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       Sammanträdesdatum s. 1 (9) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2017-06-12 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp   

Tid 2017-06-12, kl. 18:30-20:05 
 

 

Beslutande Alf Michelsen (M) 
Lennart Månsson (M 
Rune Netterlid (S) 
Åsa Ahlström (M) 
Ola Ahlqvist (M) 
Monica Thomhave Jeding (M) 
Henrik Raneke (M) 
Gunilla Tynell (L) 
Mats Falk (S) 
Mikael Lundquist (MP) 
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Eva Banheden Lindblad (M) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot, §§ 22-24 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
tjg. ersättare för BG Svensson (KD) 
tjg. ersättare för Åsa Ahlström (M), §§ 25-27 

Övriga deltagare Eva Banheden Lindblad (M) 
Anders Olsson (L) 
Gun Larsson (L) 
Åke Björkman (S) 
Karsten Bringmark (S) 
 
Tommy Samuelsson 
Mattias Persson 
Göran Samuelsson 
Torvald Kullendorff 
Adam Edvinsson 
 

 
 

ersättare, §§ 22-24 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
samhällsbyggnadschef 
teknisk chef 
fastighetschef 
ekonom 
nämndsekreterare 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2017-06-14 
 
 
 
 

Paragraf  
§22-§27 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Alf Michelsen 
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2017-06-12 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

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

 
Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2017-06-12   

Paragrafer §22-§27   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-06-15 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-07-07 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TN § 22   TN/2017:61 - 002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

33-45 Beviljande av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade år 2017 

Kommunvägledare 

1233-7 
2005 
2023 
2024 
2026 
2027 
1559-3 
1904-2 
1925-4 
1955 
1996-3 
2011-2 
2017 
2022-1 
2028 
2028-2 
2031 

Beslut fattade avseende 
bostadsanpassningsbidrag under perioden 2017-
03-01 – 2017-03-31 

Handläggare 
bostadsanpassnings-
bidrag 

TN/2017: 
141 - 002 

Beslut om revidering av 
vidaredelegationsordning för 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-05-04 

Tommy Samuelsson, 
samhällsbyggnadschef 

 
 
Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 
2017-05-29 
 
 
Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
TN/2017:130 - 121 Beslut från kommunstyrelsen 2017-04-26 § 57, 

Antagande av befolkningsprognos för Lomma kommun 
2017-2022. 
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TN § 22 (forts.)    
 
 
TN/2017:77 - 225 Beslut från kommunstyrelsen 2017-04-26 § 60, 

Uppföljning av energiförbrukning under 2016 inom 
kommunala fastigheter. 

 
TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende resning av vägg samt 

installation av dörr på Karstorpsskolan Södra. 
 
TN/2017:54 - 010 Förfrågan om förstudie avseende förändringar i utemiljö 

vid Smultronställets förskola. 
 
TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende byta av dörr inklusive 

tröskel vid Fladängsskolan. 
 
TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende flytt av paviljong vid 

Karstorpsskolan till Skeppets förskola. 
 
TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende omasfaltering av 

basketplan, borttagande av cykelställ och buskar samt 
installation av gunga och solskydd vid Bjärehovsskolan. 

 
TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende anpassning för barn 

med särskilda behov vid Skeppets förskola. 
 
TN/2017:13 - 290 Beställning enligt förstudieoffert avseende ombyggnad 

för fritidsklubb inom Fladängsskolan. 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna. 
 
______________________ 
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TN § 23   TN/2017:138 - 003 
 
 

Nämndsplan för tekniska nämnden 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun ska nämnden varje år upprätta 
förslag till nämndsplan för det kommande året. Nämndsplanens syfte är att ange de 
viktigaste målen för nämndens verksamhet och att utgöra underlag för 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan. 
 
Föreligger förslag till Nämndsplan 2018 för tekniska nämnden i skrivelse 2017-05-22 
från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-05-29 § 26. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-06-08 - Nämndsplan 2018 för 

tekniska nämnden. 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 26/17 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner Nämndsplan för tekniska nämnden 2018 i enlighet 

med bilaga och översänder densamma för hörande till kommunstyrelsen. 
 

./. Bilaga. 
______________________ 
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TN § 24   TN/2017:105 - 041 
 
 

Driftbudget 2018 samt plan för ekonomin 2019-2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till driftbudget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 presenteras. I 
förslaget redovisas budget för tekniska nämndens verksamheter och en beskrivning av 
förändringar i verksamheterna, utmaningar för framtiden samt tekniska nämndens 
verksamhetsmål för 2018. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-05-28 § 27. 
 
Nämndens handläggning 
Vid nämndens handläggning lämnar ekonom Torvald Kullendorff information i 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-05-12 

‒ Bilaga 1: Tillkommande externa driftskostnader som följd av 
investeringsprogrammet 

‒ Bilaga 2: Tekniska verksamhet - skattefinansierad 
‒ Bilaga 3: Fastighetsverksamhet 
‒ Bilaga 4: Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad 

‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 27/17 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner driftbudgetförslag enligt tabell A för 2018 med 69 

009 tkr, 2019 med 72 470 tkr och 2020 med 72 470 tkr. 
‒ Tekniska nämnden begär medel ur kommunstyrelsens förfogandemedel enligt 

punkt B för 2018 för tillkommande driftskostnader med 2 000 tkr och för 
nettoavskrivningar 2 700 tkr. 

 
./. Bilaga. 

 
______________________ 
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TN § 25   TN/2017:105 - 041 
 
 

Förslag till investeringsbudget 2018 för tekniska nämnden samt plan för 
2019-2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har fastställt investeringsram för den kommande 
planeringsperioden.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenteras i skrivelse 2017-05-19 förslag till 
investeringsbudget samt plan för 2019-2020. 
 
Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-05-29 § 28 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällbyggnadsförvaltningen, 2017-05-19 

‒ Bilaga 1: Detaljerad projektsammanställning 
‒ Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-05-29 § 28 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget för 2018-2020 i 

enlighet med bilaga och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen. 
 

./. Bilaga. 
 

______________________ 
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TN § 26   TN/2016:211 - 042 
 
 

Månadsuppföljning jan-maj 2017 
 

 

Ärendebeskrivning 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med maj månad 2017 presenteras. 
 
Nämndens handläggning 
Ordförande Alf Michelsen (M) frågar tekniska nämnden om ärendet kan tas upp för 
behandling utan att ha beretts av tekniska nämndens arbetsutskott enligt tekniska 
nämndens reglemente § 23. Ordföranden finner att nämnden svarar enhälligt ja. 
 
Vid nämndens sammanträde lämnar ekonom Torvald Kullendorff information om 
månadsuppföljningen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsuppföljning för teknisk nämnden maj 2017 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden till och 

med maj månad 2017 och lägger den till handlingarna. 
 
______________________ 
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TN § 27    
 
 

Information 
 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om följande ärenden: 
‒ Samhällsbyggnadsförvaltningens närvaro vid Lommadagarna 25/5-28/5 
‒ Pågående samtal med Trafikverket avseende ökade kostnader för pågående 

projekt med planskild korsning, Vinstorpsvägen. 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen 
 
______________________ 
 
 
 


