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TN AU § 81 TN/2018:92 - 041 

Förslag till beslut avseende fastställande av tekniska nämndens 
nämndsbudget för 2019 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem skall varje nämnd fastställa en 
nämndsbudget för det kommande året. Detta innebär en fördelning av budgeten på 
de verksamheter som ingår under respektive nämnds verksamhet. 

Tekniska nämnden beslutade den 18 juni om budgetförslag för 2019 – 2021. Beslutet 
var baserat på de förutsättningar som då gällde för tilldelning av budgetram. I den 
fortsatta handläggningen har kommunstyrelsen föreslagit vissa ändringar och 
kompletteringar som därefter lagts in i förslaget. Kommunfullmäktige fattade slutligt 
beslut om budget 2019 den 8 november. 

Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar ekonom Torvald Kullendorff information i ärendet. 

Ramtilldelning i tkr 
Skatte-
finansierat  Fastighet 

Avgifts-
finansierat Totalt 

Budget 2018 76 818 -1 868 1 340 76 290 

Löneökningar 2018 300 300 

Budget 2018 efter tillägg för löneökningar 77 118 -1 868 1 340 76 590 

Beslutade ramförändringar under våren 2018 -928 4 891 0 3 963 

Budget 2019 TN juni 2018 76 190 3 023 1 340 80 553 

Beslutade ramförändringar under hösten 2018: 

  Konsekvenser av inträdet i VA SYD 478 940 1 418 

Löne- och prisökningar 1 199 1 199 

Nya anläggningar 1 700 1 700 

Övrigt 767 767 

Budgetram 2019 fastställd av KF 8 NOV 80 334 3 023 2 280 85 637 
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Resursfördelning i tkr Budget 2018 Budget 2019 Förändring 

Skattefinansierad verksamhet 

Teknisk nämnd Kostnader 854 874 20 

Gemensamma funktioner och reserv Intäkter -3 704 -2 431 1 273 

Kostnader 10 412 12 540 2 128 

Bostadsanpassning Kostnader 2 574 2 384 -190

Gator, trafik, grönområden och stränder Intäkter -7 624 -7 982 -358

Kostnader 74 606 74 949 343 

   Totalt Intäkter -11 328 -10 413 915 

Kostnader 88 446 90 747 2 301 

Nettokostnad 77 118 80 334 3 216 

     Fastighetsverksamhet Intäkter -170 174 -167 740 2 434 

Kostnader 168 306 170 763 2 457 

Nettokostnad -1 868 3 023 4 891 

 Avgiftsfinansierad verksamhet 

Vatten och avlopp Intäkter -42 494 0 42 494 

Kostnader 41 554 0 -41 554

Nettokostnad -940 0 940 

   Hamn Intäkter -2 925 -2 925 0 

Kostnader 5 205 5 205 0 

Nettokostnad 2 280 2 280 0 

   Totalt Intäkter -45 419 -2 925 42 494 

Kostnader 46 759 5 205 -41 554

Nettokostnad 1 340 2 280 940 
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Tekniska nämnden totalt Intäkter -226 921 -181 078 45 843 

  Kostnader 303 511 266 715 -36 797 

  Nettokostnad 76 590 85 637 9 047 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-11-16 

‒ Bilaga: Gatu- och parkaktiviteter 2019 inklusive fast del 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden fastställer föreliggande förslag till nämndsbudget för 2019.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 82   TN/2017:105 - 041 
 
 

Månadsuppföljning januari - oktober 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens bör månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat månadsrapport för oktober inklusive ny 
helårsprognos enligt kommunstyrelsens anvisningar. Månadsuppföljning för tekniska 
nämnden till och med oktober månad 2018 presenteras.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar ekonom Torvald Kullendorff information i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-11-16 

‒ Bilaga 1: Månadsuppföljning oktober 2018  
‒ Bilaga 2: Investeringsrapport januari - oktober 2018 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden till och 

med oktober 2018 och översänder densamma till kommunstyrelsen.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 83   TN/2018:233 – 336  
 
 

Remissyttrande om bildandet av naturreservatet "Kustdammarna", 
Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Bildandet av naturreservatet ”Kustdammarna” ingår som en del av kommunstyrelsens 
nämndsplan för 2018. Det långsiktiga målet är att andelen skyddad naturareal ska 
dubbleras fram till slutet av 2018, jämfört med 2012. Områdena har pekats ut som 
lämpliga för naturreservatsbildning i Lomma kommuns naturreservatsplan.  
 
Planledningsgruppen beslutade 12 september 2018 att godkänna att handlingarna 
gällande naturreservatsbildning av ”Kustdammarna” skickas på internremiss till 
nämnderna samt att handlingarna även skickas på extern remiss. Bildandet av 
naturreservaten, naturreservatshandlingarna samt samrådsredogörelsen kommer att 
lyftas för beslut om godkännande i kommunens planledningsgrupp, efter det beslutas 
ärendet av kommunstyrelsen och sist av kommunfullmäktige, om det har godkänts av 
tidigare instans. 
 
Preliminärt kommer beslut om antagande av naturreservat ”Kustdammarna” att fattas 
av kommunfullmäktige vid dess första möte 2019. Remissyttrandet ska ha inkommit 
till kommunstyrelsen senast 19 november 2018. Tekniska nämnden har fått uppskov 
till efter nämndens sammanträde. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2018-11-20 sitt förslag 
till yttrande.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar teknisk chef Mattias Persson information i 
ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från planeringsavdelningen, 2018-09-14 

‒ Bilaga 1: Förslag på beslut och föreskrifter för naturreservat kustdammarna 
‒ Bilaga 2: Förslag på skötselplan för naturreservat kustdammarna 
‒ Bilaga 3: Förslag på gränsdragning av naturreservat kustdammarna 

‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-11-20  
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TN AU § 83 (forts.)  TN/2018:233 – 336  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar följande yttrande till kommunstyrelsen:  
 

Tekniska nämnden anser att det framlagda förslaget i sin helhet är genomarbetat 
och väl dokumenterat. Huvudansvar och finansiering för skötsel av stigar, GC-
vägar, väg, flyttning av stormfällda träd och grenar samt rensning av skräp föreslås 
ligga hos Tekniska nämnden. Idag har Tekniska nämnden enbart skötsel av GC-
vägen, övriga ansvar blir tillkommande på grund av reservatsbildningen. 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar följande synpunkter på förslaget till 
reservatsbildning till kommunstyrelsen:  
 

Generella synpunkter: 
I missivet skriver planeringsavdelningen att det skall noteras att kommunen 
kommer att få rådighet över vägen (Badvägen) och pumpen (placerad i nordvästra 
hörnet av Fyrkantsdammen) som håller nere vattennivån i Fyrkantsdammen, som 
dessutom är en vattenrecipient. Detta ses som tekniska aspekter som faller 
utanför reservatsbildningsprocessen och ingår i önskemål som tjänstemän haft 
inför arbetet med kustskydd i området och ”Trädgårdsstaden”. 
 
Detta ger upphov till följande frågeställningar som behöver utredas före 
reservatsbildandet, både vad gäller ansvar och konsekvenser i övrigt: 
 
Trafik 
‒ I handlingarna står det att kommunen kommer att få rådighet över vägen. 

Innebörden av detta bör klargöras. Om detta innebär att kommunen även 
påtar sig ansvaret för drift och underhåll av vägen får det ekonomiska 
konsekvenser då vägen idag är i mycket dåligt skick. De ekonomiska 
förutsättningarna och konsekvenserna av ett övertagande av ansvaret bör 
utredas innan beslut tas.  

‒ Ett alternativ till användande av Badvägen är att förlänga den väg som går i 
öst/västlig sträckning, söder om Fyrkantsdammen, från Södra Västkustvägen 
ner mot havet. Denna väg ligger utanför reservatsgränsen och en förhandling 
med markägaren blir nödvändig.  

 
Gränsdragning 
‒ Det finns en möjlighet att ändra den föreslagna reservatsgränsen genom att 

exkludera Badvägen. De driftmässiga och ekonomiska konsekvenserna av en 
ändrad gränsdragning bör utredas vidare för att säkerställa den långsiktigt 
mest fördelaktiga lösningen.  

‒ Gränsdragning - reservatsgränsen i nordväst får inte inkräkta på badstranden 
då kommunen måste kunna utföra tångrensning och sandfordring utan 
samråd. 
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Föreskrifter 
‒ Det bör framgå av föreskrifterna att det är tillåtet att släppa ut dagvatten från 

omkringliggande områden i dammarna. 
‒ Föreskrifter –  i punkten A4 att det är förbjudet att tillföra kemiska eller 

biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel eller jordförbättringsmedel. Då 
dammarna är dagvattenrecipient bör det klarläggas vad detta får för 
konsekvenser i dagsläget och för den fortsatta exploateringen av området 
söder om dammarna. 

 
Skötsel och underhåll 
‒ Kommunen kommer, enligt förslaget, att få rådighet över pumpen i 

Fyrkantsdammen. Om ”rådigheten” även innebär att kommunen övertar 
ansvaret för drift, underhåll och skötsel framgår inte och bör klargöras. Det är 
även oklart vilket teknisk status pumpen som reglerar vattennivån i 
Fyrkantsdammen har. 

‒ I skötselföreskrifterna bör framgå till vilken nivå dammarna skall regleras, om 
så behövs samt varför. 

‒ Skötselåtgärder – Tekniska nämnden föreslås ansvara för ”rensning av skräp”. 
Då det inte framgår vad detta omfattar önskas en definition av begreppet. 
Tekniska nämnden har idag endast driftansvar för Strandstråket, övrig mark 
driftas av privat fastighetsägare. Den föreslagna åtgärden innebär alltså ett 
utökat driftansvar. 

‒ Skötselåtgärder – ta bort ”parkering” då detta ej är aktuellt inom 
reservatsområdet 

‒ Skötselplan – vegetationsunderhåll i syfte att förebygga stormskador bör 
läggas till under Kommunstyrelsens ansvar. 

‒ Skötselplan – parkering bör anges som ”finns tillgänglig i närområdet”, inte 
bara CA:s parkering. 

 
Övrigt 
‒ En inventering av befintliga VA-ledningar i Trekantsdammen behöver utföras 

för att klargöra läget. 
‒ Sammanställningen i ”Förslag till skötselplan”, punkt 7.1 bör kompletteras 

med årlig driftkostnad för de listade åtgärderna. 
 
Innan beslut tas om gränsdragningen i reservatet föreslås att det görs en 
konsekvensutredning av alternativa gränsdragningar avseende Badvägen samt ett 
eventuellt övertagande av driftansvaret för vägen och pumpen och vad detta får 
för konsekvenser ekonomiskt och tillgänglighetsmässigt. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 84   TN/2018:302 - 060 
 
 

Beslut om upphandling avseende leverans av biogas till kommunala 
fastigheter 

 
 

Ärendebeskrivning 
Upphandlingen omfattar leverans av biogas till kommunala fastigheter i Lomma 
kommun. Beräknad leveransvolym per år ca 150 000 Nkbm (ca 1 800 000 kWh). 
Avtalstid 2019-01-01- 2020-12-13 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet 
med 1 + 1 år. Finansiering av gasleveransen sker genom ianspråktagande av medel 
från fastighetsavdelningens ordinarie driftbudget. 
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar fastighetschef Göran Samuelsson information i 
ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-11-26  

‒ Bilaga: Gasupphandling - Leveranser av fysisk biogas med möjlighet till 
naturgas 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra upphandlingen 

avseende leverans av biogas till kommunala fastigheter i Lomma kommun i 
enlighet med förfrågningsunderlag daterat 2018-08-24. 

‒ Att bemyndiga förvaltningschefen att teckna upphandlingsavtal. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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Beslut om upphandling avseende ramavtal för konsulter 

 
 

Ärendebeskrivning 
Upphandlingen omfattar ramavtal för konsulttjänster avseende projekterings- och 
byggledning, byggnadskonstruktion, arkitekt, el, tele och hiss samt landskap (inkl mark 
och yttre va). Avtalstiden är från och med 2019-03-23 till och med 2021-03-22 med 
möjlighet för beställaren att förlänga avtalet i 1 + 1 år. Finansiering av 
konsulttjänsterna sker inom ramen för respektive projektbudget. 
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar fastighetschef Göran Samuelsson information i 
ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-11-26 

‒ Bilaga: Förfrågningsunderlag, upphandling av ramavtal, tekniska konsulter -
projektering och byggledning  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra upphandlingen 

avseende ramavtal för konsulter (projekterings- och byggledning, 
byggnadskonstruktioner, arkitekt, el, tele och hiss samt landskap) i enlighet med 
förfrågningsunderlag daterat 2018-10-02.  

‒ Att bemyndiga förvaltningschefen att teckna tilldelningsbeslut och 
upphandlingskontrakt. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Åsa Cornander, projektledare på planeringsavdelningen, informerar om det fortsatta 
arbetet med en dagvattenpolicy för Lomma kommun. Policyn syftar till att säkerställa 
en hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering i Lomma kommun.  
 
Förvaltningschef Tommy Samuelsson informerar om följande ärenden:  
‒  Verksamhetens övergång till VA SYD.  
‒  Lomma kommuns köp av Borgeby Gårdshotell.  
‒  Försäljning av tomter i Lomma kommun.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


