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Plats
Tid

Lomma kommunhus, sammanträdesrum Innerfickan
Måndagen den 8 maj 2017 kl 18:50-19:10

Beslutande

Alf Michelsen (M)
Lennart Månsson (M)
Åsa Ahlström (M)
Gunilla Tynell (L)
Rune Netterlid (S)

ordförande
vice-ordförande
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ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Tommy Samuelsson
Torvald Kullendorff
Adam Edvinsson

förvaltningschef
ekonom
nämndsekreterare

Utses att justera

Rune Netterlid

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Lomma kommunhus, 2017-05-10
Sekreterare
Adam Edvinsson
Ordförande
Alf Michelsen
Justerande
Rune Netterlid
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TN AU § 23

dnr TN 2016:211.042

Tidigareläggning av utgifter i KF-projekt 1211 Beläggningsinvesteringar
Ärendebeskrivning
I investeringsbudget 2017-2019 finns fastställd totalutgift 50 100 tkr för projekt 1211
Beläggningsinvesteringar. Projektet är flerårigt och startade 2012. Under 2012-2016
förbrukades 20 707 tkr. Återstoden förväntas i innevarande budget bli förbrukade till
och med 2022.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat följande yttrande:
I nytt budgetarbete för perioden 2018-2020 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
genomförandetiden förkortas till 2020 och att ny totalutgift därefter ska gälla från 2021.
Motivet för att tidigarelägga utgifterna är att det har blivit alltmer angeläget att komma
tillrätta med eftersatt vägunderhåll, framför allt i den norra kommundelen.
För 2017 innebär det att årsbudgeten för projekt 1211 utökas med 2 500 tkr från 5 000
tkr till 7 500 tkr. För att kunna finansiera tidigareläggning av KF projekt 1211 föreslås en
senareläggning av tre andra projekt:
1004 Landskapsåtgärder S Västkustvägen
1520 Gångbro över Lödde å
1534 Gångfartsområden Lomma hamn

1193
974
333
2500

1004 Landskapsåtgärder S Västkustvägen bedöms inte vara akut och kan med fördel
genomföras från 2018.
1520 Gångbro över Lödde å är än så länge enbart en idé vars utförande inte är möjligt
före 2018.
1524 Gångfartsområden Lomma hamn är ett flerårigt projekt. Totalutgiften är 6 000 tkr
och enligt ny bedömning pågår projektet under utbyggnadstiden, till och med 2022.
Utgifterna kan därför senareläggas något.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-05-03
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:
– Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att i 2017 års budget göra
omdisponering till KF-projekt 1211 med 2 500 tkr samt från projekt 1004 med -1 193
tkr, projekt 1520 med -974 tkr och projekt 1534 med -333 tkr.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande till miljö- och byggnadsnämnden avseende åtgärdsförslag för
fastigheten NN.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har förelagt tekniska nämnden att inkomma med
åtgärdsförslag samt kostnadsberäkning för att säkerställa att den maximala ljudnivån 45
dBA inte överskrids av trafik inomhus nattetid i bostaden på fastigheten NN. Förslaget
ska innehålla uppgifter om vilka bullernivåer föreslagna åtgärder beräknas ge.
Tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse med bilagor
lämnat förslag till åtgärdsförslag samt kostnadsberäkning.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-05-03
– Beslut från miljö- och byggnadsnämnden, 2017-04-04
– Trafikbullermätning, Lomma, 2016-09-21, rev. 2017-03-01
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott översänder åtgärdsförslag inklusive
kostnadsberäkning enligt trafikbullermätning daterad 2016-09-21, reviderad 201703-01 till miljö- och byggnadsnämnden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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