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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-05-25 
Plats  Lomma kommunhus, stora sessionssalen  
Tid kl. 18.30-20.25 

 
 

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  
Peter Schön (KD) ledamot  
Pia Johnson (S) ledamot  
Mats Falk (S) tjg. ersättare för Anders Danielsson (MP)  
 

 

Övriga deltagare Bengt Göransson (M) ersättare 
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) ersättare 
Joy Nilsson (M) ersättare 
Lena Wahlgren (M) ersättare 
Anders Olsson (FP) ersättare 
Gun Larsson (FP) ersättare 
Åke Björkman (S) ersättare  
Ola Åkesson, driftchef §§ 45-47 
Lennart Persson, parkchef §§ 45-46 
Torvald Kullendorff, ekonom §§ 45-51 
Ulrika Lagerstedt, projektingenjör 
Göran Samuelsson, fastighetschef  
Mattias Persson, teknisk chef  
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef 
Susanne Persson, nämndsekreterare  
 
 
 
 

 

Utses att justera Rune Netterlid   

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma, 2015-06-02 Paragrafer  
45-53 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson   
 Ordförande   

  Alf Michelsen  
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 2 (13) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden   

Sammanträdesdatum 2015-05-25   

Paragrafer §§ 45-53   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2015-06-04 Datum när anslaget 
tas ned 

2015-06-26 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma    

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-05-25 
 

TN § 45  
 
 

 Driftentreprenaduppföljning – PEAB  
 
Ärendebeskrivning  
PEAB genomför drift och underhåll åt Lomma kommun inom park, gata,  
renhållning och stränder. Parkchef Lennart Persson och driftchef Ola Åkesson  
redovisar uppföljning av driftentreprenaden.  

  
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden har tagit del av uppföljningen gällande driftentreprenad  
PEAB.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-05-25 
 

TN § 46  
 
 

Samhällsbyggnadschefen informerar  
 
 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om följande ärenden 
 
- Rekryteringar pågår inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Aktuella rekryte-

ringar är tjänsterna som VA-chef, förvaltningsjurist samt anläggningsarbetare 
VA.  
 

- Den nya cirkulationsplatsen vid Slättängshallen är nu invigd.  
 

- Information kring projektplan Bjärred-Borgeby 
 

- Åtgärder kommer att genomföras vid Vita Villan, Bjärred.  
 

- Tomten vid Statoilmacken 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2015-05-25 
 

TN § 47      Dnr TN 2013:164.041 
 
 

Projektuppföljning avseende större projekt inom samhällsbygg-
nadsförvaltningen till och med 2015-04-29 respektive 2015-05-06 

 
Ärendebeskrivning 
Projektuppföljning avseende större projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
till och med 2015-04-29 respektive 2015-05-06. Rapporten redovisar status för 
projekt inom fastighetsavdelningen och gata/park-avdelningen.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-05-11 § 44.  
Inför tekniska nämndens sammanträde har korrigeringar gjorts i rapport Projekt-
information Tekniska avdelningen daterad 2015-04-29 (justerad 2015-05-18).  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-05-11  § 44.  
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-05-06 
– Rapport Projektinformation Tekniska avdelningen daterad 2015-04-29  

(justerad 2015-05-18) 
– Projektuppföljning fastigheter 2015-05-06  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreliggande rapporter, daterade 
2015-04-29 och 2015-05-06, avseende projektuppföljning beträffande större  
projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 2015-04-29 (justerad 
2015-05-18) respektive 2015-05-06.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2015-05-25 
 

TN § 48 Dnr TN 2014:481.002 
 
 

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

 
Nr Ärende Delegat 

 
36-54 Beviljande av parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade år 2015 
 

Kommunvägledare 

55 
 

Revidering av vidaredelegationsordning för 
tekniska förvaltningen, beslut daterat 
2015-05-19, dnr TN 2014:17.002 
 

Samhällsbyggnadschef 

 
 

Beslut fattade avseende bostadsanpassnings-
bidrag under perioden 2015-04-01 – 2015-
04-30, diarienummer:  
 

1552-2 
1633-2 
1656-3 
1901 
1908 
1908-2 
1914 
1915 
1918 
1920 
1921 
1923 
  

Handläggare bostads-
anpassnings-bidrag 

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott  
2015-05-11 §§ 42-47 

 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
– Tekniska nämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till 
handlingarna.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2015-05-25 
 

TN § 49      Dnr TN 2014:245.041 
 
 

Månadsuppföljning per april för tekniska nämnden 
 

Ärendebeskrivning 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med april månad 2015 presente-
ras. Fastighetsverksamheten uppvisar en avvikelse och månadsuppföljningen 
kommer därför att lämnas till kommunstyrelsen.   
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-05-11 § 42.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-05-11 § 42 
– Månadsuppföljning per april för tekniska nämnden  

 
Tekniska nämnden tekniska beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning för tekniska  
nämnden till och med april månad 2015. 

 
– Tekniska nämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna månads- 
uppföljning för tekniska nämnden till och med april månad 2015 och göra  
kommunstyrelsen uppmärksam på avvikelsen inom fastighetsverksamheten. 
 

./.                Bilaga A 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2015-05-25 
 

TN § 50      Dnr TN 2014:245.041 
 
 

Yttrande över förslag till ändringar i innevarande års budget 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2015-03-23 att överlämna förslag till översyn av 
fastställd budget 2015, ny budget 2016-2018 samt översiktlig beredning av 2019-
2022 till kommunstyrelsen. 

 
I den fortsatta hanteringen har förslag till ytterligare förändringar presenterats vad 
avser innevarande år, det vill säga 2015. Kommunstyrelsen har beslutat inkludera 
dessa förändringar under förutsättning av tekniska nämndens tillstyrkan. 

 
 
Projekt Budget 

 2015  
Ändring Totalt 

2015 
Kommentar 

1133 Utökat brand-
skydd 

3 117 +1 875 4 992 Tidigareläggning av 
1 875 från 2018 till 
2015 för att koncen-
trera arbetet 

1658 Åtgärder Höje å 
uppströms båtupp-
läggning 

4 000 -4 000 0 Beloppet kom till 2009 
och var redan då svagt 
underbyggt. Sannolikt 
avsågs, förutom inom 
Lomma, också åtgärder 
i grannkommuner. An-
slaget har flyttats årlig-
en medan utredningar 
och samarbetsformer 
utvecklats parallellt. 
Idag utförs och finan-
sieras årliga åtgärder i 
Höje å inom KS miljö-
verksamhet (driftbud-
get). Investeringsansla-
get föreslås därför 
upphöra. 

1674  
Naturmiljöprogrammet 

1 496 -1 125 371 Vissa åtgärder är redan 
genomförda eller har 
visat sig inaktuella. 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2015-05-25 
 

Forts. TN § 50      Dnr TN 2014:245.041 
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-05-11 § 43.  
 
Vid sammanträdet 2015-05-11 § 43 gav tekniska nämndens arbetsutskott  
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återkomma till tekniska nämnden 
med vilka eventuella åtgärdsbehov, avseende översvämningsrisker i Lomma 
kommun, som kvarstår längst med Höje å utöver de som planeras i befintliga 
samarbetsformer. Under tekniska nämndens sammanträde informerar samhälls-
byggnadschef Tommy Samuelsson att om fler åtgärder konstateras nödvändiga 
kommer ärendet återkomma för behandling i tekniska nämnden. Förslag på  
konkreta åtgärder kommer i så fall att presenteras.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-05-25 § 43.  
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-05-04  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka kommunstyrelsens förslag till ändring 
av 2015 års investeringsbudget, enligt beskrivning i skrivelse från samhällsbygg-
nadsavdelningen daterad 2015-05-04.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2015-05-25 
 

TN § 51      Dnr TN 2014:17.002 
 
 

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden  
 

Ärendebeskrivning 
I samband med bildandet av en samhällsbyggnadsförvaltning har en översyn av 
delegationsordningen för tekniska nämnden gjorts. Samhällsbyggnadsförvaltning-
en föreslår tekniska nämnden att i delegationsordningen lägga till att delegation 
sker till samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-05-11 § 45.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-05-11 § 45.  
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-05-05 
– Förslag till reviderad delegationsordning för tekniska nämnden i Lomma 

kommun  
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att anta föreliggande reviderade delegations- 
ordning för tekniska nämnden.  
 

./.                Bilaga B 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2015-05-25 
 

TN § 52      Dnr TN 2011:185.512 
 
 

Uppföljning av hastighetsplan för Lomma kommun  
 

Ärendebeskrivning 
I november 2012 (2012-11-05 § 87) antogs Hastighetsplan för Lomma kommun 
av tekniska nämnden. När tekniska nämnden antog hastighetsplanen beslutades 
också att en uppföljning av hastighetsplanen skulle göras under kommande  
mandatperiod med referenspunkter tagna innan hastighetsplanen genomfördes.  

 
Medelhastigheten i Lomma samt Bjärred och Borgeby har mätts både före och  
efter införandet av de nya hastigheterna enligt hastighetsplanen. 

 
En sänkning med 10 km/timme av skyltad hastighetsbegränsning mellan 30 och 
50 km/timme inom huvudnätet för bil kan förväntas ge en reell sänkning med  
2-2,5 km/timme om inga ytterligare åtgärder vidtas. 

 
 

I Lomma förändrades medelhastigheten enligt nedan: 
 

 Medelhastighet 
2013 

Skyltad hastig-
het 2013 

Medelhastighet 
2014 

Skyltad has-
tighet 2014 

Strandvä-
gen, väg 
905 

59 km/tim. 70 km/tim. 56 km/tim. 60 km/tim. 

Vinstorps
vägen 37 

43 km/tim. 50 km/tim. 41 km/tim. 40 km/tim. 

Vinstorps
vägen 
Öster 

47 km/tim. 50 km/tim. 44 km/tim. 40 km/tim. 

Karstorps
vägen 
Syd 

40 km/tim. 50 km/tim. 38 km/tim. 40 km/tim. 

Karstorps
vägen 
Väster 

46 km/tim. 50 km/tim. 43 km/tim. 40 km/tim. 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2015-05-25 
 

Forts. TN § 52      Dnr TN 2011:185.512 
 
 

I Bjärred förändrades medelhastigheten enligt nedan: 
 

 Medelhastighet 
2011 

Skyltad hastig-
het 2011 

Medelhastighet 
2015 

Skyltad has-
tighet 2015 

Norra 
Väst-
kust-
vägen 

42 km/tim. 50 km/tim. 40 km/tim. 40 km/tim. 

Västan-
vägen 
öst 

49 km/tim. 50 km/tim. 46 km/tim 40 km/tim. 

Västan-
vägen 
väst 

47 km/tim. 50 km/tim. 46 km/tim. 40 km/tim. 

Lunda-
vägen 
20A 

37 km/tim. 50 km/tim. 
(rek. hastighet 
30 km/tim. 

35 km/tim. 40 km/tim. 
(rek. hastighet 
30 km/tim. 

 
 

Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-05-11 § 46.  
 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-05-11 § 46.  
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-04-20 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av hastighetsplan 
för Lomma kommun.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-05-25 
 

TN § 53  
 
 

Ordföranden informerar  
 
Ordförande Alf Michelsen informerar om följande ärenden 
 
- Lommadagen samt invigningen av den nya cirkulationsplatsen har ägt rum.  

 
- Information om deltagande vid möte med Kävlingeåns vattenråd.  

 

- Årsredovisningen 2014 för Lomma kommun finns upptryckt för de av nämn-
dens ledamöter och ersättare som önskar ett exemplar.  

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

  


