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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-09-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2018-09-17, kl. 18:34-19.27 

 
 

Beslutande Alf Michelsen (M) 
Lennart Månsson (M) 
Rune Netterlid (S) 
Monica Thomhave Jeding (M) 
Henrik Raneke (M) 
Anders Olsson (L) 
BG Svensson (KD) 
Mikael Lundquist (MP) 
Bengt Göransson (M)  
Sven Gunnarsson (M)  
Åke Björkman (S) 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Åsa Ahlström (M)  
ersätter Ola Ahlqvist (M)  
ersätter Mats Falk (S)  
 

Övriga deltagare Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Gun Larsson (L) 
Marie Nilsson (M) 
Rickard Hansson-Frostgård (C) 
Karsten Bringmark (S) 
 
Philip Nilsson 
Tommy Samuelsson  
Mattias Persson  
Torvald Kullendorff 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare  
samhällsbyggnadschef  
teknisk chef  
ekonom  

Utses att justera Rune Netterlid   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-09-24 
 
 
 
 

Paragraf  
§53-§55 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Alf Michelsen 
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2018-09-17   

Paragrafer §53-§55   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-09-25 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-10-17 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TN § 53   TN/2017:242 - 537 
 
 

Hemställan om investeringsmedel för slutreglering av KF-projekt 1320 
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ett ärende avseende begäran om utökad totalutgift för rubricerat projekt behandlades 
under hösten 2017 i berörda politiska nämnder (TN § 38 2017-09-25, KS § 130 2017-
10-04 och KF § 66 2017-10-26). Kommunfullmäktiges beslut innebar att 
kommunstyrelsen beviljades ett tilläggsanslag på 42,3 miljoner kronor avseende KF-
projekt 1320 ”Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen” för den händelse att 
förhandlingarna med berörda parter leder till att kommunen är betalningsansvarig 
motsvarande den nya totalutgiften om 103,1 miljoner kronor.  
 
Kommunfullmäktige beslutade även att ge tekniska nämnden uppdrag att begära 
investeringsmedel hos kommunstyrelsen då ett styrkt utbetalningsunderlag kan 
presenteras och kostnadsfördelningen mellan projektets olika parter säkerställts, i 
enlighet med beslutade överenskommelser och ansvar för de ökade kostnaderna i 
projektet.  
 
I skrivelsen från samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-09-12 presenteras 
beslutsunderlaget för begäran om investeringsmedel hos kommunstyrelsen. Skrivelsen 
redovisar bland annat resultatet av förvaltningens utredning avseende 
kostnadsökningarna jämte anledningarna därtill.  
 
Skrivelsen redogör även för att Lomma kommun har ansökt om utbetalning av det 
beviljade beloppet om 22 miljoner kronor genom den statliga medfinansieringen från 
trafikverket samt ytterligare 10 procent med hänvisning till gällande förordning och 
handbok för statlig medfinansiering. En eventuellt ökad medfinansiering är dock 
avhängig av att det finns ekonomiskt utrymme i trafikverkets regionala plan.  
 
Efter genomförda förhandlingar har trafikverket godkänt ytterligare medfinansiering 
av projektet med 11,2 miljoner kronor. Trafikverket har godkänt medfinansiering av 
projektet till en totalsumma av 33.2 miljoner kronor.  
 
Kommunfullmäktiges beviljande av tilläggsanslag är villkorat av att förhandlingar 
mellan parterna leder till att kommunen är betalningsansvarig. Förhandling avseende 
medfinansiering har skett vid möte och samtal mellan företrädare för trafikverket och 
kommunen. 
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TN § 53 (forts.)  TN/2017:242 - 537 
 
Ärendet har behandlats i tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-17 § 66.  
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden, med stöd av underlaget 
i skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-09-12, att hos kommunstyrelsen 
begära 30 050 000 kronor i utökat anslag för att kunna slutreglera skulden till 
trafikverket för projekt 1665 Planskildhet Vinstorpsvägen.  
 
Nämndens handläggning 
Vid nämndens handläggning lämnar samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson 
information i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-09-12 

‒ Bilaga 1: Protokollsutdrag tekniska nämnden 2017-09-25, § 38  
‒ Bilaga 2: Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 2017-09-18 jämte bilagd 

promemoria 
 

Överläggning  
Ordförande Alf Michaelsen (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
BG Svensson (KD) yrkar avslag till Alf Michaelsens resta yrkande.  
 
Propositionsordning  
Ordförande Alf Michaelsen (M) ställer proposition på frågan om bifall respektive 
avslag på resta yrkanden, varefter tekniska nämnden bifaller ordförandes yrkande.  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att, med stöd av underlaget i skrivelse från 

samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-09-12, att hos kommunstyrelsen begära 
30 050 000 kronor i utökat anslag för att kunna slutreglera skulden till trafikverket 
för projekt 1665 Planskildhet Vinstorpsvägen.  

 
Reservation  
BG Svensson (KD) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 54   TN/2017:303 - 303 
 
 

Förslag till beslut avseende Lomma kommuns inträde i VA-SYD 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde i samarbete med utvecklingsavdelningen 
i Lomma under perioden 2017-05-31 till 2017-10-31 en förstudie som undersökte för- 
och nackdelar för Lomma kommun avseende VA-samverkan med VA SYD. Förstudien 
presenterades för tekniska nämnden i Lomma kommun 2017-12-11 §47. 
 
Ärendet återupptogs i tekniska nämnden 2018-02-26 §13. Tekniska nämnden 
framförde och beslutade då bl.a. att: 
”en fördjupad samverkan med VA SYD skulle kunna skapa de bästa förutsättningarna 
för Lomma kommun att möta framtida utmaningar. Vidare framgår det inte av 
förstudien vilka ekonomiska konsekvenser det skulle bli av en sådan samverkan. För att 
utröna detta uppdrar tekniska nämnden till förvaltningen att i samarbete med VA SYD, 
presentera ett förslag på beslutsunderlag för ett samgående med VA SYD.” 
 
Efter ett uppstartsmöte mellan VA SYD och samhällsbyggnadsförvaltningen 
påbörjades, i enlighet med tekniska nämndens beslut, ett fördjupat utredningsarbete. 
Med anledning av detta beslutades att arbetet skulle inledas omgående och att det var 
önskvärt med en skyndsam process inte minst ur ett verksamhetsperspektiv. Avsikten 
med arbetet i denna fas var att underlaget skulle möjliggöra att  
VA-verksamheten vid Lomma Kommun skulle kunna överföras till VA SYD 2019-01-01. 
Ett beslutsunderlag och en tidplan för en eventuell övergång presenterades för 
tekniska nämndens arbetsutskott i Lomma i slutet på maj. Tekniska nämnden föreslog 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om inträde i VA SYD 
2018-06-18, § 35. Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-06 § 44 att ansöka om 
medlemskap i VA-SYD.  
 
Kommunfullmäktige i Burlöv, Eslöv och Malmö har beslutat att godkänna Lommas 
medlemskap i VA SYD efter hemställan från VA SYD. Kommunfullmäktige i Lund 
behandlar hemställan vid sammanträde 2018-09-27. Beslut i VA SYDs förbundsstyrelse 
att erbjuda Lomma medlemskap i VA SYD kommer att äga rum 2018-09-26. 
Kommunfullmäktige i Lomma kommun kommer fatta beslut om kommunen skall tacka 
ja eller nej till inträde i VA SYD 2018-10-15. I det fall Lomma tackar ja kommer beslut 
att tas i VA SYDS förbundsfullmäktige att godkänna Lommas medlemskap i VA SYD 
2018-10-26. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 6 (7) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2018-09-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 54 (forts.)  TN/2017:303 - 303 
 
Ärendet har behandlats i tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-17, § 69. 
Under förutsättning att VA SYDs förbundsstyrelse beslutar om att erbjuda Lomma 
medlemskap i VA SYD 2018-09-26, föreslår tekniska nämndens arbetsutskott att 
tekniska nämnden rekommenderar kommunstyrelsen i Lomma kommun att föreslå 
kommunfullmäktige att:  
‒ godkänna förslag på samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och 

Lommas kommuner 
‒ anta förslag till förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, 

Eslöv och Lomma 
‒ anta förslag till reglementen för förbundsstyrelse, ägarnämnder och revisorer 
‒ för sin del ställa sig bakom förslag till Lomma kommuns inträde i VA SYD samt att 

översända förslaget till Kommunstyrelsen i Lomma för vidare handläggning och 
beslut i Kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-09-11 

‒ Bilaga 1: Samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma 
kommuns inträde i VA SYD. 

‒ Bilaga 2: Förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, 
Eslöv och Lomma. 

‒ Bilaga 3: Reglemente för ägarnämnd Lomma för VA-samverkan mellan Lund, 
Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma. 

‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2018-06-20, § 93  
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2018-06-18, § 35  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
Under förutsättning att VA SYDs förbundsstyrelse beslutar om att erbjuda Lomma 
medlemskap i VA SYD 2018-09-26 rekommenderar tekniska nämnden 
kommunstyrelsen i Lomma kommun att föreslå kommunfullmäktige att: 
‒ godkänna förslag på samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och 

Lommas kommuner 
‒ anta förslag till förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, 

Eslöv och Lomma 
‒ anta förslag till reglementen för förbundsstyrelse, ägarnämnder och revisorer 
‒ för sin del ställa sig bakom förslag till Lomma kommuns inträde i VA SYD samt att 

översända förslaget till Kommunstyrelsen i Lomma för vidare handläggning och 
beslut i Kommunfullmäktige. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 55    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om intresset kring Stationen i 
Bjärred.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del va informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


