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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-05-07 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lommabuktens Seglarklubb, Ankarplatsen 1, 234 33 Lomma   

Tid 2018-05-07, kl. 18:30-19:26 
 

 

Beslutande Alf Michelsen (M) 
Lennart Månsson (M) 
Rune Netterlid (S) 
Åsa Ahlström (M) 
Ola Ahlqvist (M) 
Monica Thomhave Jeding (M) 
Anders Olsson (L) 
BG Svensson (KD) 
Mats Falk (S) 
Mikael Lundquist (MP) 
Bengt Göransson (M) 

 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Henrik Raneke (M) 

Övriga deltagare Sven Gunnarsson (M) 
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Eva Banheden Lindblad (M) 
Gun Larsson (L) 
Marie Nilsson (M) 
Åke Björkman (S) 
Tommy Samuelsson 
Mattias Persson 
Göran Samuelsson 
Karolina Jensen 
Per Larsson 
Torvald Kullendorff 
Philip Nilsson 
Adam Edvinsson 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
samhällsbyggnadschef 
teknisk chef 
fastighetschef 
gatu-/parkchef 
förvaltningsstrateg 
ekonom 
nämndsekreterare 
nämndsekreterare 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-05-09 
 
 
 
 

Paragraf  
§24-§34 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Alf Michelsen 
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-05-07 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

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

Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2018-05-07   

Paragrafer §24-§34   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-05-11 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-06-02 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-05-07 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

 
TN § 24   TN/2018:77 - 002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
  

 
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 
 
 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

12-17 Beviljande av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade år 2018 

Kommunvägledare 

TN/2017: 
120 - 060 

Beställning, 2018-03-14, av totalentreprenad 
avseende Pilängsskolan rivning, om och 
nybyggnad av skola. Fastighet Vinstorp 30:1 
Lomma 

Tommy Samuelsson, 
samhällsbyggnadschef 

 Reviderad vidaredelegation för 
samhällsbyggnadschefen 2018-04-04 

Tommy Samuelsson, 
samhällsbyggnadschef 

 
 

Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 
2018-03-12 samt 2018-04-16. 

 
TN/2018:91 - 042 Beslut från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 15. 

Godkännande för budgetering, redovisning och uppföljning av 
investeringar. 

 
 Beslut från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 14. 

Godkännande av ytterligare investeringsmedel för finansiering 
av parkourbana. 

 
TN/2018:90 - 210 Beslut från kommunstyrelsen, 2018-03-21, § 36. 

Sammanställning av aktuellt planläge. 
 
TN/2018:43 - 009 Beslut från kommunstyrelsen, 2018-03-21, § 31. Uppföljning av 

synpunkts- och klagomålshanteringen (LUKAS) 
 
TN/2018:92 - 042 Beslut från kommunstyrelsen, 2018-03-21 § 27. Fastställande 

av budgetramar för åren 2019-2021. 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-05-07 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
TN § 24 (forts.)  TN/2018:77 - 002 

 
 
 
TN/2018:45 - 012 Beslut från kommunstyrelsen, 2018-03-21 § 35. Uppföljning 

och översyn av anvisningar för informationsverksamheten med 
kommunikationsplan för 2018 samt förslag om fördjupat 
utvecklingsarbete. 

 
TN/2018:116 - 012 Beslut från socialnämnden, 2018-04-03 § 26. Bostads- och 

lokalförsörjningsplan för socialnämnden 2018-2030. 
 
TN/2018:94 - 109 Beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2018-03-28 dnr 

211-42392-2017. Tillstånd till kameraövervakning för Statens 
Geotekniska institut avseende jordskreds-, ras- och 
erosionsbenägna zoner i Sverige. 

 
TN/2018:14 - 290 Förfrågan om förstudie avseende nybyggnation av idrottshall i 

Rutsborgsområdet. 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av delegationsbeslut och meddelanden och lägger 

dem till handlingarna. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 25   TN/2017:105 - 041 
 
 

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. 
 
Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-16, § 30. 
 
Nämndens handläggning 
Vid nämndens handläggning lämnar ekonom Torvald Kullendorff information i 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kvartalsrapport mars 2018, Tekniska nämnden 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-15 § 30 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner kvartalsrapport till och med mars månad för 

tekniska nämnden 2018 samt överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 

./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-05-07 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 26   TN/2018:109 - 100 
 
 

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. 
 
Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-16, § 31. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kansliavdelningen, 2018-04-09 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-16, § 31 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden utser Adam Edvinsson till dataskyddsombud för tekniska 

nämndens ansvars- och verksamhetsområde. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 27   TN/2018:107 - 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 vid tekniska nämndens arbetsutskotts 2018-04-16, § 32. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-06 
‒ Mailkonversation, 2018-03-29 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-16, § 32 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NNi Lomma kommuns, tomt- och 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (14) 
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TN § 28   TN/2018:105 - 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 vid tekniska nämndens arbetsutskotts 2018-04-16, § 33. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-06 
‒ Mailkonversation, 2018-03-29 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-16, § 33 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NN i Lomma kommuns, tomt- och 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-05-07 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 29   TN/2018:106 - 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 vid tekniska nämndens arbetsutskotts 2018-04-16 § 34. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-06 
‒ Mailkonversation, 2018-03-29 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2018-04-16, § 34 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NN i Lomma kommuns, tomt- och 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 30   TN/2018:102 - 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 2018-04-16, § 35.
   
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-06 
‒ Mailkonversation, 2018-03-15 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-16 § 35 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NN i Lomma kommuns, tomt- och 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 31   TN/2018:103 - 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 vid tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-16, § 36. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-06 
‒ Mailkonversation, 2018-03-15 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-16, § 36 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NN i Lomma kommuns, tomt- och 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 32   TN/2018:104 - 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 vid tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-16, § 37. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-06 
‒ Mailkonversation, 2018-03-15 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-16, § 37 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NN i Lomma kommuns, tomt- och 

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 33    
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Rune Netterlid informerar om att energiförbrukningen i Lomma Servicebostäder AB 
har ökat drastiskt och frågar vad orsaken till ökningen är. 
Fastighetschef Göran Samuelsson svarar att en omfattande utredning av ökningen 
pågår. 
 
Rune Frågar även hur arbetet fortskrider avseende åtgärdandet av trasiga lyktstolpar i 
Bjärred. Gatu-/parkchef Karolina Jensen svarar att nya stolpar har beställts men på 
grund av leveransförseningar har arbetet blivit fördröjt. 
 
Rune poängterar även vikten av noggranna avtalsformuleringar med entreprenörer för 
att undvika oförutsedda kostnadshöjningar.  
Teknisk chef Mattias Persson svarar att avtalsformulering är en kompetens som 
förvaltningen ständigt utvecklar. 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 34    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Gatu-/parkchef Karolina Jensen informerar om PEABs verksamhet i Lomma kommun i 
enlighet med entreprenad av skötsel av gata och parkytor. Karolina informerar även 
om kvalitetshöjande åtgärder som genomförs i form av utökad gräsklippning, utökad 
toalettstädning och utökade resurser för harpning av stränderna och utläggning av 
sand på desamma. 
 
Karolina Jensen informerar även om utökade behov av muddring i Lomma hamn. 
Utanför mynningen samlas sand i en högre takt än vad nuvarande muddring klarar av. 
Även bottensediment från Höje å ökar i en högre takt än vad nuvarande 
muddringnivåer kan hantera. Tekniska avdelningen vid samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar med att utreda orsakerna till det ökade behovet samt möjliga åtgärder. 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


