
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (9) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2017-09-25 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   

Tid 2017-09-25, kl. 18:30-21:07 
 

 

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

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
tjg. ersättare för BG Svensson (KD) 
tjg. ersättare för Gunilla Tynell (L) 
tjg. ersättare för Mikael Lundquist (MP) 

Övriga deltagare Sven Gunnarsson (M) 
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Eva Banheden Lindblad (M) 
Gun Larsson (L) 
Rickard Hansson-Frostgård (C) 
Karsten Bringmark (S) 
 
Tommy Samuelsson 
Mattias Persson 
Göran Samuelsson 
Sarah Anderberg 
Bengt Strengbom 
Adam Edvinsson 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
samhällsbyggnadschef 
teknisk chef 
fastighetschef 
förvaltningsjurist 
projektsamordnare 
nämndsekreterare 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2017-09-28 
 
 
 
 

Paragraf  
§34-§39 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Alf Michelsen 
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2017-09-25 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2017-09-25   

Paragrafer §34-§39   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-09-29 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-10-21 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2017-09-25 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 

 
TN § 34   TN/2017:61 - 002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
 

Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 
 
 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

69-74 Beviljande av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade år 2017 

Kommunvägledare 

TN/2017: 
233 - 004 

Beslut fattat 2017-08-30. Avslag av begäran om 
utlämnande av allmän handling. 

Adam Edvinsson, 
nämndsekreterare 

TN/2017: 
235 - 004 

Beslut fattat 2017-09-05. Avslag av begäran om 
utlämnande av allmän handling. 

Adam Edvinsson, 
nämndsekreterare 

 
 

Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 
2017-09-11 

 
 
Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
TN/2017:44 - 290 Beslut från kommunstyrelsen 2017-08-23 § 105. Yttrande 

avseende bosättning enligt lag (2016:38) om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning. Kommunstyrelsen 
uppdrar åt socialnämnden att upprätta en handlingsplan. 

 
TN/2017:13 - 290 Beställning enligt förstudieoffert avseende installation av 

kompaktkök med diskmaskin vid Smultronställets förskola.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna. 
 
______________________ 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2017-09-25 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 35   TN/2017:228 - 042 
 
 

Delårsbokslut för tekniska nämnden januari - augusti 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till delårsbokslut för tekniska 
nämndens verksamhet enligt kommunstyrelsens anvisningar. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2017-09-11 § 36. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-09-11 
‒ Delårsrapport 2017: Skattefinansieras verksamhet 
‒ Delårsrapport 2017: Avgiftsfinansierad verksamhet 
‒ Delårsrapport 2017: Fastighetsrapport 
‒ Investeringsrapport januari-augusti 2017 
‒ Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2017-09-11 § 36 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner föreliggande förslag till delårsbokslut för tekniska 

nämnden, inklusive redaktionella ändringar, och överlämnar förslaget till 
kommunstyrelsen. 

 
./. Bilaga. 

 
______________________ 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2017-09-25 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 36   TN/2017:226 - 100 
 
 

Utseende av nytt personuppgiftsombud 

 
Ärendebeskrivning 
Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga 
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. För kommuner 
innebär denna definition att varje nämnd är personuppgiftsansvarig för de 
behandlingar av personuppgifter som sker i dess verksamheter. 
 
Den personuppgiftsansvarige kan utse ett personuppgiftsombud, vilket självständigt 
ska se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och 
korrekt sätt inom verksamheten. Personuppgiftsombudet 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 nytt personuppgiftsombud. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämndsekreterare Adam Edvinsson utses 
till personuppgiftsombud för tekniska nämndens verksamhetsområde. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2017-09-11 § 37. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-09-01 
‒ Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-09-11 § 37 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden utser nämndsekreterare Adam Edvinsson till 

personuppgiftsombud för tekniska nämnden. 
 

______________________ 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2017-09-25 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 37   TN/2017:227 - 040 
 
 

Projektuppföljning - Större projekt inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 2017-08-28 

 
 

Ärendebeskrivning 
Projektuppföljning avseende större projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen till 
och med 2017-08-28. I beslutsunderlaget beskrivs status för projekt inom tekniska 
avdelningen samt fastighetsavdelningen. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2017-09-11 § 38 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-09-05 
‒ Rapport "Projektuppföljning - Tekniska avdelningen", 2017-09-05 
‒ Rapport "Projektuppföljning - Fastighetsavdelningen", 2017-09-05 
‒ Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2017-09-11 § 38 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner föreliggande rapporter, daterade 2017-09-05, 

avseende projektuppföljning beträffande större projekt inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 2017-08-28 

 
______________________ 
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TN § 38   TN/2017:242 - 537 
 
 

Begäran om utökad totalutgift för KF-projekt 1320 Kollektivtrafikstråk 
Vinstorpsvägen 

 
 

Ärendebeskrivning 
I samband med förberedandet av stationsområdet i Lomma för persontrafik, samt 
genomförande av ett nytt kollektivtrafikstråk på Vinstorpsvägen, byggs en planskild 
korsning mellan Lommabanan och Vinstorpsvägen. Projektet utförs av Trafikverket på 
uppdrag av Lomma kommun. För kostnaderna har kommunen beviljat statlig 
medfinansiering med 50 % av den ursprungliga totalkostnaden på 44 000 tkr för 
projektet. 2016 gav Lomma kommun Trafikverket i uppdrag att upphandla projektet 
för utförande av utomstående entreprenör. Vid anbudsöppnande framgick att den 
prognostiserade totalutgiften om 60 800 tkr översteg den av kommunfullmäktige 
beslutade totalbudgeten. Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-09 att godkänna den 
utökade totalutgiften. 
 
Vid projektets början angav Trafikverket att det förelåg brister i det 
förfrågningsunderlag som utgjorde grund för upphandlingen. Bland annat bedömdes 
mängden jordmassor underskattade och VA-ledningar felangivna avseende djup och 
läge. Mot denna bakgrund bedömde Trafikverket att totalkostnaden för projektet 
skulle öka ytterligare samt att ersättningsmodellen som hittills gällt mellan 
Trafikverket och anlitad entreprenör skulle behöva ändras från fast pris till löpande 
räkning. Under våren 2017 återkom Trafikverket med en ny prognos i vilken 
totalkostnaden nu bedömdes av Trafikverket kunna uppgå till cirka 100 000 tkr. 
 
Med anledning av de aviserade kostnadsökningarna har 
samhällsbyggnadsförvaltningen, med hjälp av externa specialister, genomfört en 
utredning av dokument, beslut och parternas ageranden i projektet. Resultatet av 
utredningen presenteras i Bilaga 1: Promemoria från Moll Wendén Advokatbyrå AB. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse daterad 2017-09-17 lämnat följande 
yttrande: 

Oavsett de åtgärder som vidtagits och det utredningsarbete som fortsätter, 
bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att politiskt beslut om utökad totalutgift 
blir nödvändigt. I annat fall finns risk att Trafikverket avbryter entreprenaden och 
arbetet upphört. Skadeståndskrav kan inte uteslutas. Skulle arbetena avbrytas och 
de åtgärder som beviljats statlig medfinansiering inte bli av, eller bli utförda i annan 
omfattning, finns det även risk att den statliga medfinansieringen inte blir slutgiltigt 
fastställd. 
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TN § 38 (forts.)  TN/2017:242 - 537 
 
 

Det bör slutligen upprepas att det är viktigt att de kostnader som nu görs gällande 
granskas enligt de principer som gäller för entreprenad som utförs på löpande 
räkning så att Trafikverket och i förlängningen Lomma kommun endast erlägger 
ersättning för de kostnader som man är skyldig att ersätta. 

 
Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 40. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-09-17 
‒ Bilaga 1: Promemoria från Moll Wendén Advokatbyrå AB, 2017-09-18 
‒ Bilaga 2: Uppställning av utgifter och inkomster Projekt 1320/1665 Planskildhet 

Vinstorpsvägen 
‒ Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 40 
 
Tekniska nämndens beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökad totalutgift för 

KF-projekt 1320 "Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen" med 42 300 tkr enligt bilaga. 
 
./. Bilaga. 

 
______________________ 
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TN § 39    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsjurist Sarah Anderberg redovisar hanteringen av inkomna krav på 
ersättning med anledning av skyfallsskador från skyfallet 2014-08-31. 
 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om pågående utredning 
avseende för- och nackdelar med ett utökat samarbete med VA-syd.  
 
Teknisk chef Mattias Persson informerar om pågående arbete med utbyte av belysning 
på långa bryggan i Bjärred. 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
 


