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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-11-12 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2018-11-12, kl. 18:30-19:40 

 
 

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

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Åsa Ahlström (M)  
ersätter Henrik Raneke (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) 
Karsten Bringmark (S) 
 
Philip Nilsson 
Tommy Samuelsson 
Göran Samuelsson 
Peter Axelsson 
Torvald Kullendorff 
Mattias Persson 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
samhällsbyggnadschef 
fastighetschef 
gatuingenjör  
ekonom 
teknisk chef  
 
 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-11-21 
 
 
 
 

Paragraf  
§63-§70 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Alf Michelsen 
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid  
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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-11-12 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2018-11-12   

Paragrafer §63-§70   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-11-23 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-12-15 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-11-12 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

TN § 63   TN/2018:77 – 002   
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
 

Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 
 

 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

2820-71K-P 
2821-39M-F 
2822-30M-F 
2823-35M-F 
2824-79K-F 
2825-52M-F 

Beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade år 2018 Kommunvägledare 

1857-3 
2006-2 
2043-3 
2078-2 
2085 
2091 
2092 

Beslut fattade avseende bostadsanpassningsbidrag under perioden 
2018-09-26 – 2018-10-31 
 

Handläggare,  
bostadsanpassningsbidrag 
Tommy Samuelsson,  
Förvaltningschef 

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Avvisning  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
199-450 

Rättidsprövning  
Inkommen i rätt tid  

Philip Nilsson,  
Nämndsekreterare  

TN/2018: 
113-002 

Reviderad vidaredelegation för samhällsbyggnadschefen  Tommy Samuelsson,  
Förvaltningschef  

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 
2018-10-22 
 
Föreligger förteckning över meddelanden:  

 
TN/2018:199 – 450 Överklagande avseende beslut om hänvisning till 

uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-02. 
 
 Överklagande avseende beslut om hänvisning till 

uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-02. 
 
 Överklagande avseende beslut om hänvisning till 

uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-02.  
 
 Överklagande avseende beslut om hänvisning till 

uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-11.  
 
 Överklagande avseende beslut om hänvisning till 

uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-01. 
 
 Överklagande avseende beslut om hänvisning till 

uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-08.  
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-09. 
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-03.  
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-05.  
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TN § 63 (forts.)   TN/2018:77 – 002   
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-09-28.  
 

 Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-01. 
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-01.  
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-04.  
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-15.  
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-15.  
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-10.  
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-05.  
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-05.  
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-20.  
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-20.  
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-05.  
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-05.  
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-09.  
 
Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-02.  
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TN § 63 (forts.)   TN/2018:77 – 002   
 

Överklagande avseende beslut om hänvisning till 
uppställningsplats av kärl, inkommen 2018-10-02.  
 

TN/2018:271 – 309  Skrivelse från SKL, inkommen 2018-10-24.  
Inbjudan att delta i medborgarenkäten kring teknisk 
verksamhet, ”kritik på teknik 2019”. 
 

TN/2018:272 – 006    Beslut från kommunfullmäktige § 57, 2018-10-15.     
Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
under år 2019 samt kungörandet av desamma.    
 

TN/2017:105 – 041  Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 121, 2018-08-29.    
Angående hemställan från tekniska nämnden om ändringar av 
2018 års investeringsbudget.  

 
TN/2017:242 – 537  Beslut från kommunstyrelsen § 137, 2018-09-26.  

Angående begäran om investeringsmedel för slutreglering av 
KF-projekt 1320 ”Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen”.   

 
TN/2018:90 – 210  Beslut från kommunstyrelsen § 130, 2018-09-26 

Sammanställning av aktuellt planläge.  
 
TN/2018:100 – 511 Beslut från Länsstyrelsen Skåne, Dnr 258-14181-2018,  

2018-10-23. Överklagande av Lomma kommuns beslut om 
lokala trafikföreskrifter om parkering på Nordmannavägen i 
Bjärred. Länsstyrelsen avslår överklagandet.  

 
TN/2018:176 – 003  Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott § 146,  

2018-10-03.  
Yttrande över nämndernas förslag till nämndsplaner 2019.  

 
 Beslut från kommunstyrelsen § 145, 2018-10-17.  

Yttrande över nämndernas förslag till nämndsplaner 2019. 
 
TN/2018:199 – 450  Beslut från Länsstyrelsen Skåne, Dnr 505-30108-2018,  

2018-10-11. Överklagande av beslut om anvisning av 
uppställningsplats för sopkärl, Lomma kommun; nu fråga om 
begäran om inhibition.  
Länsstyrelsen avvisar yrkandet om inhibition.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 64   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.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-10-22, § 71.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning lämnar Torvald Kullendorff, ekonom, information i 
ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsuppföljning för tekniska nämnden 2018  
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2018-10-22, § 71  
 
Tekniska nämnden beslutar 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 § 65   TN/2018:176 - 003 
 
 

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. Utvecklingsavdelningen på 
kommunledningskontoret har i en skrivelse daterad 26 september 2018 lämnat ett 
yttrande över nämndernas preliminära nämndsplaner 2019 till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-10-03, § 146, beslutat att uppmana 
nämnderna att bearbeta sina nämndsplaner för år 2019 i enlighet med 
utvecklingsavdelningens yttrande. Vidare föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott 
kommunstyrelsen att lägga arbetsutskottets beslut och utvecklingsavdelningen 
yttrande med godkännande till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutade  
2018-10-17, § 145, att lägga arbetsutskottets beslut och utvecklingsavdelningens 
yttrande med godkännande till handlingarna.  
 
Av yttrandet från utvecklingsavdelningen framgår det att flera förbättringar har gjorts 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. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-10-22, § 72.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning lämnar Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef, 
information i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-10-08  

‒ Bilaga: Nämndsplan 2019 för tekniska nämnden  
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2018-10-22, § 72  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner reviderad nämndsplan 2019 för tekniska nämnden 

och översänder densamma till kommunstyrelsen.  
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 66   TN/2018:258 - 002 
 
 

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. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-10-22, § 73.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-10-08  

‒ Bilaga: Delegationsordning för tekniska nämnden  
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2018-10-22, § 73 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden antar föreliggande, reviderade, delegationsordning för tekniska 

nämnden. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 67   TN/2018:259 - 006 
 
 

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 beslutade 2018-10-22, § 74, om sammanträdestider 
för tekniska nämndens arbetsutskott 2019.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-10-22, § 74.  
 
Nämndens handläggning 
Vid nämndens handläggning diskuterar nämnden om det föreslagna datumet, 
måndagen den 16 december, ska flyttas till måndagen den 9 december.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2018-10-16  

‒ Bilaga: Sammanträdestider 2019  
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2018-10-22, § 74  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden fastställer 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 9 december samt tiden till 
18:30.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 68   TN/2018:257 - 309 
 
 

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 en åtgärdsplan för utbyte 
till LED armaturer. Åtgärdsplanen beräknas vara klar för granskning under januari 
månad 2019.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-10-22, § 75, där 
utskottet föreslog 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.  
 
Efter arbetsutskottets sammanträde lämnade samhällsbyggnadsförvaltningen i 
skrivelse daterad 2018-10-29 ett kompletterande tillägg i förslag till beslut till tekniska 
nämnden enligt följande:   
Redaktionella ändringar samt ändringar av mindre karaktär i belysningsprogrammet 
kan göras av förvaltningschefen.  
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning informerar Peter Axelsson, gatuingenjör, och  
Philip Nilsson, nämndsekreterare, i ärendet.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-10-11  

‒ Bilaga: Belysningsprogram Lomma kommun 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2018-10-22, § 75  
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-10-29  
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TN § 68 (forts.)  TN/2018:257 - 309 
 

Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Att anta "belysningsprogram, Lomma kommun" i enlighet med bilaga som 

vägledande dokument för utformning, val och placering av belysning i Lomma 
kommun efter revidering i enlighet med av arbetsutskottets givna direktiv.  

 
./.  Bilaga  

 
‒ Att redaktionella ändringar samt ändringar av mindre karaktär i 

belysningsprogrammet kan göras av förvaltningschefen. 
______________________ 
 
Sändlista 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 13 (14) 

TEKNISKA NÄMNDEN 2018-11-12 

Utdragsbestyrkande 

TN § 69 TN/2018:250 - 301 

Beviljande av återinträde i Lomma kommuns tomt- och småhuskö 

Ärendebeskrivning 
NN och 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 och 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 måsta handläggas av datasystemets support. 
Kommunen betalar serviceavgift för detta.  

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-10-22, § 77. 

Beslutsunderlag 
‒ Mejlkonversation, 2018-10-03  
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2018-10-22, § 77 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NN och NN i Lomma 

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

______________________ 

Sändlista 
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Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om följande:  
‒ Kommunfullmäktige beslutade den 8 november att Lomma kommun skulle bli 

medlem i VA-SYD.  
‒ Kommunfullmäktige beslutade den 8 november att köpa upp Borgeby Gårdshotell.  
‒ Lägesrapport avseende VA-situationen i Lomma hamn.  
 
Gatuingenjör Peter Axelsson lämnar information om förvaltningens årliga uppföljning 
av Peab, som utför en totalentreprenad med funktionsansvar inom drift och underhåll 
åt Lomma kommuns gatu- och parkenhet samt fastighet, som handhar kommunens 
alla skolor, förskolor och äldreboende.  
 
Fastighetschef Göran Samuelsson lämnar information om förvaltningens årliga 
uppföljning av lokalvårdsentreprenörerna, Förenade service, vilka verkar i Lomma, 
samt Samhall, vilka verkar i Bjärred.   
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
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