
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 1 (17) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

TEKNISKA NÄMNDEN 2015-02-23 
Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp  
Tid kl. 18.30-21.40, ajournering kl 19.00-19.25 

 
 

Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 
Lennart Månsson (M) 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 
Peter Schön (KD) ledamot 
Pia Johnson (S) ledamot 
Anders Danielsson (MP) ledamot  
 

 

Övriga deltagare Bengt Göransson (M) ersättare 
Sven Gunnarsson (M) ersättare 
Cecilia Lindoff Wittrock (M) ersättare 
Joy Nilsson (M) ersättare 
Lena Wahlgren (M) ersättare 
Anders Olsson (FP) ersättare  
Gun Larsson (FP) ersättare 
Mats Falk (S) ersättare  
Åke Björkman (S) ersättare 
Torvald Kullendorff, ekonom §§ 6-9, del av § 17 
Jakob Fahlstedt, trafikingenjör, del av § 17 
Ulrika Lagerstedt, projektingenjör, del av § 17 
Peter Norlander, VA-chef   
Mattias Persson, gata/parkchef  
Göran Samuelsson, teknisk chef  
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef   
Susanne Persson, nämndsekreterare  
 
 

 

Utses att justera Rune Netterlid   

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma, 2015-03-03 Paragrafer 
6-18 

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 2015-02-23   

Paragrafer §§ 6-18   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2015-03-05 Datum när anslaget 
tas ned 

2015-03-27 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma    

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2015-02-23 
 

TN § 6  Dnr TN 2014:481.002 
 

 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
  
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 
 
Nr Ärende Delegat 

 
1-13 Beviljande av parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade år 2015 
Kommunvägledare 

1 
 

Beslut fattade avseende bostadsanpassnings-
bidrag under perioden 2015-01-01 – 2015-
01-31, dnr 1906, 1907 

Handläggare bostads-
anpassnings-bidrag 

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott  
2015-02-09 §§ 1-16 

 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
– Tekniska nämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till 
handlingarna.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-02-23 
 

TN § 7 Dnr TN 2013:164.041 
 
 

Projektuppföljning till och med 2015-01-29 - Större projekt inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Ärendebeskrivning  
Projektuppföljning avseende större projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
till och med 2015-01-29. I rapporten ”Projektuppföljning till och med 2015-01-
29” beskrivs statusen för projekt inom gata/park- samt fastighetsavdelningen.  

 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 1.  

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 1 
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-01-28 
– Rapport ”Projektuppföljning till och med 2015-01-29, Större projekt inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen”, daterad 2015-01-29 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapport daterad 2015-01-29 avseende 
 projektuppföljning beträffande större projekt inom samhällsbyggnadsförvaltning-
en till och med 2015-01-29.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-02-23 
 

TN § 8 Dnr TN 2013:164.041 
 
 

Bokslut för tekniska nämnden 2014 
 

Ärendebeskrivning  
Bokslut för tekniska nämnden 2014 presenteras. Bokslutet sammanfattar årets  
händelser, mål och måluppfyllelse, ekonomi och framtid för tekniska nämndens 
verksamhet.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 2. 

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 2 
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-01-27 
– Bilaga 1: Verksamhetsberättelse skattefinansierad verksamhet, gata/park 
– Bilaga 2: Verksamhetsberättelse skattefinansierad verksamhet, fastighet  
– Bilaga 3: Verksamhetsberättelse avgiftsfinansierad verksamhet 
– Bilaga 4: Investeringsrapport inklusive specifikation av mindre projekt  
– Bilaga 5: Detaljerat VA-bokslut  

 
Tekniska nämnden beslutar följande 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna 
förslag till bokslut 2014 för tekniska nämndens verksamhet inklusive förslag till 
text i årsredovisningen.  
 

./.                Bilaga A 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-02-23 
 

TN § 9 Dnr TN 2013:164.041 
 
 

Överföring av driftbudgetens och investeringsbudgetens  
avvikelser  

 
Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige fastställde 2010-11-25 (KF § 97/2010) nya regler för  
överföring av budgetavvikelser. Enligt bokslutsanvisningarna ska nämnd i särskilt  
ärende lämna förslag till överföring av budgetavvikelser till nästa år. Område eller 
verksamheter som är undantagna från överföring är större avvikelser avseende  
kapitalkostnader, större avvikelser inom realisationsresultat, avgiftsfinansierad 
teknisk verksamhet och fastighetsverksamhet.  
Drift- och investeringsbudgetens avvikelser samt förslag till beslut avseende över-
föring av avvikelserna redovisas i skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Under arbetsutskottets sammanträde 2015-02-09 informerade ekonom Torvald 
Kullendorff om att summan gällande förslag till överföring av driftbudgetavvikel-
se skulle korrigeras till 1 893 kr. Inför sammanträdet med tekniska nämnden har 
tjänsteskrivelsen korrigerats.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 3. 

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 3 
– Reviderad skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-01-27 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att överföring  
av driftbudgetavvikelse till 2015 ska uppgå till 1 893 tkr och att överföring av  
pågående investeringsprojekt ska uppgå till 41 659 tkr.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-02-23 
 

TN § 10 Dnr TN 2015:36.346 
 
 

Revidering av VA-taxan 
 

Ärendebeskrivning  
Förslag till höjning av VA-taxa med anledning av ökande kostnader.  
Den 8 september 2011 antog kommunfullmäktige i Lomma en ny VA-taxa som 
togs i bruk den 1 januari 2012. Avgifterna beräknades för att verksamheten skulle 
klara ett nollresultat inom kort och därmed kunna hantera de underskott som  
belastade VA-enheten.  

                  
Att VA-taxan nu behöver höjas relativt kraftigt beror främst på följande: 
Efter att kommunfullmäktige beslutat om ny VA-taxa informerade Sydvatten om 
en höjning av avgifterna till 2012-01 på 787 tkr. Under 2015 kommer ABMA höja 
avgiften med 9% (440 tkr för Lommas del) beroende dels på att avtalet med VA-
syd har omförhandlats och dels på ökade kapitalkostnader på grund av de invester-
ingar som ABMA genomfört under senare tid. 
Under 2016 ligger det i Sydvattens budgetplan att höja avgifterna med 9%, det vill 
säga cirka 660 tkr för Lommas del. Under 2017 ligger det i Sydvattens budgetplan 
att höja avgifterna med 4% , det vill säga cirka 350 tkr för Lommas del.  
Utredningen av översvämningen den 31 augusti samt arbetet med tillskottsvatten 
kommer leda till ökade kostnader. Under perioden 2015-2017 bedöms i dagsläget 
kostnaden öka med ca 1 900 tkr.  

 

Då kostnadsökningen till mycket stor del endast berör dricksvatten och spillvatten 
föreslås dagvattenavgiften lämnas oförändrad.  

 

Med ovanstående som bakgrund föreslås höjningar genomföras enligt följande: 
 

• Mängdavgiften höjs med 4 % 
• Mätaravgiften höjs med 4 % 
• Lägenhetsavgiften höjs med 4 % 

 

Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 7.  
 

Beslutsunderlag  
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 7 
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-02 
– Bilaga: Taxebilaga 2 Brukningsavgifter  

 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om  
höjningar av befintlig VA-taxa enligt förslag daterat 2015-02-02 och att höjningen 
av VA-taxan skall börja gälla från och med 2015-07-01.  
 

./.                Bilaga B 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-02-23 
 

TN § 11 Dnr TN 2014:246.003 
 
 

Revidering av nämndsplan för tekniska nämnden 2015 
 

Ärendebeskrivning  
Tekniska nämnden har beslutat om nämndsplan 2015. Efter synpunkter från revi-
sionen beslutade nämnden att antagen nämndsplan skall kompletteras med mätba-
ra nyckeltal. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämndsplanen för 2015 
kompletteras med följande nyckeltal: 

 

Nämndsmål: 
 

Mål: Tekniska nämndens samtliga verksamheter ska minska sin energianvänd-
ning. 
• Nyckeltal 1   

o Energiförbrukningen i snitt Kwh/kvm, lokalyta skall  
                    minska med 2 % i förhållande till 2014 (graddagsjusterat). 

 
Mål: Tekniska nämnden vill främja flerfraktionsinsamling inom kommunen 
 

• Nyckeltal 1    Värde 2013 mål 2015 
o Hushållsavfall som återvinns  
genom    60 % 64% 
materialåtervinning, inkl. biologisk  
behandling, andel (%). (kolada). 

 

Mål: Tekniska nämnden ska verka för att kommuninvånarna ska uppleva att  
trafikmiljön och  trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras inom kommunen 

 

• Nyckeltal 1    Värde 2013 mål 2015 
o Medborgarnas bedömning av kommunens  

            gatu- och väghållning, skala 1-100. (kolada) 61 65 
• Nyckeltal 2 

o Medborgarnas bedömning av kommunens 
 gång-  och   59 64 
 cykelvägar skala 1-100. (kolada). 

 
 

Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 8.  
 

Beslutsunderlag  
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 8 
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-02-02 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-02-23 
 

Forts. TN § 11 Dnr TN 2014:246.003 
 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta  
följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att komplettera antagen nämndsplan 2015 med i  
skrivelse daterad 2015-02-02 föreslagna nyckeltal. 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-02-23 
 

TN § 12 Dnr TN 2013:164.041 
 
 

Uppföljning av plan för intern kontroll 2014 
 

Ärendebeskrivning  
I enlighet med styrsystemet och tekniska nämndens ”Årshjul” ska plan för intern 
kontroll stämmas av kontinuerligt under året. Tekniska nämndens plan för upp-
följning av intern kontroll för 2014 redovisas.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 9. 

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 9 
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-01-29 
– Uppföljningrapport Intern kontroll tekniska nämnden  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av plan för intern  
kontroll för 2014 samt skicka den till kommunstyrelsen för information. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-02-23 
 

TN § 13 Dnr TN 2015:34.009 
 
 

Revidering av tekniska nämndens aktivitetsplan till kommun- 
gemensam kommunikationsplan för 2015 

 
Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har 2011-06-09 § 71 beslutat att revidera ”Styrsystem, kvali-
tetssystem för Lomma kommun” på så sätt att de tidigare kvalitetsdeklarationerna 
skall ersättas med annan planerad kommunikation, vilken fastställts i en kom-
mungemensam kommunikationsplan. Kommunfullmäktige har i styrsystemet kon-
staterat att samtliga nämnder/förvaltningar skall involveras i arbetet med att ta 
fram en gemensam kommunikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen 
av kommunstyrelsen. 

 
Den kommungemensamma kommunikationsplanen består av ett huvuddokument 
” Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan” med  
respektive nämnders aktivitetsplaner som bilagor.  

 
Nämndernas aktivitetsplaner skall revideras löpande efterhand som informations-
insatser tillkommer eller förändras. Enligt tekniska nämndens årshjul för uppfölj-
ning av verksamheten ska uppföljning och revidering av nämndens aktivitetsplan 
ske i februari 2015. 
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 10. 

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 10 
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-01-26 
– Aktivitetsplan för tekniska nämnden år 2015 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna reviderad aktivitetsplan 
för tekniska nämnden 2015 såsom varande bilaga till den kommungemensamma  
kommunikationsplanen.  
 

./.                Bilaga C 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2015-02-23 
 

TN § 14 Dnr TN 2015:35.009 
 
 

Redovisning av synpunkts- och klagomålshantering (LUKAS)  
 

Ärendebeskrivning  
Kommuninvånare som har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens 
service kan lämna dessa via LUKAS, Lomma kommuns system för hantering av 
synpunkter och klagomål. Varje år ska en redovisning av synpunkts- och klago-
målshantering genomföras. Sammanställning av inkomna LUKAS-ärenden samt 
jämförelse med tidigare år redovisas i tjänsteskrivelse daterad 2015-01-27.   
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 11.  

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 11. 
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-01-27 
– Bilaga: Ärenderapport LUKAS 2014-01-01 – 2014-12-31 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av synpunkts-  
och klagomålshantering (LUKAS) för 2014 och överlämna redovisningen till 
kommunstyrelsen för information.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-02-23 
 

TN § 15  Dnr TN 2015:14.009 
 
 

Utseende av nytt personuppgiftsombud 
 

Ärendebeskrivning  
Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras per-
sonliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.  

 
Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen 
för behandling av personuppgifter kallas i PuL för personuppgiftsansvarig.  
Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig inom sitt ansvarsområde.  

 
Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas 
korrekt och lagligt inom en verksamhet. Ombudet ska föra en förteckning över  
register och annan behandling av personuppgifter och hjälpa registrerade att få 
felaktiga uppgifter rättade.  

 
Tekniska nämnden har nu att utse ett nytt personuppgiftsombud. Nämndsekre-
terare Susanne Persson föreslås bli personuppgiftsombud för tekniska nämndens 
verksamhetsområde.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 12.  

 
Beslutsunderlag  
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 12 
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-01-19 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att utse nämndsekreterare Susanne Persson till  
personuppgiftsombud för tekniska nämndens verksamhetsområde.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2015-02-23 
 

TN § 16 Dnr TN 2014:245.041 
 
 

Hemställan om omfördelning av investeringsmedel under 
2015/utbyggnadsprogram fas 2 

 
Ärendebeskrivning  
Enligt befolkningsprognosen har det framkommit ett ökat behov av skol- och för-
skolelokaler i kommunens södra del. Det tillkommande lokalbehovet ska täcka 
behovet för ca 525 tillkommande barn fram till skolstarten höstterminen 2017. En-
ligt tidigare bedömningar skulle det ökade behovet av skollokaler kunna täckas 
genom en utökning av lokalerna inom Norra Karstorpskolan, där även en ny id-
rottshall skulle uppföras.  
Med anledning av nämnda lokalbehov och enligt tidigare bedömningar har  
kommunfullmäktige beslutat om nedanstående investeringsbudget för 2015 med  
plan för 2016-2017. Belopp är angivna i tkr.  
p
l
a
n
. 

 
Efter vidare utredning av samhällsbyggnadsförvaltningen och UKF-
förvaltningen har det framkommit att tidigare utbyggnadsförslag bör revideras 
med hänsyn till bland annat anpassning av skollokalernas lokalisering till beho-
vet samt skolornas storlek. Ett nytt utbyggnadsprogram har framtagits av sam-
hällsbyggnadsförvaltningen och UKF-förvaltningen. Med anledning av det revi-
derade utbyggnadsprogrammet bör investeringsbudgeten ändras enligt följande.  
Belopp är angivna i tkr. 
 

Förslag nya KF-projekt Totalutgift 2015 2016 2017 
Norra Karstorpskolan om- och till-
byggnad, inkl gymnastiksal 

51 000 2 500 32 500 16 
000 

Strandpaviljongen nybyggnad av skola, 
Inkl gymnastiksal 

55 000 2 500 35 500 17 
000 

Vinstorpskolan anpassning 2 000 2 000   
Nians förskola (behandlas i kommande 
budgetprocess) 

42 000  3000 39 
000 

Summa 150 000 7 000 71 000 72 
000 

 
 
 
 

Befintliga KF-projekt Totalutgift 2015 2016 2017 
Ny skola Karstorps skolområde 90 000 5 000 50 000 35 000 
Ny idrottshall södra kommundelen 35 000   35 000 
Summa 125 000 5 000 50 000 70 000 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-02-23 
 

forts. TN § 16 Dnr TN 2014:245.041 
 
Vid sammanträde 2015-01-13 (BUN § 19) har barn- och utbildningsnämnden 
beslutat att beställa nya lokaler i enlighet med föreslaget utbyggnadsprogram; 
om- och tillbyggnad av Norra Karstorpskolan, nybyggnad av skola inom 
Strandpaviljongens område, anpassningar inom Vinstorpskolan samt nybyggnad 
av förskola inom Nians verksamhetsområde. 

 
Det reviderade utbyggnadsprogrammet beräknas medföra utbetalningar under 
2015 med 7 000 tkr. Efter färdigställandet av nybyggnationen inom Södra Kars-
torpskolan kan konstateras att den totala utgiften för byggnationen blivit lägre än 
tidigare beslutade investeringsmedel om 84 000 tkr, vilket ger utrymme för om-
disponering av medel från detta projekt till nytt uppkommet behov med 2 000 
tkr. Slutredovisning av nybyggnation Södra Karstorpskolan kommer att ske  
snarast. Kostnaderna under 2015 för det reviderade utbyggnadsprogrammet bör 
kunna täckas genom omfördelning av tidigare beslutade medel. 
 

Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 13. 
 

Beslutsunderlag  
–    Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 13 
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-02-02 
– Utbyggnadsprogram fas 2, daterat 2014-12-10 
– Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2015-01-13 1§ 19.  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige  
om omdisponering av tidigare beslutade investeringsmedel för 2015 för finansie-
ring av 7 000 tkr avseende kostnader för reviderat utbyggnadsprogram inom sko-
lor- och förskolor.  
 
Omdisponering av tidigare beslutade medel om 5 000 tkr enligt följande (tkr) : 
• Norra Karstorpskolan om- och tillbyggnad 2 500 
• Strandpaviljongen nybyggnad skola 2 500 
 
Omdisponering av 2 000 tkr inom ramen för tidigare beslutade medel för nybygg-
nad av Södra Karstorpskolan om 84 000 tkr enligt följande (tkr) 
• Vinstorpskolan anpassning  2 000 

 
Investeringarna avseende 2016 och 2017 behandlas i kommande budgetprocess. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 16 (17) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2015-02-23 
 

TN § 17  
 
 

Samhällsbyggnadschefen och förvaltningen informerar  
 

 
Information ges om följande ärenden:  
 
–     Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om organisations- 
       förslag för samhällsbyggnadsförvaltningen. Från och med den 1 januari 
 2015 är tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen samman-

slagna till en förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbygg-
nadschefen har nu i uppdrag att ta fram förslag till och genomföra en organi-
sationsförändring. Information enligt MBL § 19 och förhandling enligt MBL 
§ 11 har genomförts med arbetstagarrepresentanter. 
 

– Peter Norlander, VA-chef, informerar tekniska nämnden om Lomma  
      kommuns VA-verksamhet (vatten och avlopp). Peter Norlander redogör för 
      ansvarsområden, organisation och aktuella projekt inom VA.  
 
– Trafikingenjör Jakob Fahlstedt och projektingenjör Ulrika Lagerstedt informe-

rar om det pågående arbetet med Trafiksäkerhetsplan och Cykelplan.  
 
– Utredningsuppdrag vatten och avlopp samt återvinningscentral. Samhälls-

byggnadschef Tommy Samuelsson informerar om att tekniska nämndens  
                         arbetsutskott 2015-02-09 (§ 14) gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
                         att utreda förutsättningar för fördjupad samverkan mellan Lomma kommun 

   och Kävlinge kommun inom områdena vatten och avlopp samt återvinnings- 
      central.  

 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 17 (17) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2015-02-23 
 

TN § 18   
 
 

Ordföranden informerar  
 
Information ges om följande ärenden:  

 
–     Ordföranden Alf  Michelsen informerar om inkommet beslut från Länsstyrel-
sen angående inomhusmiljön på Karstorpskolan.  

 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

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


