annan lösning 
av avfallshanteringen.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse 2018-07-20 bakgrunden till 
förslag till beslut, förslag på ny uppställningsplats för kärl för berörda fastigheter samt 
alternativa lösningar av avfallshanteringen.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-08-13, § 51.   
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning lämnar Jonna Ganslandt, projektledare, Sysav, 
information i ärendet och presenterar reviderat förslag till ”Anvisande av plats för 
lämnande av hushållsavfall”. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-07-20  
‒ Bilaga 1: Beslut - Anvisande av plats för lämnande av hushållsavfall, med bilagor A-

J  
‒ Bilaga 2: Följebrev gällande uppställningsplats för avfallskärl, reviderad 2018-08-19 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-08-13, § 51  
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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-08-27 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
TN § 47 (forts.)   TN/2018:199 - 450 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Att anvisa berörda fastigheter till ny uppställningsplats för samtliga kärl i enlighet 

med bilaga.   
 

./.  Bilaga A  
 

‒ Att uppdra åt Sysav att informera berörda fastighetsägare om alternativa lösningar 
enligt bilaga.  

 
./.  Bilaga B 

______________________ 
 
Sändlista 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 8 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN 2018-08-27 

Utdragsbestyrkande 

TN § 48 TN/2018:165 - 301 

Beviljande av 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. 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-08-13, § 52. 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-06-01 
‒ Mailkonversation, 2018-05-25 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-08-13, § 52 

Tekniska nämnden beslutar 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 supportkostnader detta medför.                                                  
______________________ 

Sändlista 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 9 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN 2018-08-27 

Utdragsbestyrkande 

TN § 49 TN/2018:192 - 301 

Beviljande av 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. 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-08-13, § 53 

Beslutsunderlag 
‒ Mailkonversation, 2018-06-20 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-08-13, § 53 

Tekniska nämnden beslutar 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 supportkostnader detta medför.  

______________________ 

Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-08-27 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 50   TN/2017:105 - 041 
 
 

Månadsuppföljning juli 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljningen för tekniska nämnden till och med juli månad 2018 presenteras. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-08-13, § 54.  
 
Nämndens handläggning  
Torvald Kullendorff, ekonom, lämnar information i ärendet.  
  
Beslutsunderlag 
‒ Månadsuppföljning för tekniska nämnden juli 2018 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-08-13, § 54  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden till och 

med juli 2018.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 51   TN/2018:177 - 292 
 
 

Remissyttrande avseende försäljning, övertagande av drift samt 
tillhandahållande av tjänster och lokaler, bad- och idrottsanlägging 

 
 

Ärendebeskrivning 
Inom fastigheten Lomma Vinstorp 31:2 finns en, av Lomma kommun ägd, kombinerad 
bad- och idrottsanläggning, uppförd år 1969. Bad- och idrottsanläggningen består av 
Pilängsbadet, Pilängshallen och Blå Hallen. Badet har 2009-07-01 - 2017-06-30 
bedrivits av driftentreprenör och bedrivs sedan 2017-07-01 i kommunens egen regi.  
 
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommundirektören låtit utreda förutsättningar 
och villkor för en försäljning av bad- och idrottsanläggningen kombinerat med 
övertagande av drift av anläggningen samt tillhandahållande till kommunen av vissa 
tjänster och lokaler inom anläggningen.  
 
Med bakgrund av utredningen har kommundirektören i skrivelse 2018-05-24 till 
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagit allmänna inriktningsvillkor vid en 
försäljning av bad- och idrottsanläggningen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett kommundirektörens förslag och har i 
skrivelse 2018-05-30, § 87, remitterat förslag om försäljning av bad- och 
idrottsanläggningen kombinerat med övertagande av drift av anläggningen, samt 
tillhandahållande till kommunen av vissa tjänster och lokaler inom anläggningen, till 
kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden för 
yttrande senast 2018-08-31. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2018-08-13, § 55, att föreslå tekniska 
nämnden överlämna följande synpunkter till kommunstyrelsen:  
 
Förfrågningsunderlag  
‒ Sid 7, punkt 2.21.5 - Kravet avseende miljö och kvalité bör specificeras. Miljö och 

kvalité finns ej med i utvärderingspunkterna i avsnitt 2.23.4 vilket försvårar 
bedömningen av verksamhetens kvalité och miljöarbete.   

‒ Sid 18, punkt 2.22.22 - Stycket avseende hjärtstartare bör kompletteras med att 
hjärtstartaren skall vara godkänd och besiktigad.  

‒ Förfrågningsunderlaget bör fastställa att kvalitén och kompetensen hos 
anbudsgivaren måste kvarstå i verksamheten i sådant fall att ansvarig 
anbudsperson lämnar sin tjänst.  
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TN § 51 (forts.)  TN/2018:177 - 292 
 
Nämndens handläggning  
Förvaltningschef Tommy Samuelsson lämnar information i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från Jan Sohlmér 2018-05-24 

‒ Förslag till förfrågningsunderlag avseende bad- och idrottsanläggning  
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-30, § 87  
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-08-13, § 55  

 
Överläggning  
Rune Netterlid (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att nämnden inte har något 
att erinra mot villkoren i förfrågningsunderlaget. Tekniska nämnden vill dock 
understryka att nämnden ifrågasätter förslaget till försäljning av bad- och 
idrottsanläggningen. För att ha full rådighet över verksamheten bör fastigheterna ägas 
av kommunen och drivas i kommunal regi.  
 
Ordförande Alf Michelsen (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

 
Propositionsordning  
Ordförande Alf Michelsen (M) ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag 
på resta yrkanden, varefter tekniska nämnden bifaller ordförandes yrkande.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden överlämnar följande synpunkter till kommunstyrelsen:  
 
Förfrågningsunderlag  
‒ Sid 7, punkt 2.21.5 - Kravet avseende miljö och kvalité bör specificeras. Miljö och 

kvalité finns ej med i utvärderingspunkterna i avsnitt 2.23.4 vilket försvårar 
bedömningen av verksamhetens kvalité och miljöarbete.   

‒ Sid 18, punkt 2.22.22 - Stycket avseende hjärtstartare bör kompletteras med att 
hjärtstartaren skall vara godkänd och besiktigad.  

‒ Förfrågningsunderlaget bör fastställa att kvalitén och kompetensen hos 
anbudsgivaren måste kvarstå i verksamheten i sådant fall att ansvarig 
anbudsperson lämnar sin tjänst.  

 
Reservation  
Rune Netterlid (S), Mats Falk (S) och Åke Björkman (S) reserverar sig muntligt mot 
beslutet till förmån för Rune Netterlids yrkande.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 52    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om Vinstorpsärendet och att 
förhandlingar med trafikverket pågår. 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
 




