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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-11-23 
Plats  Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen   
Tid Måndagen den 23 november 2015 kl. 18.30-20.45 

 

 

Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 

Lennart Månsson (M) 1:e vice ordförande 

Rune Netterlid (S) 2:e vice ordförande 

Åsa Ahlström (M) ledamot 

Ola Ahlqvist (M) ledamot 

Monica Thomhave Jeding (M) ledamot 

Henrik Raneke (M) ledamot 

Gunilla Tynell (FP) ledamot 

Pia Johnson (S) ledamot 

Bengt Göransson (M) tjg. ersättare för Peter Schön (M) 

Mats Falk (S) tjg. ersättare för Anders Danielsson (MP) 

 

 

Övriga deltagare Sven Gunnarsson (M) ersättare  

Cecilia Wittrock-Lindoff (M) ersättare 

Gun Larsson (FP) ersättare 

Rickard Hansson-Frostgård (C) ersättare 

Åke Björkman (S) ersättare 

 

Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef 

Mattias Persson, teknisk chef 

Göran Samuelsson, fastighetschef 

Torvald Kullendorff, ekonom 

Anja Tuomaala, karttekniker, del av § 90 

Peter Axelsson, projektledare, del av § 90 

Christine Edenbrandt, kommunsekreterare 

Sara Sätterberg, nämndsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2015-12-02 Paragrafer 86-90 

 
Underskrifter Sekreterare   

  Sara Sätterberg  
 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 2015-11-23   

Paragrafer 86-90   

Datum när anslaget 

sätts upp 

2015-12-04 Datum när anslaget  

tas ned 

2015-12-26 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-11-23 

 

TN § 86 dnr TN 2014:481.002 

 

Delegationsbeslut och meddelanden 
   

Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 

 

Nr Ärende Delegat 

 

114-121 Beviljande av parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade år 2015 

Kommunvägledare 

 

 

Beslut fattade avseende bostadsanpassnings-

bidrag under perioden 2015-10-01--2015-10-

31 

diarienummer:  

1010-11 

1423-3 

1546-4 

1689-2 

1721-4 

1724-2 

1788-8 

1796-3 

1941 

1949 

1950 

1951 

   

Handläggare bostads-

anpassningsbidrag 

 Beslut om reviderad vidaredelegationsord-

ning, beslut 2015-11-08  

Tommy Samuelsson 

 

Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 

2015-11-09 

 

Föreligger förteckning över meddelanden: 

 

- Beslut av barn- och utbildningsnämnden § 117/15 om uppföljning av lokalbe-

hovsplan 2015 

- Beslut av kultur- och fritidsnämnden § 68/15 om uppföljning av lokalbehovsplan 

2015 

- Beställning av fasadskylt till Alléskolan, TN 2015:27.216 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-11-23 

 

TN § 86 (forts.) dnr TN 2014:481.002 

 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

– Tekniska nämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-11-23 

 

TN § 87 dnr TN 2014:245.041 

 

 

Månadsuppföljning per oktober för tekniska nämnden 
 

Ärendebeskrivning  

Månadsuppföljning för tekniska nämnden per oktober månad 2015 presenteras.  

 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-11-09 § 88. 

 

Nämndens handläggning 

Vid nämndens sammanträde lämnar ekonom Torvald Kullendorff information om 

månadsrapporten och om ersättningar från rättstvister 2015. 

 

Beslutsunderlag  

– Månadsrapport för tekniska nämnden januari-oktober 2015  

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-11-09 § 88. 

 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

– Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden till 

och med oktober månad 2015.   

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-11-23 

 

TN § 88 dnr TN 2013:164.041 

 

 

Slutredovisning av avslutade KF-projekt 
 

Ärendebeskrivning  

Större investeringsprojekt har en beslutad totalutgift vilket innebär att såväl bud-

get som utfall kan sträcka sig över mer än ett år. Så länge projektet pågår kommer 

årliga avvikelser mot budget att föras över till nästkommande år. När projektet 

slutredovisas kommer kvarstående avvikelser att återföras till finansieringen.  

 

Förvaltningen föreslår att följande KF-projekt slutredovisas: 

 

 

1330/1675, 1692 Renovering av T-bryggan och I-bryggan 

 

 Till och med 2015 OKT Beräknad 

slutlig 

avvikelse 
Totalutgift Ackumulerad 

budget 

Ackumulerat 

utfall 

Ackumulerad 

avvikelse 

2450 2450 2655 -205 -215 

 

Projektet har syftat till att återställa stormskadade funktioner på T-bryggan och att 

öka tillgängligheten på I-bryggan.  På T-bryggan har trappa och avsats byggts i 

robustare utformning.  I-bryggan har förstärkts med ny bryggavsats, demonterbar 

trappa samt badhiss. Totalutgiften för projektet har överskridits. Avvikelsen beror 

på att den ursprungliga trappan på T-bryggan fick byggas om, med fördyring som 

följd. Den tänkta badhissen på I-bryggan fick bytas ut mot en tryggare och stabi-

lare konstruktion. Vissa anpassningar till bad under vintersäsong har också gjorts. 

 

  

1411/1237 Konstgräsplan i Borgeby 

 

 Till och med 2015 OKT Beräknad 

slutlig 

avvikelse 
Totalutgift Ackumulerad 

budget 

Ackumulerat 

utfall 

Ackumulerad 

avvikelse 

6800 6800 6905 -105 -155 

 

Väderförhållanden har påverkat och fördyrat projektet något. Anläggningen skulle 

varit driftklar under 2014 men fick på grund av en regnig höst senareläggas till vå-

ren 2015. Konstgräset är en känslig produkt och bland annat limningen av själva 

mattan kräver en miljö som inte är alltför våt och kall. 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-11-23 

 

TN § 88 (forts.) dnr TN 2013:164.041 

 

1058/1527 Åtgärd underminerad hamnkonstruktion hamnpiren 

 

 Till och med 2015 FEB Beräknad 

slutlig 

avvikelse 
Totalutgift Ackumulerad 

budget 

Ackumulerat 

utfall 

Ackumulerad 

avvikelse 

1500 1500 1505 -5 -5 

 

Projektet inkluderar åtgärder på pirhuvudet i Lomma hamn. Konstruktionen har 

med tidens gång underminerats och ny grundförstärkning har gjorts för att und-

vika sättningar. 

 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-11-09 § 89. 

 

Nämndens handläggning 

Vid nämndens sammanträde lämnar Mattias Persson information. 

 

Beslutsunderlag 

– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2015-11-09 

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-11-09 § 89 

 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

– Tekniska nämnden beslutar att överlämna förslag till slutredovisning av avslu-

tade KF-projekt till kommunfullmäktige. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-11-23 

 

TN § 89 dnr TN 2015:291.006 

 
 

Förslag till sammanträdestider 2016 för tekniska nämnden  
 

Ärendebeskrivning  

Föreligger förslag till sammanträdesdagar för år 2016.  

 

Förslaget har tagit sin utgångspunkt i planeringen för 2015 men har justerats och 

anpassats utifrån tidplanen för inlämning av ekonomiska rapporter, kommunsty-

relsen, kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges gruppmöten. Hänsyn har 

även tagits till skollov och helgdagar.  

 

Förslaget innebär följande sammanträdesdagar: 

 

Tekniska nämnden: 1 februari, 29 februari, 4 april, 25 april, 23 maj, 13 juni, 29 

augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november, 12 december. 

 

Nämndssammanträdena börjar kl. 18.30 

 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-11-09 § 90. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från kansliavdelningen, 2015-11-06 

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-11-09 § 90 

 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

- Tekniska nämnden fastställer sammanträdesdagar för 2016 enligt följande: 1 

februari, 29 februari, 4 april, 25 april, 23 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 

24 oktober, 21 november, 12 december samt tiden till kl 18.30. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-11-23 

 

TN § 90  

 

 

Information  
 

Ärendebeskrivning 

 

Teknisk chef Mattias Persson lämnar information i följande ärende: 

- Driftentreprenaduppföljning PEAB 

- Broschyr till Lomma kommuns medborgare med information om dagvattenha-

tering på tomten. 

 

Anja Tuomaala lämnar information i följande ärende: 

- Årlig avstämning hamnen 

 

Fastighetschef Göran Samuelsson lämnar information i följande ärenden: 

- Utbyggnadsprogram för skolorna 

- Lokalförsörjning vid flyktingmottagande 

 

Peter Axelsson lämnar information i följande ärende: 

- Lägesrapport stationsområdet 

 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

 

- Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


