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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

s. 2 (9)

2013-10-21

TN AU § 80

TN 2012:45.041

Månadsuppföljning per september
Ärendebeskrivning
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med september månad 2013
presenteras (bilaga).
Förslag till beslut
- Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott att föreslå tekniska nämnden godkänna månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med
september månad 2013.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
- Tekniska nämndens arbetsutskott ger förvaltningschef Lotta Ahlfors och
ekonom Torvald Kullendorff i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde
göra en skriftlig sammanfattning av månadsuppföljning per september 2013 med
kommentarer till prognosen för helåret.
- Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att föreslå tekniska nämnden godkänna månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med september månad 2013.
(bilaga). Månadsuppföljningen överlämnas därefter till kommunstyrelsen.
_____________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 81

s. 3 (9)

2013-10-21
TN 2011:185

Hastighetsanpassning avseende trafiksäkerhet enligt Hastighetsplan Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade 2012-11-05 TN § 87 om riktlinjerna Hastighetsplan
för Lomma kommun. Med anledning av detta har tekniska förvaltningen tagit
fram förslag på lokala trafikföreskrifter för att implementera de nya hastigheterna
enligt hastighetsplanen.
För att öka trafiksäkerheten finner tekniska förvaltningen det motiverat att sänka
hastighetsgränserna i enlighet med Hastighetsplan för Lomma kommun på de
sträckor som anges i föreslagna föreskrifter samt att häva de befintliga föreskrifter
som förändringen medför. Polisen har yttrat sig i ärendet och har inget att invända.
Trafikingenjör Jakob Fahlstedt har tagit fram en tjänsteskrivelse i ärendet, daterad
2013-10-07. Förslaget på nya trafikföreskrifter finns som bilaga till tjänsteskrivelsen.
Förslag till beslut
- För att öka trafiksäkerheten i Lomma kommun har tekniska förvaltningen bedömt det angeläget att föreslå tekniska nämndens arbetsutskott att föreslå tekniska
nämnden att med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, 10 kap. 1 § andra stycket 14,
10 kap. 1 § andra stycket 15 och 10 kap. 3 § första stycketrafikförordningen
(1998:1276) uppdra åt trafikdelegationen att besluta om lokala trafikföreskrifter i
ärendet i enlighet med tekniska förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att med stöd
av 3 kap. 17 § andra stycket, 10 kap. 1 § andra stycket 14, 10 kap. 1 § andra
stycket 15 och 10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) delegera
beslutanderätten till Jakob Fahlstedt, Mattias Persson och Ingemar Nilsson att var
för sig besluta om lokala trafikföreskrifter i ärendet i enlighet med tekniska förvaltningens förslag till nya föreskrifter.
_____________

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 82

s. 4 (9)

2013-10-21
TN 2011:185

Hastighetsanpassning avseende framkomlighet enligt Hastighetsplan Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade 2012-11-05 TN § 87 om riktlinjerna Hastighetsplan
för Lomma kommun. Med anledning av detta har tekniska förvaltningen tagit
fram förslag på lokala trafikföreskrifter för att implementera de nya hastigheterna
enligt hastighetsplanen.
För att öka framkomligheten finner tekniska förvaltningen det motiverat att höja
hastighetsgränserna i enlighet med Hastighetsplan Lomma kommun på de sträckor som anges i föreslagna föreskrifter. Polisen har yttrat sig i ärendet och har inget
att invända.
Trafikingenjör Jakob Fahlstedt har tagit fram en tjänsteskrivelse i ärendet, daterad
2013-10-07. Förslaget på nya trafikföreskrifter finns som bilaga till tjänsteskrivelsen.
Förslag till beslut
- För att öka framkomligheten i Lomma kommun har tekniska förvaltningen bedömt det angeläget att föreslå tekniska nämndens arbetsutskott att föreslå tekniska
nämnden att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14, och 10 kap. 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) att uppdra åt trafikdelegationen att besluta
om lokala trafikföreskrifter i ärendet i enlighet med tekniska förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att med stöd
av 10 kap. 1 § andra stycket 14, och 10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen
(1998:1276) delegera beslutanderätten till Jakob Fahlstedt, Mattias Persson och
Ingemar Nilsson att var för sig besluta om lokala trafikföreskrifter i ärendet i enlighet med tekniska förvaltningens förslag till nya föreskrifter.
_____________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 83

s. 5 (9)

2013-10-21
TN 2013:227

Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av T-bryggan
och I-bryggan i Lomma
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att renovera och bygga om T-bryggan i
Lomma, efter den förstörelse som inträffade i samband med adventsstormen 2011.
Projekteringsarbetet har påbörjats och ombyggnaden planeras ske vintern 20132014. Tekniska förvaltningen har tagit lärdom av förstörelsen vid adventsstormen
2011 och föreslår en teknisk lösning för tillgänglighetsanpassning av badplatsen
som innebär att T-bryggan byggs utan fullständigt tillgänglighetsanpassad ramp
men att I-bryggan tillgänglighetsanpassas istället.
I tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 beskrivs ombyggnadsförslagen för
T-bryggan och I-bryggan.
De båda ombyggnadsförslagen ryms inom ramen för den totala investeringsbudgeten för projektet. Avsatta investeringsmedel för renovering av T- bryggan är
1750 tkr.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
I-bryggan renoveras (enligt beskrivning i tjänsteskrivelse 2013-10-14) genom att
en ny bryggavsats byggs i princip i nivå med befintlig mark. Bryggan utrustas
med en demonterbar trappa som plockas in under höst/vinter. Bryggan utrustas
även med hiss (bilaga 2 till tjänsteskrivelse).
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår även tekniska nämnden besluta att
T-bryggan renoveras (enligt beskrivning i tjänsteskrivelse 2013-10-14) genom att
en ny trappa söder om och utmed bryggan närmst land uppförs. Trappan förses
med en avsats och därtill ytterligare en trappa (demonterbar höst/vinter) ner till
botten, (bilaga 3 till tjänsteskrivelse).
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
I-bryggan renoveras (enligt beskrivning i tjänsteskrivelse 2013-10-14) genom att
en ny bryggavsats byggs i princip i nivå med befintlig mark. Bryggan utrustas
med en demonterbar trappa som plockas in under höst/vinter. Bryggan utrustas
även med hiss (bilaga 2 till tjänsteskrivelse).
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår även tekniska nämnden besluta att
T-bryggan renoveras (enligt beskrivning i tjänsteskrivelse 2013-10-14) genom att
en ny trappa söder om och utmed bryggan närmst land uppförs. Trappan förses
med en avsats och därtill ytterligare en trappa (demonterbar höst/vinter) ner till
botten, (bilaga 3 till tjänsteskrivelse).
___________
Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 84

s. 6 (9)

2013-10-21
TN 2013:153.007

Revisionsrapport – Granskning av uppföljning av konkurrensutsatt skötsel av gator och park inom tekniska nämnden
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av Lomma kommuns revisorer genomfört en granskning av
uppföljning av konkurrensutsatt skötsel av gator och park inom tekniska nämnden. Revisionsfrågan för denna granskning har varit om tekniska nämnden har en
ändamålsenlig uppföljning av den konkurrensutsatta skötseln av gator och park.
Efter genomförd granskning gör PwC bedömningen att tekniska nämnden inte
fullt ut har en ändamålsenlig uppföljning av den konkurrensutsatta skötseln av
gata och park.
Förvaltningschef Lotta Ahlfors har tagit fram en tjänsteskrivelse daterad
2013-10-14.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att till kommunstyrelsen överlämna synpunkterna som sina egna.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att överlämna tekniska förvaltningens synpunkter (bilaga) till kommunstyrelsen samt
komplettera synpunkterna med följande kommentarer:
- Tekniska nämnden har givits möjlighet att ta del av förfrågningsunderlaget innan
entreprenadupphandlingen.
- Information och uppföljning har givits nämnden på nämndsplanedagarna som
hålls 1 ggr/år och därtill har löpande information delgivits nämnden vid nämndsammanträdena.
- Tekniska nämnden följer och använder dessutom LUKAS för att följa
verksamheten.
- Tekniska nämnden föreslår att för att tydliggöra uppföljningen införs muntlig
avrapportering vid nämndsammanträden 2 gånger om året. Aktiviteten läggs in i
nämndens årshjul.
_____________

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 85

s. 7 (9)

2013-10-21
TN 2013:266.006

Sammanträdestider 2014 för tekniska nämnden och tekniska
nämndens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider år 2014 för
tekniska nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott. Förslaget har tagits fram
tillsammans med ordförande för tekniska nämnden, ekonomiavdelningen, förvaltningschef och nämndsekreterare. Vid framtagandet av förslaget har hänsyn i möjligaste mån tagits till ekonomiprocesser samt sammanträdestider för planledningsgruppen, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och övriga nämnder.
Tekniska förvaltningen föreslår följande sammanträdestider för år 2014:
Tekniska nämndens arbetsutskott: 13 januari, 10 februari, 10 mars, 7 april, 22
april, 12 maj, 9 juni, 18 augusti, 15 september, 13 oktober, 10 november,
8 december.
Tekniska nämnden: 27 januari, 24 februari, 24 mars, 22 april, 26 maj, 16 juni, 1
september, 29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december.
Ordinarie starttid för tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträden är kl. 14.00.
Ordinarie starttid för tekniska nämndens sammanträden är kl. 18.30.
Förslag till beslut
- Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska
nämnden besluta att fastställa följande sammanträdestider för år 2014:
Tekniska nämndens arbetsutskott: 13 januari, 10 februari, 10 mars, 7 april, 22
april, 12 maj, 9 juni, 18 augusti, 15 september, 13 oktober, 10 november,
8 december.
Tekniska nämnden: 27 januari, 24 februari, 24 mars, 22 april, 26 maj, 16 juni, 1
september, 29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att fastställa
följande sammanträdestider för år 2014:
Tekniska nämndens arbetsutskott: 13 januari, 10 februari, 10 mars, 7 april, 22
april, 12 maj, 9 juni, 18 augusti, 15 september, 13 oktober, 10 november,
8 december.
Tekniska nämnden: 27 januari, 24 februari, 24 mars, 22 april, 26 maj, 16 juni, 1
september, 29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december.
___________
Utdragsbestyrkande
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2013-10-21

TN AU § 86

Skrivelser och meddelanden
dnr KS/KF 2013:320.113

Beslut från Kommunfullmäktige 2013-09-12 § 55:
Godkännande av avsägelse från Jim Engberg (M) avseende uppdraget som ersättare i tekniska nämnden
för tiden till och med 2014-12-31 samt fyllnadsval i
anledning härav.

dnr KS/KF 2013:392.113

Avsägelse av uppdrag i Lomma kommun

dnr TN 2011:75.292

Beslut från Kultur- och Fritidsnämnden 2013-09-16
§ 60: Konstnärlig utsmyckning, idrottshall

dnr TN 2011:75.292

Beslut från Kultur- och Fritidsnämnden 2013-09-16
§ 61: Namngivning av idrottshall

dnr TN 2012:123.250

Förfrågan om förstudie från socialförvaltningen avseende utökning av kontorsrum.

_____________

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

s. 9 (9)

2013-10-21

TN AU § 87

TN 2012:45.041

Korrigering av budgetbelopp för 2013 avseende fördelning av
kostnader mellan skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet (vatten och avlopp)
Ärendebeskrivning
Vatten- och avloppsverksamhet finansieras till 100 % av taxor och avgifter. VA lagen reglerar vilka kostnader som får ingå i avgiftsunderlaget. I praktiken är det
inte ovanligt att kostnader med ursprung i andra kommunala verksamheter får föras över och ingå i avgiftsunderlaget, exempelvis andel i olika typer av gemensam
service. För att hantera sådana överföringar används interndebitering. Interndebitering skall så långt det praktiskt är möjligt vara känd, budgeterad och avstämd inför varje nytt budgetår. På detta sätt blir förfarandet neutralt sett ur hela organisationens synpunkt och onödiga avvikelser kan undvikas.
Under årets uppföljning har det visat sig att 2013 års interna debiteringar behöver
komplettas med belopp angivna i nedanstående tabell. Vatten och avloppsverksamheten har belastats med för låga interna kostnader:
Interna kostnader som belastar VAverksamheten, tkr (utdrag)
Andel i teknisk nämnd, ekonomitjänster, del i kontaktcenter
Vaktmästeri, IT, diverse övergripande tjänster från kommunstyrelsen
Internhyra från fastighetsverksamheten

2012 (för jämförelse)
190

2013
årsbudget
235

2013,
tillägg
226

198

0

201

566

0

547

954

235

974

Anm

Anm. Konsekvenserna av kommunens kontaktcenter var inte kända vid tidpunkten för årsbudgeten.

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå kommunfullmäktige att för 2013 öka nettokostnaden för avgiftsfinansierad verksamhet med 974 tkr och minska nettokostnaden för skattefinansierade
verksamhet med 974 tkr.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå kommunfullmäktige att för 2013 öka budgeterad nettokostnad för avgiftsfinansierad verksamhet med 974 tkr och minska budgeterad nettokostnad
för skattefinansierade verksamhet med 974 tkr.
_____________
Utdragsbestyrkande

