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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
2014-04-22
Plats
Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp
Tid
kl. 17.00-17.30
Beslutande

Alf Michelsen (M) ordförande 37-39
Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39
Bengt Håkansson (FP) ledamot 37-39
Rune Netterlid (S) ledamot 37-39
Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Åsa Ahlström (M) 37-39

Övriga deltagare

Lotta Ahlfors, teknisk chef §§ 37-39
Mattias Persson, gatuchef §§ 37-39
Torvald Kullendorff, ekonom §§ 37-39
Peter Norlander, VA-chef §§37-39
Göran Samuelsson, fastighetschef §§ 37-39
Mattias Fyhr, nämndsekreterare §§ 37-39

Utses att justera

Rune Netterlid

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma, 2014-04-28
Sekreterare
Mattias Fyhr
Ordförande
Alf Michelsen
Justerande
Rune Netterlid

Utdragsbestyrkande

Paragrafer
37-39
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-04-22
Paragrafer

§§ 37-39

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-04-30

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-05-22
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2014-04-22

TN AU § 37

Dnr TN 2013:164.041

Kvartalsrapport för tekniska nämnden januari-mars 2014
Ärendebeskrivning
Enligt styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun ska kvartalsrapport upprättas
per 31 mars. I kvartalsrapporten ska analys göras av periodens utfall/verksamhet
samt en helårsprognos ska ingå. Tekniska förvaltningen har upprättat kvartalsrapport januari-mars 2014 för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
– Kvartalsrapport för tekniska nämnden januari-mars 2014
– Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen 2014-04-15
Utskottets handläggning
Ekonomen och förvaltningschefen lämnar en redogörelse av kvartalsrapporten där
prognosen för den skattefinansierade verksamheten och fastighetsverksamheten
inte avviker från budgeten. Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar
en negativ avvikelse i helårsprognosen.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna
kvartalsrapporten till och med mars månad 2014 för tekniska nämnden samt överlämna den till kommunstyrelsen.
./.

Bilaga A
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-04-22

TN AU § 38

Dnr TN 2014:82.214

Remissyttrande över samrådshandling gällande detaljplan för del
av Vinstorp 31:1 (f.d. vattenverkstomten), Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att möjliggöra för bostäder inom planområdet. Förslaget innebär att parkmark tas i anspråk.
Detaljplanen är nu föremål för samråd och synpunkter ska skriftligen, enligt underrättelsen, ha kommit till Kommunstyrelsen senast 2014-04-17. Tekniska nämnden har fått dispens med sitt yttrande till 2014-04-23.
Yttrande
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, daterat 2014-04-09.
Beslutsunderlag
– Remissyttrande från tekniska förvaltningen 2014-04-09
– Samrådshandling gällande detaljplan för del av Vinstorp 31:1 (f.d vattenverkstomten)
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att till kommunstyrelsen överlämna
bifogade synpunkter avseende detaljplan för del av Vinstorp 31:1 (f.d. vattenverkstomten).
./.

Bilaga B
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-04-22
Dnr TN 2011:75.292

Beställning av entreprenadarbeten för nybyggnad av Slättängshallen inom fastigheten Lomma 26:10 i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Entreprenaden omfattar nybyggnad av idrottshall, Slättängshallen inom fastigheten Lomma 26:10 i Lomma kommun. Som entreprenadform tillämpas totalentreprenad. Byggnationen är beräknad att påbörjas under juni månad 2014 och vara
färdigställd för slutbesiktning senast i juni månad 2015. Finansiering kommer att
ske inom ramen för tidigare beslutad totalbudget för nybyggnad av idrottshall
inom fastigheten Lomma 26:10 i Lomma kommun.
Efter anbudsförfrågan, daterad 2014-02-17, har nio stycken anbudsgivare inkommit med anbud. För upphandlingen tillämpas lag om offentlig upphandling
(LOU). Anbudsprövning har skett i tre steg; giltighetsfas, kvalificeringsfas samt
utvärderingsfas. I utvärderingsfasen har konstaterats att ER-HO Bygg AB har avlämnat anbud med lägsta anbudssumma; 25,389 mnkr.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från tekniska förvaltningen 2014-04-16
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att beställa entreprenaden från
ER-HO Bygg AB med anbudssumman 25,389 mnkr för att på totalentreprenad utföra nybyggnad av idrottshall inom fastigheten Lomma 26:10 i Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

