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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-08-29 
Plats  Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp  
Tid Måndagen den 29 augusti 2016  

kl. 18.30-20.10 

 

Beslutande Alf Michelsen (M) 

Lennart Månsson (M)  

Ola Ahlqvist (M) 

Monica Thomhave Jeding (M) 

Henrik Raneke (M) 

Gunilla Tynell (L)  

Bengt-Göran Svensson (KD) 

Pia Johnson (S) 

Bert Selmer (-) 

Bengt Göransson (M) 

Mats Falk (S) 

ordförande 

1:e vice ordförande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

tjg. ersättare för Åsa Ahlström (M) 

tjg. ersättare för Rune Netterlid (S) 
Övriga deltagare Sven Gunnarsson (M) 

Eva Banheden Lindblad (M) 

Anders Olsson (L)  

Gun Larsson (L) 

Rickard Hansson-Frostgård (C) 

Åke Björkman (S)  

Erik Cederbom (S) 

 

Tommy Samuelsson 

Torvald Kullendorff 

Mattias Persson 

Göran Samuelsson 

Jonna Ganslandt 

Adam Edvinsson 

Sara Sätterberg 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare  

ersättare  

 

samhällsbyggnadschef 

ekonom 

teknisk chef 

fastighetschef 

renhållningsansvarig §§ 89-92 

nämndsekreterare 

nämndsekreterare 

 
Utses att justera Mats Falk  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-09-01 Paragrafer 89-98 

 
Underskrifter Sekreterare   

  Sara Sätterberg  
 Ordförande   

  Alf Michelsen 
  

Justerande 

  

  Mats Falk 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2016-08-29   

Paragrafer 89-98   

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-09-02 Datum när anslaget  

tas ned 

2016-09-24 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-08-29 

 

TN § 89 dnr TN 2016:30.002 

 

 

Delegationsbeslut och meddelanden 
   

Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 

 

Nr 

 

Ärende 

 

Delegat 

46-72 Beviljande av parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade år 2016 

Kommunvägledare 

1010-12 

1127-21 

1648-4 

1688-2 

1866-3 

1870-3 

1959-2 

1984-2 

1987-2 

Beslut fattade avseende 

bostadsanpassningsbidrag under perioden 

2016-06-01--2016-06-30 

Handläggare 

bostadsanpassnings-

bidrag 

TN 

2016:222.

344 

Beslut med anledning av begäran om 

utfående av allmän handling avseende anbud 

i upphandling av ramavtal för schaktfri 

förnyelse av tryck- och självfallsledningar 

Nämndsekreterare 

TN 

2016:222.

344 

Beslut med anledning av begäran om 

utfående av allmän handling avseende anbud 

i upphandling av ramavtal för schaktfri 

förnyelse av tryck- och självfallsledningar 

Nämndsekreterare 

 

Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 

2016-08-15. 

 

Föreligger förteckning över meddelanden: 

 

Dnr TN 2016:66.003 Beslut från kommunfullmäktige 2016-06-09 § 53, 

Fastställande av reviderat reglemente för tekniska 

nämnden. Reviderat reglemente för tekniska nämnden 

fastställdes att gälla från och med 2016-08-01, varvid då 

gällande reglemente för nämnden upphör att gälla. 

Dnr TN 2014:245.041 Beslut från kommunfullmäktige 2016-06-09 § 57, 

Förändring av innevarande års investeringsbudget. 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-08-29 

 

TN § 89 (forts.) dnr TN 2016:30.002 

 

 

Dnr TN 2012:102.302 Beslut från kommunfullmäktige 2016-06-09 § 62, 

Beviljande av tilläggsanslag för tekniska nämnden och 

godkännande av utökad totalutgift för KF-projekt, 

Kollektivtrafikstråk, Vinstorpsvägen. Tekniska nämnden 

beviljas tilläggsanslag med 14 mkr för 

investeringsprojektet Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen, 

år 2017. Kommunens ökade investeringsutgift på 14 mkr 

finansieras genom statlig medfinansiering, 7 mkr och 

genom ökad egen upplåning, 7 mkr, vilket ska beaktas 

inför 2017 års budget. 

Dnr TN 2016:157.041 Beslut från kommunfullmäktige 2016-06-15 § 116, 

Förslag till Riktlinjer för incitament för effektivare 

lokalutnyttjande. 

Dnr TN 2016:156.042 Beslut från kommunstyrelsen 2016-06-15 § 123, 

Kompensation för löneökningar 2016 samt ramjustering 

2017-2019 

Dnr TN 2016:113.210 Beslut från kommunstyrelsen 2016-06-15 § 126, 

Sammanställning över aktuellt planläge 

Dnr TN 2016:166.216 Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2016-06-13 § 54, 

Beträffande ersättningslokaler vid rivning av 

Pilängsskolan. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos 

tekniska nämnden om bistånd med ersättningslokaler för 

Kulturskolan under ny- och ombyggnadsperioden i 

Pilängsområdet. Kultur- och fritidsnämnden hemställer 

vidare hos tekniska nämnden om kostnadsunderlag 

avseende följande två alternativ till evakueringslokaler: 

paviljonger lokaliserade på Pilängsområdet och lokaler på 

Vinstorpsskolan. 

Dnr TN 2016:168.292 Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2016-06-13 § 59, 

Angående Pilängsbadets framtid. Kultur- och 

fritidsnämnden hemställer hos tekniska nämnden om att, 

med utgångspunkt i utförd statusbedömning av 

Pilängsbadet, få en bedömning av konsekvenserna för 

kultur- och fritidsnämndens verksamheter på Pilängsbadet. 

 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

– Tekniska nämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-08-29 

 

TN § 90 dnr TN 2016:30.002 

 

 

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden 
 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till förändringar i delegationsordning för tekniska nämnden i 

Lomma kommun. 

 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-15 § 116. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse 2016-08-05 från samhällsbyggnadsförvaltningen  

– Förslag till reviderad delegationsordning TN 

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-15 § 116 

 

Tekniska nämnden beslutar följande:  

– Tekniska nämnden antar följande förändringar i delegationsordning för 

tekniska nämnden i Lomma kommun: 

– delegation av beslut om ersättning av skadeståndskrav enligt lagen 

(2006:412) om allmänna vattentjänster läggs till under rubriken VA- 

och gatuärenden. Delegat: förvaltningschef. 

– punkt 1 under rubriken Trafikärenden får följande ordalydelse: ”Lokal 

trafikföreskrift som avser 10 kap 1 § Trafikförordningen, med 

undantag för punkt 3 (tättbebyggt område)”. Delegat: förvaltningschef. 

– delegation av beslut om att meddela föreskrifter om att den högsta 

tillåtna hastigheten inom ett tättbebyggt område eller del av ett sådant 

område ska vara 30 eller 40 kilometer i timmen, enligt 3 kap. 17 § 

trafikförordningen. Delegat: förvaltningschef. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-08-29 

 

TN § 91 dnr TN 2016:54.450 

 

 

Beslut om ny renhållningstaxa 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har enligt miljöbalken 27 kap. 4 § rätt att ta ut renhållningsavgift för 

insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 

kommunens försorg. Enligt Miljöbalken ska avgiften bestämmas till högst det 

belopp som behövs för att täcka nödvändiga planerings-, kapital-, och 

driftkostnader för renhållningen. Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att 

återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  

 

Lomma kommun har haft samma entreprenör under 2010-2016 och har under 

denna period reviderat renhållningstaxan vid ett tillfälle. En ny entreprenör har 

upphandlats med start 1 januari 2017, och därmed kommer priserna för 

entreprenaden förändras. I samband med entreprenadstarten kommer även 

samtliga fyrfackskärl för sortering av restavfall, matavfall, tidningar och färgade 

glasförpackningar att bytas ut mot nya kärl, vilket medför en stor investering. 

 

En viktig förberedelse inför den nya entreprenaden och de förändrade 

förutsättningarna är att anpassa taxan efter dessa. 

 

Förslaget innebär att den nya avfallstaxan ska gälla från och med 1 januari 2017. 

Konsekvensbeskrivning framgår av skrivelse från samhällsbyggnads-

förvaltningen.   

 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-15 § 118 

 

Nämndens handläggning 

Vid nämndens handläggning lämnar renhållningsansvarig Jonna Ganslandt 

information. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse 2016-08-10 från samhällsbyggnadsförvaltningen 

– Bilaga A: Föreslagen avfallstaxa för Lomma kommun 

– Bilaga B: Förslag taxa 2017 och jämförelse med nuvarande taxa 

– Bilaga C: Nuvarande renhållningstaxa för Lomma kommun 

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-15 § 118 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-08-29 

 

TN § 91 (forts.) dnr TN 2016:54.450 

 

 

Tekniska nämnden beslutar följande:   

– Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslagen avfallstaxa 

(bilaga) att gälla från och med 1 januari 2017. 

 

./. Bilaga. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2016-08-29 

 

TN § 92      dnr TN 2016:149.450 

       

 

Antagande av reviderade renhållningsföreskrifter 
 

Ärendebeskrivning 

Lomma kommun har handlat upp en ny renhållningsentreprenör med start 1 

januari 2017. För att anpassas till kommande entreprenad och de förändringar som 

kommer att ske behöver föreskrifterna om hantering av avfall i kommunens 

renhållningsordning (senast fastställd av kommunfullmäktige 2016-04-21, § 39) 

revideras. 

 

En sammanställning av föreliggande ändringar presenteras i skrivelse 2016-08-24 

från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Förslaget till ny renhållningsordning har varit föremål för samråd under perioden 

4 juli – 1 augusti 2016. Inga synpunkter har inkommit. 

 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-29 § 122. 

 

Nämndens handläggning 

Vid nämndens handläggning lämnar renhållningsansvarig Jonna Ganslandt 

information. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse 2016-08-24 från samhällsbyggnadsförvaltningen  

– Bilaga A: Renhållningsföreskrifter för antagande 

 

Tekniska nämnden beslutar följande:  

– Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa föreliggande 

reviderade renhållningsordning för Lomma kommun, att gälla från och med 

2017-01-01. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-08-29 

 

TN § 93 dnr TN 2014:381 

 

 

Yttrande till Länsstyrelsen angående överklagan av kommunens 

beslut 2015-04-22 gällande bullerskyddsåtgärder för fastigheten 

NN, Lomma kommun 
 

Ärendebeskrivning 

NN har inkommit med ett klagomålsärende på trafikbuller för sin fastighet i Bor-

geby. Med anledning av detta gjordes en bullerutredning för rubricerad fastighet, 

som syftade till att kartlägga trafikbullret vid fastigheten. Utredningen visade att 

ljudnivåerna vid fasad och på uteplats var så låga att ingen åtgärd föreslogs. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun beslutade 2015-04-22 att avsluta 

ärendet och att det inte bedöms rimligt att förelägga väghållaren att vidta buller-

sänkande åtgärder vid aktuell fastighet. NN har överklagat beslutet till Länsstyrel-

sen. 

 

Tekniska nämnden har i egenskap av väghållare ombetts yttra sig till 

Länsstyrelsen på inkomna synpunkter i ärendet.   

 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-15 § 111. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse 2016-07-06 från samhällsbyggnadsförvaltningen 

– Bilaga: Förslag till yttrande till Länsstyrelsen, 2016-06-16 

– Bilaga: Remiss från Länsstyrelsen Skåne, 2016-05-26 

– Bilaga: Rapport 2014:105 / Version 1.0 från Trivector Traffic AB 

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-15 § 111 

 

Tekniska nämnden beslutar följande:  

– Tekniska nämnden lämnar yttrande till Länsstyrelsen Skåne i enlighet med 

bilaga. 

 

./. Bilaga.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-08-29 

 

TN § 94 dnr TN 2016:151.512 

 

 

Svar på begäran om farthinder på Karstorpsvägen 

 
Ärendebeskrivning 

Det har inkommit en begäran om att kommunen ska anlägga ett farthinder i form 

av vägbulor/upphöjning på Karstorpsvägen, där övergångsstället vid Allégatan – 

Karstorpsvägen är beläget.   

 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-15 § 112 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse 2016-07-06 från samhällsbyggnadsförvaltningen 

– Bilaga: Inkommen begäran om vägbulor/upphöjning vid korsningen 

Allégatan – Karstorpsvägen, 2016-06-12 

– Bilaga: Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-06-22 

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-15 § 112 

 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

– Tekniska nämnden lämnar svar på begäran i enlighet med bilaga. 

 

./. Bilaga.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-08-29 

 

TN § 95 dnr TN 2016:211.041 

 

 

Investeringsbudget 2017 för tekniska nämnden samt plan för 

ekonomin 2018-2019 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 27 april upprättat förslag till investeringsbudget.  

 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-15 § 113 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 

– Bilaga 1: Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2017 samt 

plan för ekonomin 2018-2019 

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-15 § 113 

 

Tekniska nämnden beslutar följande:  

– Tekniska nämnden bifaller kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 

för 2017-2019 utan ändringar. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-08-29 

 

TN § 96 dnr TN 2016:211.041 

 

 

Driftbudget 2017 för tekniska nämnden samt plan för ekonomin 

2018-2019 
 

Ärendebeskrivning 

Förslag till driftbudget 2017 samt plan för ekonomin åren 2018-2019 presenteras. 

I förslaget redovisas budget för tekniska nämndens verksamheter och en 

beskrivning av förändringar i verksamheterna, utmaningar för framtiden samt 

tekniska nämndens verksamhetsmål för 2017.  

 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-15 § 114 

 

Nämndens handläggning 

Vid nämndens handläggning lämnar ekonom Torvald Kullendorff information. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-08-04 

– Bilaga 1: Tillkommande externa driftskostnader som följd av 

investeringsprogrammet 

– Bilaga 2: Teknisk verksamhet – skattefinansierad 

– Bilaga 3: Fastighetsverksamhet 

– Bilaga 4: Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad 

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-15 § 114 

 

Tekniska nämnden beslutar följande:  

– Tekniska nämnden godkänner driftbudgetförslag enligt tabell över 

kommunstyrelsens förslag till budgetram för 2017 med 69 412 tkr, 2018 med 

69 722 tkr och 2019 med 73 883 tkr. 

– Tekniska nämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på resursbehov utöver 

budgetram enligt sammanställningar i punkt A. 

– Tekniska nämnden begär medel ur kommunstyrelsens förfogandemedel enligt 

punkt B för 2017 för tillkommande driftkostnader med 800 tkr och för 

nettoavskrivningar 750 tkr. 

 

./. Bilaga. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-08-29 

 

TN § 97 dnr TN 2014:245.041 

 

 

Månadsuppföljning 
 

Ärendebeskrivning 

Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med juli månad 2016 

presenteras.   

 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-15 § 115. 

 

Beslutsunderlag  

– Månadsrapport för tekniska nämnden januari-maj 2016 

– Investeringsrapport januari-juli 2016 

– Stapeldiagram över utfall/budget för aktiviteter inom gata/park till och med juli 

2016 

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-08-15 § 115 

 

Tekniska nämnden beslutar följande:   

– Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden till 

och med juli månad 2016. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum s. 14 (14) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

TEKNISKA NÄMNDEN 2016-08-29 

 

TN § 98        

 

 

Information 
 

Ärendebeskrivning 

Bert Selmer, ledamot i tekniska nämnden, informerar nämnden om att Lomma 

Museiförening innehar en mängd historiska fotografier föreställande Lommas 

stationsområde. Dessa föreslås användas till utsmyckning av den nya gång- och 

cykelpassagen i södra delen av stationsområdet. 

 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

– Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


