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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-03-24 
Plats  Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen   
Tid kl.18.30-20.50   Ajournering av sammanträdet 19.15-19.30 

 
 

Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande  
Lennart Månsson (M) vice ordförande 
Rune Netterlid (S) 2:e vice ordförande 
Åsa Ahlström (M) ledamot 
Claes Ulveryd (M) ledamot 
Ola Ahlqvist (M) ledamot 
Monica Thomhave Jeding (M) ledamot 
Bengt Håkansson (FP) ledamot 
Carin Andersson (FP) ledamot 
Arne Lindgren (S) ledamot 
Jesper Wiman (M) tjg. ersättare för Patric Bystedt 

 

Övriga deltagare Leslie Qvandrup (M) ersättare 
Göran Tufvesson (M) ersättare 
Henrik Raneke (M) ersättare 
Rickard Hansson-Frostgård (M) ersättare 
Karin Everlund (S) ersättare 
Mats Falk (S) ersättare 
Lotta Ahlfors, teknisk chef §§ 19-28 
Torvald Kullendorff, ekonom §§ 19-26 
Susanne Persson, nämndsekreterare §§ 19-28 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Rune Netterlid   

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma, 2014-03-31 Para-
grafer 
19-28 
 
 
 

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 nämnden   

Sammanträdesdatum 2014-03-24   

Paragrafer §§ 19-28   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-04-02 Datum när anslaget 
tas ned 

2014-04-24 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma    

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2014-03-24 
 

TN § 19  
 
 

Medgivande av närvarorätt  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har att besluta om närvarorätt vid dagens sammanträde för Jo-
akim Hörstedt, ombud, Mikael Leijon, platschef och Mattias Nilsson, arbetsleda-
re, samtliga från PEAB.  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att ge Joakim Hörstedt, ombud, Mikael Leijon, 
platschef och Mattias Nilsson, arbetsledare, samtliga från PEAB, närvarorätt vid 
dagens sammanträde.   
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2014-03-24 
 

TN § 20  
 
 

Informationsärende: PEAB - erfarenhetsåterkoppling 
 
Ärendebeskrivning 
PEAB genomför drift och underhåll åt Lomma kommun. Joakim Hörstedt, 
ombud, Mikael Leijon, platschef och Mattias Nilsson, arbetsledare på PEAB gör 
en erfarenhetsåterkoppling till tekniska nämndens ledamöter avseende det arbete 
som genomförs av PEAB.  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
–    Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2014-03-24 
 

TN § 21 Dnr TN 2014:17.002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
  
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 
 
Nr Ärende Delegat 

 
17-26 Beviljande av parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade år 2014  
Kommunvägledare 

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 
2014-03-10 §§ 20-25. 
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
–    Tekniska nämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till 
handlingarna. 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-03-24 
 

TN § 22 Dnr TN 2013:164.041 
 
 

Månadsuppföljning för tekniska nämnden januari-februari 
 
Ärendebeskrivning 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med februari månad 2014 pre-
senteras. Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-03-10 
§ 20.  
 
Beslutsunderlag 
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-03-10 § 20 
– Månadsrapport för tekniska nämnden januari-februari 2014 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning för tekniska 
nämnden till och med februari månad 2014.   
 

./.                Bilaga A 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-03-24 
 

TN § 23 Dnr TN 2013:164.041 
 
 

Förslag till investeringsbudget för tekniska nämnden för åren 
2015-2017 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till investeringsbudget för tekniska nämnden för åren 2015-2017  
presenteras. Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott  
2014-03-10 § 21.  
 
Beslutsunderlag 
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-03-10 § 21 
– Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen 2014-03-06 
– Sammanställning över projekts totalutgifter  
 
Tekniska nämndens handläggning 
Inför överlämnandet av förslag till investeringsbudget för tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen kommer ett antal korrigeringar att göras:  
– I sammanställningen Investeringsbudget 2015-2017 stryks raden ”Totalt skat-

tefinansierad verksamhet” 
– Projekt 1407, Norra Västkustvägen genom Borgeby, flyttas från år 2016 till år 

2018 
– Projekt 1333, dagvattennät, flyttas från år 2016 till år 2018 
– Kostnaden för projekt Pågatågen, åtgärder allmän plats, kommer att ses över 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att efter genomförd korrigering överlämna förslag 
till översyn av fastställd investeringsbudget 2015-2016, investeringsbudget 2017 
samt översiktlig beredning av investeringsbudget 2018-2021 till kommunstyrelsen 
för vidare beredning.  
 

./.                Bilaga B 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-03-24 
 

TN § 24 Dnr TN 2013:228.556 
 
 

Beställning av entreprenadarbeten – ”Projekt ny kaj/brygga vid 
småbåtshamnen Lomma” och ”Projekt T-bryggan renovering”  
 
Ärendebeskrivning 
I budget för 2013 har avsatts 2 000 tkr för reparation av kaj vid kryssarklubben 
(Höjeågatan) omfattande cirka 32 meter kaj. Då det vid inspektion och behovs-
kontroll inför upphandlingen visade sig att det var motiverat att byta ut kajen på 
en längre sträcka valde tekniska förvaltningen att projektera och utforma förfrågan 
omfattande cirka 70 meter ny kaj. Kostnaderna för projektdel 1 ökar därför med 
900 tkr. 
 
I budget för 2013 har avsatts 1 750 tkr för reparation av rampen vid T-bryggan. 
Vid tekniska nämnden 2013-11-04 § 78 presenterades ett förslag innehållande en 
ny tillgänglighetsanpassad I-brygga med hiss och en ny trappa invid T-bryggan. 
Den tekniska lösningen gäller fortsatt men kostnaderna har ökat med 700 tkr. Den 
främsta anledningen till detta är dyrare grundläggning på det djupare vattnet samt 
att hissen kostar mer än beräknat. I tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen be-
skrivs hur åtgärderna ska finansieras. Finansieringen av kostnadsökningen kan ske 
genom omdisponering utav medel inom ramen för tekniska nämndens budget.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-03-10 § 22.  
Arbetsutskottet beslutade att beställa entreprenaden i enlighet med Startmötespro-
tokoll från startmöte ”Ny kaj, trappor och bryggor 2014”, daterat 2013-03-04.  

 
Beslutsunderlag  
–   Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-03-10 § 22  
– Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-03-03 

 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
– Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att utökad totalutgift  
(2 900 tkr) för kajreparationen finansieras med medel från årsanslag för hamn-
verksamheten med 900 tkr.  
 

– Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att finansieringen och  
utökningen av totalutgiften (2 450 tkr) för bryggorna omdisponeras på följande 
vis: I-bryggan finansieras med avsatta medel (1 750 tkr) och T-bryggan finansie-
ras med medel ur Mindre investeringar omfattande cirka 700 tkr.  

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-03-24 
 

TN § 25 Dnr TN 2012:126.420 
 
 

Bryggor i Höje å – kostnader för åtgärder och konsekvenser  
 
Ärendebeskrivning 
Längs Höjeå på norra sidan i höjd med Furet och Kyrkofuret finns bryggor av  
varierad standard och storlek. Det saknas i samtliga fall avtal med kommunen som 
ger bryggägarna rätt att nyttja kommunens mark. Tekniska förvaltningen har den 
25 september och den 5 december 2012 haft samrådsmöte med Miljö- och Bygg-
förvaltningen avseende bryggorna som ligger inom strandskyddat område.  
Syftet med mötena har varit att klargöra vilka åtgärder som kan bli aktuella att 
vidta och vilka tillstånd och dispenser som kan komma att behövas om bryggor 
ska tas bort.  
 

Ärendet återremitterades till tekniska förvaltningen efter beslut av tekniska nämn-
den 2014-02-24 § 16 med uppdraget till tekniska förvaltningen att ta fram ett tyd-
ligare beslutsunderlag gällande bakgrund och förutsättningar för arrendenivåer 
samt att ett förslag till arrendeavtal skulle tas fram. I tjänsteskrivelse från tekniska 
förvaltningen beskrivs förslag till åtgärder och ett förslag till avtal mellan Lomma 
kommun och bryggägarna presenteras.  
 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-03-10 § 23.  
 

Beslutsunderlag  
–   Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-03-10 § 23 
– Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-03-04 med tillhörande 

bilagor: Redovisning av bryggans yta och utseende samt Bryggans placering 
vid Höje å 

– Förslag till avtal mellan Lomma kommun och bryggägare 
 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till 
åtgärder och finansieringen av genomförandet, enligt beskrivning i bilagd tjänste-
skrivelse.  
 

– Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ge tekniska förvalt- 
ningen i uppdrag att teckna avtal i enlighet med tjänsteskrivelse och avtalsförslag.  
 
– Tekniska nämnden föreslår även kommunstyrelsen besluta att godkänna före- 
slagen ekonomisk fördelning.  
 

./.                Bilaga C 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-03-24 
 

TN § 26 Dnr TN 2013:164.041 
 
 

Omdisponering av investeringsbudget 2014 avseende Medborgar-
huset i Bjärred samt gång- och cykelväg Bjärred-Lund (Flädie) 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har i samband med budgetprocess 2014-2016 beslutat om inve-
steringsmedel omfattande 2 500 tkr, för byte av ventilationsanläggning i Medbor-
garhuset för 2015. Kommunstyrelsen har även beslutat om investeringsmedel om-
fattande 3 200 tkr, för gång- och cykelväg mellan Bjärred-Lund (Flädie) för 2014.  
 
Med anledning av vitesföreläggande från Miljö- och Byggnadsnämnden avseende 
besiktning av rubricerad ventilationsanläggning bör ventilationsombyggnaden ut-
föras under 2014. Med anledning härav bör investeringsmedel tidigareläggas och 
flyttas från 2015 till 2014. Gång- och cykelvägen mellan Bjärred-Lund har förse-
nats av anledningar som Lomma kommun inte kunnat påverka. Genomförande- 
tiden är därför senarelagd från 2014 till 2015. Projekteringsarbete pågår. Med an-
ledning härav bör investeringsmedel senareläggas och flyttas från 2014 till 2015.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-03-24 § 26.  

 

Beslutsunderlag  
–   Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-03-24 § 26 
– Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen 2014-03-21 

 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull- 
mäktige att tidigarelägga investering, omfattande 2 500 tkr, för byte av ventila-
tionsanläggning i Medborgarhuset från 2015 till 2014.  
 
– Tekniska nämnden föreslår även kommunstyrelsen föreslå  
kommunfullmäktige att senarelägga investering, omfattande 3 200 tkr, för gång- 
och cykelväg mellan Bjärred-Lund (Flädie) från 2014 till 2015.  
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-03-24 
 

TN § 27  
 
 

Ordföranden informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens ordförande informerar om följande: 

 
• Dom i ärende gällande arbetsmiljöproblematik på Karstorpsskolan.  
 
• Samrådsmöte angående Strandängarna och vattenhöjning har ägt rum. In-

komna synpunkter kommer att sammanställas till kommande nämnds-
sammanträde.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-03-24 
 

TN § 28  
 
 

Tekniske chefen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniske chefen Lotta Ahlfors informerar om följande ärenden: 

 
• Arbetet pågår med att ta fram en ny Trafiksäkerhetsplan. Tekniska nämn-

den väljer vid dagens sammanträde att ta del av en workshop i vår avse-
ende planen. Tekniska förvaltningen kommer att återkomma med datum 
för workshopen.  

 
• Pågående tvist mellan tekniska förvaltningen och VVS-konsult. En stäm-

ningsansökan kommer att lämnas in. 
 

• Ansökningstiden för ny samhällsbyggnadschef i Lomma kommun har gått 
ut. Intervjuer kommer att påbörjas inom kort.  

 
• Information om genomförandet av beslutade hastighetsändringar i  
      Lomma kommun kommer att ges via Lommaaktuellt.  

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

 


