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TEKNISKA NÄMNDEN 2017-12-11 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Örestads golfklubb  

Tid 2017-12-11, kl. 18:30-20:09 
 

 

Beslutande Alf Michelsen (M) 
Lennart Månsson (M) 
Rune Netterlid (S) 
Åsa Ahlström (M) 
Ola Ahlqvist (M) 
Monica Thomhave Jeding (M) 
Henrik Raneke (M) 
BG Svensson (KD) 
Mats Falk (S) 
Gun Larsson (L) 
Åke Björkman (S) 

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

Övriga deltagare Bengt Göransson (M) 
Sven Gunnarsson (M) 
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Eva Banheden Lindblad (M) 
Rickard Hansson-Frostgård (C) 
Karsten Bringmark (S) 
Tommy Samuelsson 
Mattias Persson 
Göran Samuelsson 
Torvald Kullendorff 
Elin Westerberg 
Henrik Brink 
Jonna Ganslandt 
Mattias Lindsjö 
Adam Edvinsson 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
samhällsbyggnadschef 
teknisk chef 
fastighetschef 
ekonom 
verksamhetsutvecklare, § 47 
Sweco, § 47 
Sysav, § 47 
Sysav, § 47 
nämndsekreterare 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2017-12-12 
 
 
 
 

Paragraf  
§46-§52 

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 2017-12-11   

Paragrafer §46-§52   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-12-14 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-01-05 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TN § 46    
 
 

Ändring av föredragningslistan 

 
 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
Tekniska nämnden ändrar föredragningslistan på följande sätt: 
‒ Ärende 8 Information tas upp som ärende 3. 
 
Föredragningslistan fastställs enligt följande: 
1. Upprop 
2. Val av justeringsperson samt beslut om protokollets justering 
3. Information 
4. Delegationsbeslut och meddelanden 
5. Månadsuppföljning januari-oktober 2017 
6. Nämndsbudget för tekniska nämnden 2018 
7. Remissyttrande över förslag på Naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018-

2025 
8. Sammanträdestider för tekniska nämnden 2018 
 
______________________ 
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TN § 47    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Jonna Ganslandt och Mattias Lindsjö, Sysav, informerar om Sysavs verksamhet sedan 
de tog över renhållningsverksamheten i Lomma kommun. Statistik över 
avfallsmängder i kommunen redovisas i vilket det framgår att mängden avfall ökat 
något jämfört med tidigare år. Jonna och Mattias informerar även om pågående och 
planerade projekt för att bland annat informera om sopsortering. 
 
Verksamhetsutvecklare Elin Westberg, Henrik Brink, Sweco, och ekonom Torvald 
Kullendorff informerar om genomförd förstudie av för- och nackdelar för ett 
samgående med Lomma kommuns VA-verksamhet med kommunalförbundet VA SYD. 
Förstudien jämför de båda organisationernas verksamheter med varandra utifrån ett 
antal jämförelseområden: Målbilder, kundnöjdhet, arbetsmiljö, beredskap, hållbarhet, 
utveckling, ekonomi och effektivitet 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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Delegationsbeslut och meddelanden 
 
 
 
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 
 
 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

96-107 Beviljande av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade år 2017 

Kommunvägledare 

1248-12 
1559-4 
1863-3 
2017-2 
2036 
2046 
1095-4 
1209-2 
1233-8 
1586-2 
1713-3 
1861-6 
1880-3 
2037 
2038 
2045 
2050 
2052 

Beslut fattade avseende 
bostadsanpassningsbidrag under perioden  
2017-10-01 - 2017-11-30 

Handläggare 
bostadsanpassnings-
bidrag 

TN/2017: 
141 - 002 

Beslut avseende revidering av 
vidaredelegationsordning för 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-11-01 

Tommy Samuelsson, 
samhällsbyggnadschef 

TN/2017: 
120 - 060 

Beställning, 2017-11-30, av delar av entreprenad 
avseende rivning etapp 1 av Pilängsskolan samt 
projektering av hela projektet, fastighet Vinstorp 
30:1, Lomma, av Nimab entreprenad AB, till en 
kostnad av 8 200 000, enligt bemyndigande av 
tekniska nämndens arbetsutskott § 21,  
2017-04-18. 

Tommy Samuelsson, 
samhällsbyggnadschef 
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Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 
2017-11-27 
 
Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
 Beslut från kommunfullmäktige, 2017-10-26, § 65. 

Godkännande av senareläggning av innevarande års planerade 
utgifter för vissa investeringsprojekt. 

 
TN/2017:242 - 537 Beslut från kommunfullmäktige, 2017-10-26, § 66. Beviljande 

av tilläggsanslag avseende eventuellt utökad totalutgift för KF-
projekt 1320 ”Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen” samt 
bemyndiganden med anledning härav. 

 
TN/2017:105 - 041 Beslut från kommunfullmäktige, 2017-10-26, § 68. Fastställelse 

av budget innefattande budget för år 2018 samt plan för 
ekonomin för åren 2019-2020. Fastställelse av finansiella mål 
och verksamhetsmål. Bemyndigande till kommunstyrelsen dels 
avseende igångsättande av projekt, dels om upptagande av lån 
och omsättande av lån. Bemyndigande till kommunstyrelsen 
avseende strategiska fastighetsförvärv. Fastställelse av 
skattesats för år 2018. 

 
TN/2017:138 - 003 Beslut från kommunstyrelsen, 2017-10-25, § 141- Yttrande 

över nämndernas förslag till nämndsplaner 2018. 
 
TN/2017:307 - 000 Beslut från kommunstyrelsen, 2017-11-15 § 163. Godkännande 

av begränsat öppethållande av förvaltningarna i kommunhuset 
2018. 

 
TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende ljudisolerande åtgärder vid 

Pilängens förskola. 
 
TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende installation av dimmersystem 

i folkets hus, Lomma. 
 
TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende renovering och ombyggnad 

av slöjdsal vid Karstorpsskolan Norra. 
 
TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende installation av kompaktkök 

inklusive diskmaskin i personalrum vid Pilängens förskola. 
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TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende installation av räcken vid 

rutschkana vid Pilängens förskola. 
 
TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende installation av 

utrymningsdörrar vid Pilängens förskola. 
 
TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende installation av dörr vid 

Pilängens förskola. 
 
TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende rivning av vägg vid 

Smultronställets förskola. 
 
TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende borttagning av inbyggda 

garderober vid Smultronställets förskola. 
 
TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende förändring av utemiljön vid 

Fladängsskolan. 
 
 Beslut från tekniska nämnden i Svedala kommun, § 170, 2017-

11-07. Avseende förlängning av avtal om samarbete om 
energirådgivning i 4-YES-kommunerna till 2018-12-31 för att 
därefter upphöra. 

 
 Meddelande från Avfall Sverige, 2017-10-30. Information 

angående val till Avfall Sveriges styrelse och revisionen. 
Nomineringstiden går ut 2018-02-01. 

 
 Brev från Gunilla Tynell (L) 2017-11-13. Avsägelse från och med 

2017-12-31 av uppdragen som ledamot i tekniska nämnden 
samt tekniska nämndens arbetsutskott. 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 49   TN/2016:211 - 042 
 
 

Månadsuppföljning januari - oktober 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med oktober månad 2017 
presenteras 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-27, § 46. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-11-17 
‒ Månadsuppföljning för tekniska nämnden oktober 2017 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-27, § 46 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden till och 

med oktober 2017 och översänder densamma till kommunstyrelsen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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Fastställande av nämndsbudget för tekniska nämnden 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem ska varje nämnd fastställa en 
nämndsbudget för det kommande året. Detta innebär en fördelning av budgeten på 
de verksamheter som ingår under respektive KF-område. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-11-27, § 47. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-11-20 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-11-27, § 47 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden fastställer tekniska nämndens nämndsbudget för 2018 enligt 

förvaltningens förslag (bilaga). 
 

./.  Bilaga. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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Remissyttrande över förslag på Naturmiljöprogram för Lomma 
kommun 2018-2025 

 
 

Ärendebeskrivning 
Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till naturmiljöprogram för Lomma 
kommun 2018-2025. Förslaget har översänts på remiss till kommunens samtliga 
nämnder. Under internremissen önskar planeringsavdelningen att nämnderna bland 
annat lämnar förslag och synpunkter gällande mål och åtgärder samt bedömer 
eventuella genomförandekostnader, driftkostnader och genomförandeperiod för de 
åtgärder som respektive nämnd är angiven som ansvarig för. 
 
Tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse daterad 2017-
11-20 lämnat sitt förslag till yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-27, § 48. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-11-20 
‒ Internremiss från planeringsavdelningen, 2017-11-09 
‒ Bilaga 1: Förslag på Naturmiljöprogram 2018 - Del A Mål och genomförande 
‒ Bilaga 2: Förslag på Naturmiljöprogram 2018 - Del B Naturen i Lomma kommun 
‒ Bilaga 3: Förslag på Naturmiljöprogram 2018 - Bilagor 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-11-27, § 48 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden lämnar följande synpunkter till planeringsavdelningen: 
 
Åtgärd 8.1.3.1 Kulverterade diken föreslås kartläggas och lämpliga åtgärder utredas. 
Att utreda och hitta lämpliga kulverterade diken att öppna upp kräver beräkningar av 
flöden samt projektering. Kulverterade diken kan tillhöra dikningsföretag. Utredning 
kostnadsuppskattas till ca 1 000 tkr beroende på ambitionsnivå, men är mycket 
svåruppskattad då omfattningen i dagsläget är odefinierad. Genomförandeperiod för 
utredning ca 2019. 
 
Åtgärd 13.2.1.2 Ängsvegetation. Vägslänter i odlingslandskapet är framför allt vägar 
där kommunen inte är väghållare eller markägare och vi har därmed inte rådighet över 
vegetationen. Uppföljningen av åtgärden kan kräva omfattande inventeringar då vi i  
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dagsläget inte har nuläget kartlagt. Utredning av lämpliga platser samt inplantering 
uppskattas till ca 400 tkr. Genomförande tidigast 2019-2020. 
 
Åtgärd 15.3.4.1 Naturvårdande skötsel ska inkorporeras i grönområden. Denna åtgärd 
utförs redan och bedöms kosta 500 tkr årligen. 
 
Åtgärd 16.1.6.2 Motverka utbredning av invasiva arter. Bekämpning av björnlokor görs 
sedan många år tillbaka. En del bestånd av slide slås med slåtter. Bekämpning av 
vresros utförs inte idag. Vid bekämpning av vresrosbeståndet bör det beaktas att den 
största delen av beståndet finns längs våra kuster där den kan ha en 
erosionsskyddande och biologisk funktion. Kostnaden beror på omfattning och kan 
skifta markant från år till år, ca 250 tkr/år. Bör utföras årligen. 
 
Åtgärd 16.2.1.4 Grodpassage. Omfattningen på grodtunnel är inte definierad, men att 
anlägga en grodtunnel kan kosta ca 4 000 tkr. Beakta att vägen är en gammal 
betongväg som skall korsas med en trumma av något slag, i ett område där vi har 
gamla tångfickor i marken. Det krävs en geoteknisk utredning och en genomarbetad 
lösning för att inte få svacka vid genomföringen på vägen eller en vattenfylld trumma 
vid tidpunkten för grodpassage. Eventuellt bör det kompletteras med vägräcken för 
trafiksäkerheten när man sätter barriärer för groddjuren. Därtill kommer det 
driftkostnader då tunnel och kanter bör iordningställas inför grodpassageperioden 
varje år, uppskattningsvis ca 50 tkr per år. Genomförandeperiod tidigast 2021. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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Fastställande av sammanträdestider för tekniska nämnden 2018 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2018 
 
Förslaget har tagit sin utgångspunkt i planeringen för 2017 men har justerats och 
anpassats utifrån tidplanen för inlämning av ekonomiska rapporter, kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges gruppmöten. Hänsyn har även tagits 
till skollov och helgdagar. 
 
Förslaget innebär följande sammanträdesdagar: 
 
Tekniska nämnden: 22 januari, 26 februari, 19 mars, 7 maj, 18 juni, 27 augusti, 1 
oktober, 12 november, 3 december. 
 
Nämndssammanträdena börjar kl. 18:30. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott: 15 januari, 12 februari, 12 mars, 16 april, 28 maj, 13 
augusti, 17 september, 22 oktober, 26 november. 
 
Utskottssammanträdena börjar kl. 14:00. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-27, § 51. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kansliavdelningen, 2017-11-16 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-27, § 51 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden fastställer sammanträdesdagar för 2018 enligt följande: 22 

januari, 26 februari, 19 mars, 7 maj, 18 juni, 27 augusti, 1 oktober, 12 november, 3 
december samt tiden till 18:30. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


