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TEKNISKA NÄMNDEN 2018-06-18 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   

Tid 2018-06-18, kl. 18:30-20:50 
 

 

Beslutande Alf Michelsen (M) 
Lennart Månsson (M) 
Rune Netterlid (S) 
Åsa Ahlström (M) 
Ola Ahlqvist (M) 
Monica Thomhave Jeding (M) 
Henrik Raneke (M) 
Anders Olsson (L) 
Mats Falk (S) 
Mikael Lundquist (MP) 
Bengt Göransson (M)  

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter BG Svensson (KD)  
 

Övriga deltagare Sven Gunnarsson (M) 
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Gun Larsson (L) 
Marie Nilsson (M) 
Rickard Hansson-Frostgård (C) 
Åke Björkman (S) 
Karsten Bringmark (S) 
Tommy Samuelsson  
Göran Samuelsson  
Torvald Kullendorff 
Bengt Strengbom  
Philip Nilsson  
Maria Franzén Waljenäs 
Katarina Katsanikou  
Henrik Aspegren  
Stefan Åkesson  

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
samhällsbyggnadschef  
fastighetschef 
ekonom 
projektsamordnare  
nämndsekreterare 
kommunsekreterare  
förvaltningsstrateg, del av § 35  
Vice förbundsdirektör VA SYD, del av § 35  
Avdelningschef ekonomi VA SYD, del av § 35  
 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-06-20 
 
 
 

Paragraf  
§35-§44 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 

 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 2018-06-18   

Paragrafer §35-§44   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-06-21 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-07-13 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TN § 35   TN/2017:303 – 303  
 
 

Fördjupad VA-utredning avseende för- och nackdelar med ett 
samgående med VA SYD 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kopplat till Lomma kommuns övergripande målområde avseende kvalitet har 
kommunfullmäktige bland annat beslutat om följande mål: 
 
-  ”Lomma kommun” som varumärke och de tjänster som tillhandahålls ska 
kännetecknas av högsta kvalitet. 
- All verksamhet i kommunal regi ska bedrivas kostnadsmedvetet, effektivt och 
hållbart. 
- Alternativa driftsformer ska alltid övervägas i alla verksamheter. Alla administrativa 
funktioner ska regelbundet prövas. 
 
Lomma står inför stora utmaningar med stora omvärldsförändringar och ökade krav 
inom VA-området. Detta ställer höga krav på vår VA-organisation. För att säkerställa 
att vi på bästa sätt möter dessa utmaningar genomförde 
samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med utvecklingsavdelningen på 
kommunledningskontoret en förstudie med syfte att belysa för- och nackdelar, 
för Lomma kommun, med en fördjupad samverkan med VA SYD. Förstudien har på ett 
övergripande plan identifierat ett antal för- och nackdelar kring ett samgående med 
VA SYD. 
 
Förstudien presenterades för tekniska nämnden 2017-12-11 §47 samt 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-31 §11. Tekniska nämnden har 2018-02-26 
§13 uppdragit samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med VA SYD, presentera 
ett förslag på beslutsunderlag för ett samgående med VA SYD.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse 2018-05-21 en fördjupad VA-
utredning.  
 
Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-28, § 39  
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TN § 35 (forts.)  TN/2017:303 – 303  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-21 

‒ Bilaga: Fördjupad VA-utredning avseende för- och nackdelar med ett samgående 
med VA SYD inklusive bilagor (förstudie, beslut tekniska nämnden 2018-02-26 
§13, skuggbudgetens bilagor 2019)  

‒ Bilaga: Förslag på samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv avseende 
Lomma kommuns inträde i VA-syd.  

‒ Bilaga: Förslag på förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, 
Burlöv, Eslöv och Lomma.  

‒ Bilaga: Förslag på reglemente för förbundsstyrelsen för VA-samverkan mellan 
Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma.  

‒ Bilaga: Förslag på reglemente för ägarnämnd Lomma för VA-samverkan mellan 
Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma.   

‒ Bilaga: Förslag på reglemente för revisorerna i kommunalförbundet för VA-
samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma.  

‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-28, § 39 
 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden medger representanter från VA SYD, Henrik Aspegren och 

Stefan Åkesson, närvaro- och yttranderätt vid behandlingen av ärendet Fördjupad 
VA-utredning avseende för- och nackdelar med ett samgående med VA SYD.  
 

‒ Tekniska nämnden har tagit del av beslutsunderlag för en ansökan om inträde i VA 
SYD och ser positivt på ett samgående med VA SYD. Nämnden föreslår därför 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om inträde i VA SYD. 

 
Rune Netterlid (S) och Mats Falk (S) avstår från att delta i beslutet.   
 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 36    
 
 

Ändring av föredragningslistan 

 
Ärendebeskrivning  
Ordförande Alf Michelsen yrkar att tekniska nämnden ska besluta att behandla 
ärendet månadsuppföljning maj 2018 utan tidigare beredning i tekniska nämndens 
arbetsutskott.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar enhälligt att behandla ärendet månadsuppföljning maj 

2018 utan beredning i tekniska nämndens arbetsutskott. Tekniska nämnden 
ändrar föredragningslistan och lägger till ärendet månadsuppföljning maj 2018 
som ärende 11 och ärendet information behandlas som ärende 12.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 37   TN/2018:77 – 002  

 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 
 
 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

18-21 Beviljande av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade år 2018 

Kommunvägledare 

TN 
2018:113 
– 002 

Beslut avseende revidering av vidaredelegation 
för samhällsbyggnadschefen, 2018-05-28  

Tommy Samuelsson, 
samhällsbyggnadschef 

 
 

Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 
2018-05-28. 
 
Föreligger förteckning över meddelanden:  
 

 Meddelande från Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav.  
Mötesanteckningar förda vid ägarsamråd i Sysav 2018-05-02.  

 
TN/2017:8 - 274 Dom från Kammarrätten i Göteborg, 2018-05-30 mål nr. 1044-

18 avseende överklagan av beslut om rätt till 
bostadsanpassningsbidrag. Kammarrätten meddelar 
prövningstillstånd och sänder ärendet åter till Lomma 
kommun.  

 
TN/2018:134 – 041  Meddelande från Sydvatten AB, 2018-04-27.  

Preliminärt budgetunderlag för 2019.   
 
TN/2018:14 – 290  Förfrågan om förstudie avseende att utveckla befintlig lokal för 

Amfiteater Strandängen.   
 
Förfrågan om förstudie avseende möjlighet att avdela 
bild/musikrum på Fladängskolan.   

 
TN/2018:175 – 100   Beslut från kommunstyrelsen, 2018-05-16 § 70.  

Fastställande av strategi för arbetet med ledning och styrning 
av dataskyddet i Lomma kommun.  
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TN 37 (forts.)  TN/2018:77 – 002  
 
 
TN/2018:174 – 009  Beslut från kommunstyrelsen, 2018-05-16 § 68.  

Fastställande av arbetsgivarpolitisk strategi för Lomma 
kommun.  

 
TN/2016:211 - 042 Beslut från kommunfullmäktige, 2018-04-19 § 20. 

Godkännande av justering avseende investeringsutgifter från 
2017 till 2018.  

 
TN/2015:145 – 214  Beslut från kommunfullmäktige, 2018-04-19 § 26.  

Godkännande av exploateringsavtal avseende marköverlåtelse 
mellan Lomma kommun och Bedrot Fastigheter AB avseende 
fastigheten Lomma Lomma 33:21.  
 
Beslut från kommunfullmäktige, 2018-04-19 § 27. 
Godkännande av exploateringsavtal avseende marköverlåtelse 
mellan Lomma kommun, Hans Inge Borgström och Joakim 
Borgström avseende fastigheten Lomma Lomma 33:25.  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
- Tekniska nämnden har tagit del av delegationsbeslut och meddelanden och lägger dem 
   till handlingarna. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
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TN § 38   TN/2018:92 – 041  
 
 

Driftbudget 2019 samt plan för ekonomin 2020-2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 presenteras.  
I förslaget redovisas budget för tekniska nämndens tre av kommunfullmäktige 
fastställda verksamheter: skattefinansierad verksamhet, fastighetsverksamhet och 
avgiftsfinansierad verksamhet. Det redovisas även en beskrivning av förändringar i 
verksamheterna, utmaningar för framtiden samt verksamheternas mål för 2019.  
 
Inom de tre av kommunfullmäktige fastställda verksamheterna ser nämnden för 
närvarande inga behov som inte täcks av kommunstyrelsens förslag till budgetram. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslag till kustzonsprogram 
tillkommer nedan kostnader för tekniska nämnden: 
- Beräknat för 2019 1 430 000 kr. 
- Beräknat för 2020 2 600 000 kr. 
- Beräknat för 2021 200 000 kr. 

 
I skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-05-22 föreligger  
driftbudgetförslag för 2019, samt plan för ekonomin 2020 samt 2021 enligt tabell A:  
 

2018 2019 2020 2021

Befintlig ram 2018 -76 290 -76 290 -76 290 -76 290

Minskad nettokostnad (+)/Ökad nettokostnad (-)

Skattefinansierad verksamhet

Miljömål 300 300 300

Effektivisering 400 400 400

Kompensation för inflation -150 -150 -150

Diverse mindre justeringar 78 68 58

Fastighetsverksamhet

Färdigavskrivna anläggningar/komponentavskrivning 2 290 1 790 1 290

Volym- och indexförändringar -3 196 -3 196 -3 196

Övriga justeringar 1 210 1 710 2 210

Utrangering Pilängskolan -5 195 -222 0

Slutlig budgetram föreslagen av KS -76 290 -80 553 -75 590 -75 378

Varav fördelat på KF-verksamheter:

Skattefinansierad verksamhet -76 818 -76 190 -76 200 -76 210

Fastighetsverksamhet 1 868 -3 023 1 950 2 172

Avgiftsfinansierad verksamhet -1 340 -1 340 -1 340 -1 340

-76 290 -80 553 -75 590 -75 378  
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TN § 38 (forts.)   TN/2018:92 – 041  
 
I skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-05-22 föreligger förslag till 
begäran från kommunstyrelsens förfogandemedel enligt tabell B:  
 

Verksamhetsområde Kommentar Belopp, tkr 
 

Period 

Gata/park, tillkommande 
driftkostnader som följd av 

investeringsprogrammet 
jämfört med 2018 

 

Bilaga 1 
 

600 
2 000 
3 700 

Från 2019 
Från 2020 
Från 2021 

Tillkommande avskrivningar 
jämfört med 2018, netto. 

 

Efter bedömning av färdigställda 
anläggningar 2016-2017. 

1 100 
2 200 
2 900 

Från 2019 
Från 2020 
Från 2021 

 
Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-28, § 40 
 
Nämndens handläggning 
Vid nämndens handläggning lämnar ekonom Torvald Kullendorff information i 
ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-22 

‒ Bilaga 1: Tillkommande externa driftskostnader som följd av 
investeringsprogrammet  

‒ Bilaga 2: Teknisk verksamhet - skattefinansierad  
‒ Bilaga 3: Fastighetsverksamhet  
‒ Bilaga 4: Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad 

‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-28, § 40   
 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner driftbudgetförslag enligt tabell A för 2019 med 80 

553 000 kr, 2020 med 75 590 000 kr och 2021 med 75 378 000 kr.  
‒ Tekniska nämnden begär medel ur kommunstyrelsens förfogandemedel enligt 

punkt B för 2019 för tillkommande driftkostnader med 600 000 kr och för 
nettoavskrivningar 1 100 000 kr.  

 
./.  Bilaga A, B, C, D  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 39   TN/2018:32 – 041  
 
 

Investeringsbudget 2019 samt plan för ekonomin 2020-2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har fastställt investeringsram för den kommande 
planeringsperioden.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse 2018-05-22 förslag till 
investeringsbudget samt plan för 2020-2021. I skrivelse daterad 2018-05-22 redogör 
förvaltningen för att en förvaltningsövergripande grupp under våren har arbetat med 
att gå igenom och uppdatera förutsättningarna i de pågående och närmast planerade 
större projekten. Nya projektförslag har inventerats och lagts in i planeringsperioden. 
För ett antal projekt föreslås ändringar i genomförandet jämfört med befintlig budget. 
För varje projekt skall i de flesta fall en driftkalkyl upprättas för att beskriva projektets 
konsekvenser under den beräknade drifttiden. I skrivelse daterad 2018-05-22 redogör 
förvaltningen vidare för större projekt som, beroende på förutsättningarna, kan bli 
aktuella under framför allt den senare delen av planeringsperioden, 2021, och framåt.  
 
Antalet nya projekt för 2019-2021 som noteras särskilt är följande:  
 
Fastigheter  
Fladängskolan utemiljö  
Alléskolan tillbyggnad 6 klassrum  
Majas förskola, nybyggnad 8 avdelningar  
Förskola, nybyggnad Bjärred-Borgeby 8 avdelningar 
Trollets förskola tillbyggnad tillagningskök  
Löddesnässkolan anpassning kök  
Kommunhus, tillbyggnad 
 
Stationsområdet och Vinstorpsvägen  
Nytt bussläge vid Hans Hanssons gård  
Sammanbidning Bantorget-Stationsområdet 
 
Parker, stränder och natur  
Damm söder om Nyhemsgatan (LIFE)  
 
Vatten och avlopp  
Dp Bjärred Centrum VA 
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Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-28, § 41 
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning lämnar ekonom Torvald Kullendorff information i 
ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-22  

‒ Bilaga 1: Projektsammanställning 2019 - 2021 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-28, § 41 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:   
‒ Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget för 2019 - 2021 i 

enlighet med bilaga och överlämnar densamma till kommunstyrelsen. 
 
./.  Bilaga  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 40   TN/2017:105 – 041  
 
 

Hemställan avseende ändringar av 2018 års investeringsbudget 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har godkänt förslag till investeringsbudget för 2018 - 2020.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar förslag till ändringar av 2018 års 
investeringsbudget i skrivelse 2018-05-22. Förslag till ändringar berör utgifter som 
senareläggs alternativt tidigareläggs.  
 
Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-28, § 42 
 
Beslutsunderlag 
‒  Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-22 
‒  Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-28, § 42  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden hemställer om ändringar av 2018 års investeringsbudget i 

enlighet med bilaga.   
 
./.  Bilaga   

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 41   TN/2018:176 – 003  
 
 

Förslag till nämndsplan 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun ska nämnden varje år upprätta 
nämndsplan för det kommande året. Nämndsplanen är grundad på dokumentet vision 
2030 samt övergripande mål för 2015-2019, fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-
11. Nämndsplanens syfte är att ange de viktigaste målen för nämndens verksamhet 
och att utgöra underlag för förvaltningens verksamhetsplan.  
 
Förslag till nämndsplan 2019 för tekniska nämnden föreligger i skrivelse 2018-05-14 
från samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-28, § 43 
  
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-14 

‒ Förslag till nämndsplan 2019 för tekniska nämnden 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-28, § 43  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner förslag till nämndsplan 2019 för tekniska nämnden 

och översänder densamma för hörande till kommunstyrelsen.  
 
./.  Bilaga  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 42   TN/2017:105 – 041  
 
 

Ansökan om medel ur kommunstyrelsens förfogandemedel - 
sandharpning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Under 2018 finns behov av att harpa strandsand på samtliga badstränder i Lomma, 
Habo Ljung och Bjärred. Utökad harpning, i förhållande till ett normalår, behövs både 
inför säsong under vårrustningen av badstränderna samt vid flertalet tillfällen under 
säsong. Harpningen kommer innebära att stenar, större föremål och skräp kan tas 
bort. 
 
Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-28, § 49 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-21 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2018-05-28, § 49 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar ansöka om medel ur kommunstyrelsens 

förfogandemedel med 500 000 kr avseende kostnader utöver normalår för 
harpning av sand.  

______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 43    
 
 

Månadsuppföljning maj 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Föreligger månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med maj månad 2018.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsuppföljning maj 2018 för tekniska nämnden 
‒ Bilaga: Investeringsbilaga maj rapport 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden till och 

med maj månad 2018 och översänder densamma till kommunstyrelsen.  
 
./.  Bilaga A, B

______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 44    
 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om att 
samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med energi- och klimatrådgivningen är 
fortsatt pågående. Utredningen om hur energi- och klimatrådgivningen ska bedrivas i 
Lomma kommun 2019 kommer presenteras senare under hösten.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
 




