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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-13 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup  
Tid kl. 14.00-16.30 

 
 

Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande  
Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare för Åsa Ahlström (M) 
Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Lennart Månsson (M)  
Bengt Håkansson (FP) ledamot  
Rune Netterlid (S) ledamot  
 
 

 

Övriga deltagare Göran Samuelsson, tf förvaltningschef §§ 85-87 
Torvald Kullendorff, ekonom §§ 85-87 
Bengt Lavesson, exploateringskoordinator §§ 85-87 
Susanne Persson, nämndsekreterare §§ 85-87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma, 2014-10-20 Paragrafer 
85-87 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson   
 Ordförande   

  Alf Michelsen   
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott   

Sammanträdesdatum 2014-10-13   

Paragrafer § 85-87   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-10-23 Datum när anslaget 
tas ned 

2014-11-14 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma    

 
Underskrift 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 3 (5) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-13 
 

TN AU § 85  Dnr TN 2013:132.225 
 
 

Slutredovisning av avslutade KF-projekt 
 

Ärendebeskrivning  
Större investeringsprojekt har i de flesta fall en beslutad totalutgift och sträcker 
sig ofta över flera år. De flesta projekt slutredovisas i samband med ett årsskifte 
vilket innebär att budgeten upphör och att eventuella avvikelser återförs till finan-
siering. Under ett eller ett par år efter slutredovisningen kan det dock fortfarande 
förekomma kompletterande utgifter i projektet. Sådana utgifter finansieras ur en 
särskild resurs i investeringsbudgeten. 
 
Slutredovisning av investeringsprojekt redovisas i tjänsteskrivelse från tekniska 
förvaltningen daterad 2014-10-07.  

 

Beslutsunderlag  
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-10-07 
 
Arbetsutskottets handläggning  
Under arbetsutskottets sammanträde informerar ekonom Torvald Kullendorff om 
att skrivelsen från tekniska förvaltningen, daterad 2014-10-07, behöver uppdateras 
för vissa av projekten avseende ackumulerat utfall, ackumulerad avvikelse och be-
räknad slutlig avvikelse. Arbetsutskottets ledamöter enas om att ge ekonom  
Torvald Kullendorff i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde genomföra 
uppdateringarna i skrivelsen.  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att ge ekonom Torvald Kullendorff 
i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde genomföra uppdateringar i skri-
velsen ”Slutredovisning av avslutade KF-projekt” avseende ackumulerat utfall,  
ackumulerad avvikelse och beräknad slutlig avvikelse  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta  
följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att efter genomförda uppdateringar avseende  
ackumulerat utfall, ackumulerad avvikelse och beräknad slutlig avvikelse över-
lämna förslag till slutredovisning av avslutade projekt till kommunfullmäktige.   

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-13 
 

TN AU § 86   
 
 

Skrivelser och meddelanden 
 

dnr TN 2014:23.280 Förfrågan om förstudie från UKF-förvaltningen gäl-
lande område Bjärehovs förskola – Utetrollen 

 
dnr TN 2014:23.280 Förfrågan om förstudie från UKF-förvaltningen gäl-

lande Karstorpskolan Norra, grupprum  
 

dnr TN 2014:23.280 Förfrågan om förstudie från UKF-förvaltningen gäl-
lande anpassning av Pilängsbadet  

 
dnr TN 2011:110.512 Beslut från Länsstyrelsen 2014-09-26 gällande över-

klagande av kommuns beslut om att avsluta ärende 
om trafikbuller på fastigheten Löddesnäs 14:35, 
Lomma kommun  

 
dnr TN 2014:346.501 Kungörande och granskning vägplan för ombyggnad 

av väg 913, Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen 
Lundavägen-Flädie Kyrkväg, Lomma kommun 

 
dnr TN 2014:23.280 Förstudieoffert gällande Utetrollen, uppförande av 

lekutrustning mm)  
 

dnr TN 2014:23.280 Förstudieoffert gällande Trollets förskola, handi-
kappanpassning mm. 

 
dnr TN 2014:228.060 Beslut från Kommunfullmäktige i Lund, 2014-08-28 

§ 148, Markupplåtelseavtal mellan Lunds kommun 
m.fl. kommuner samt Kraftringen Energi AB (publ) 
och Kraftringen Nät AB.  

 
dnr TN 2014:23.280 Beslut från Kultur- och Fritidsnämnden i Lomma, 

2014-09-01 § 59, Beställande av förstudie beträffan-
de anpassning av Pilängsbadet 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att skrivelser och meddelanden 
läggs till handlingarna.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-13 
 

TN AU § 87  
 
 

Informationsärenden 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen informerar om följande ärenden: 
 
- Information om utredning avseende översvämningsrisker. Göran Samuelsson, 

tf teknisk chef, informerar arbetsutskottets ledamöter om samordnad förvalt-
ning av kustzonen i Lomma kommun samt om dagvattengruppens arbete med 
översvämningsfrågor. Tekniska arbetsutskottets ledamöter påtalar behovet av 
en samordning av arbetet med översvämningsrisker samt av ytterligare poli-
tisk behandling av frågan. Göran Samuelsson undersöker ärendet vidare.  

 
- Göran Samuelsson, tf teknisk chef, redogör för Utbyggnadsprogram för fas 2. 

I redovisningen presenteras en prognos som visar ett ökat elevantal samt för-
slag på alternativ för ersättningsbyggnader och tillbyggnader.  

   
- Bengt Lavesson, exploateringskoordinator, redogör för nuläget avseende arbe-

tet med CA Fastigheter, Midroc och JM AB. Bengt Lavesson informerar även 
om detaljplansarbetet för Nians verksamhetsområde.  

 
- Information avseende kollektivtrafikstråken kommer att ges på tekniska 

nämndens sammanträde den 27 oktober.  
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


