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TEKNISKA NÄMNDEN 2017-05-08 

 
Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen  

Tid Måndagen den 8 maj 2017 kl 18:30 – 20:10 
Ajournering: 18:50-19:10 
 

 

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

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
tjg. ersättare för BG Svensson (KD) 

Övriga deltagare Sven Gunnarsson (M) 
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Eva Banheden Lindblad (M) 
Rickard Hansson-Frostgård (C) 
Åke Björkman (S) 
Karsten Bringmark (S) 
 
Tommy Samuelsson 
Göran Samuelsson 
Bengt Strengbom 
Torvald Kullendorff 
Adam Edvinsson 
 
 
 
 

ersättare  
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
förvaltningschef 
fastighetschef 
projektsamordnare 
ekonom 
nämndsekreterare 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 
 

Lomma kommunhus, 2017-05-10 Paragrafer 
17-21 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson  
 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 2017-05-08   

Paragrafer 17-21   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-05-11 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-06-02 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2017-05-08 
 

TN § 17  dnr TN 2017:61.002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
  

 
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 
 
 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

17-32 Beviljande av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade år 2017 

Kommunvägledare 

1515-5 
1720-2 
1784-6 
1920-1 
1971-2 
1996-2 
2012 
2016 
2018 
2020 
2021 
2022 
 

Beslut fattade avseende 
bostadsanpassningsbidrag under perioden 2017-
03-01 – 2017-03-31 

Handläggare 
bostadsanpassnings-
bidrag 

 
 

Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 
2017-04-20. 

 
 
Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
Dnr TN 2016:303.312 Beslut från kommunfullmäktige 2017-03-16 § 19, 

Godkännande av avtal om medfinansiering och samverkan 
avseende cykelväg längs väg 925. 

Dnr TN 2017:105.041 Beslut från kommunstyrelsen 2017-03-22 § 48, Fastställande 
av budgetramar för 2018-2020. 

Dnr TN 2017:103.210 Beslut från kommunstyrelsen 2017-03-22 § 39, Information om 
aktuellt planläge.  

Dnr TN 2017:13.290 Förfrågan om förstudie avseende rivning av vägg och 
byggnation av kontor för Fritidsklubben, Fladängsskolan. 

Dnr TN 2017:13.290 Förfrågan om förstudie avseende kompaktkök i personalrum 
vid Smultronställets förskola. 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2017-05-08 
 

TN § 17 (forts.)  dnr TN 2017:61.002 
 
 
Dnr TN 2017:13.290 Förfrågan om förstudie avseende kompaktkök i personalrum 

vid Skeppets förskola. 
Dnr TN 2017:13.290 Förfrågan om förstudie avseende anpassning av lokaler på 

Karstorp Norra. 
Dnr TN 2017:13.290 Beställning enligt förstudieoffert avseende 

verksamhetsanpassning i form av solskydd vid Trollets förskola. 
Dnr TN 2017:13.290 Beställning enligt förstudieoffert avseende solskydd vid Emils 

förskola. 
Dnr TN 2017:13.290 Beställning enligt förstudieoffert avseende solskydd vid 

Borgeby och Majas förskola. 
Dnr TN 2017:13.290 Beställning enligt förstudieoffert avseende solskydd vid 

Löddesnäs förskola. 
Dnr TN 2017:13.290 Beställning enligt förstudieoffert avseende ombyggnad för 

fritidsklubben i bef. motionsavdelning vid Fladängsskolan. 
Dnr TN 2017:13.290 Beställning enligt förstudieoffert avseende anpassning av rum 

för skolsköterska vid Alléskolan. 
Dnr TN 2017:13.290 Beställning enligt förstudieoffert avseende installation av höj- 

och sänkbart skötbord vid Skeppets förskola. 
Dnr TN 2017:13.290 Beställning enligt förstudieoffert avseende anpassning för elev, 

ljud och ljus vid Norra Karstorpsskolan. 
Dnr TN 2017:13.290 Beställning enligt förstudieoffert avseende anpassning för 

elever, ljud och ljus, vid Bjärehovsskolan. 
Dnr TN 2017:13.290 Beställning enligt förstudieoffert avseende anpassning för 

rörelsehindrad elev vid Bjärehovsskolan. 
Dnr TN 2017:13.290 Beställning enligt förstudieoffert avseende rivning av vägg 

samt ommålning av rum vid Smultronställets förskola. 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 

– Tekniska nämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna. 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2017-05-08 
 
 

TN § 18        TN/2016:211.042 

 
 

Kvartalsrapport för tekniska nämnden 2017 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun ska kvartalsrapport upprättas per 
31 mars. I kvartalsrapporten ska analys göras av periodens utfall/verksamhet och en 
helårsprognos ska ingå. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat kvartalsrapport 
januari-mars 2017 för tekniska nämnden 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2017-04-20 § 19/17 
 
Nämndens handläggning 
Vid nämndens handläggning lämnar ekonom Torvald Kullendorff information. 

 
Beslutsunderlag 

– Kvartalsrapport 2017, Teknisk verksamhet - Skattefinansierad 

– Kvartalsrapport 2017, Teknisk verksamhet - Avgiftsfinansierad 

– Kvartalsrapport 2017, Fastighetsverksamhet 

– Investeringsrapport jan-mar 2017 

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-04-20 § 19/17 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 

– Tekniska nämnden godkänner kvartalsrapport till och med mars månad för tekniska 
nämnden 2017, inklusive redaktionella ändringar, samt överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2017-05-08 
 
 

TN § 19  TN/2017:44 - 290
         

 
Svar till socialnämnden avseende beställning av bostäder till nyanlända 
kommuninvånare 
 
Ärendebeskrivning 
Från den 1 mars 2016 ska alla kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända som har 
beviljats uppehållstillstånd enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning. Med anledning härav har socialnämnden genom beslut SN § 
5/17, 2017-01-31 av tekniska nämnden beställt bostäder till 121 nyanlända individer 
under 2017. Länsstyrelsen har genom beslut 2017-03-07 minskat andelen anvisade 
individer till Lomma kommun till totalt 98 individer 2017. 
 
Fastighetschef Göran Samuelsson har lämnat följande yttrande: 

Att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända i en kommun med stor bostadsbrist 
och hög efterfrågan är en stor och svår utmaning. Hitintills har Lomma kommun, 
efter stora ansträngningar, klarat att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända i 
enlighet med migrationsverkets tilldelning. Efter stora ansträngningar måste vi nu 
konstatera att tillgången på bostäder för nyanlända under andra halvåret av 2017 
kommer att bli mycket svårt. Mot bakgrund härav måste vi meddela att tekniska 
nämnden med största sannolikhet, inte kan tillgodose socialnämndens beställning av 
bostäder för nyanlända under andra halvåret av 2017. 

 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2017-04-20 § 20/17. 
 
Beslutsunderlag 

– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-04-12 

– Protokollsutdrag från socialnämnden, 2017-01-31 § 5/17 

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-04-20 § 20/17 
 
Överläggning 
Ordföranden yrkar att tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Rune Netterlid (S), Mats Falk (S), Gunilla Tynell (L) och Mikael Lundquist (MP) yrkar att 
ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för fördjupad utredning. 
 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklaras avslutad avser ordförande Alf Michelsen (M) att först 
ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande. Därefter kommer 
proposition att ställas på bifall respektive avslag till Rune Netterlids (S), Mats Falks (S), 
Gunilla Tynells (L) och Mikael Lundquists (MP) yrkande. 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2017-05-08 
 
 

TN § 19 (forts.)  TN/2017:44 – 290 
 
 
Propositionsordningen godkänns. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande varefter 
tekniska nämnden bifaller detsamma. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Rune Netterlids 
(S), Mats Falks (S), Gunilla Tynells (L) och Mikael Lundquists (MP) yrkande varefter 
tekniska nämnden avslår detsamma. 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 

– Tekniska nämnden överlämnar följande information till socialnämnden: 
 
Att tillgodose behovet av bostäder till nyanlända i en kommun med stor bostadsbrist 
och hög efterfrågan är en stor och svår utmaning. Hittills har Lomma kommun, efter 
stora ansträngningar, klarat att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända i enlighet 
med Migrationsverkets tilldelning. Efter stora ansträngningar måste vi nu konstatera att 
tillgången på bostäder för nyanlända under andra halvåret 2017 kommer att bli mycket 
svårt. Mot bakgrund härav måste vi meddela att tekniska nämnden med största 
sannolikhet, inte kan tillgodose socialnämndens beställning av bostäder för nyanlända 
under andra halvåret av 2017. 
 
Reservation 
Mikael Lundquist (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2017-05-08 
 
 

TN § 20  TN/2016:211 – 042  
        

 
Förslag till 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 1193 

1520 Gångbro över Lödde å 974 

1534 Gångfartsområden Lomma hamn 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. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-05-08 § 23/17. 

 
Beslutsunderlag 

– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-05-03 

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-05-08 § 23/17 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2017-05-08 
 
 

TN § 20 (forts.)    TN/2016:211 – 042 
 
 
Tekniska nämnden beslutar 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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TEKNISKA NÄMNDEN  2017-05-08 
 
 

TN § 21         
  

 
Information från förvaltningen 
 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Göran Samuelsson informerar om pågående större projekt inom 
fastighetsavdelningen. 
 
Projektsamordnare Bengt Strengbom informerar om pågående större 
infrastrukturprojekt inom kommunen. 

 
Tekniska nämnden beslutar följande:  

– Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 


