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 Sammanträdesdatum s. 1 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2015-08-17 
Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup   
Tid kl 14.00 - 16.30  
Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 

Lennart Månsson (M) vice ordförande 
Åsa Ahlström (M) ledamot 
Gunilla Tynell (FP) ledamot 
Mats Falk (S) tjänstgörande ersättare för Rune Netterlid (S)  
 
 

 

Övriga deltagare Torvald Kullendorff, ekonom 
Göran Samuelsson, fastighetschef 
Mattias Persson, teknisk chef  
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef 
Susanne Persson, nämndsekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Mats Falk  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2015-08-20 Paragrafer 
61-69 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson  
 Ordförande   

  Alf Michelsen 
 Justerande   

  Mats Falk 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2015-08-17   

Paragrafer 61-69   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2015-08-21 Datum när anslaget  
tas ned 

2015-09-12 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-17 
 

TN AU § 61      dnr TN 2014:245.041 
 
 

Månadsuppföljning för tekniska nämnden per juli månad 
 

Ärendebeskrivning 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden per juli månad 2015 presenteras.  

 
 

Beslutsunderlag  
– Månadsuppföljning för tekniska nämnden per juli månad 2015  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 
följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning för tekniska 
 nämnden till och med juli månad 2015.   

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-17 
 

TN AU § 62      dnr TN 2015:198.041 
 
 

Driftbudget 2016 för tekniska nämnden samt plan för ekonomin 
2017-2018  

 

Ärendebeskrivning 
Förslag till Driftbudget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018 presenteras. 
Förslaget redovisar budget för tekniska nämndens verksamheter och ger en  
beskrivning av förändringar i verksamheterna, utmaningar för framtiden samt  
tekniska nämndens verksamhetsmål för 2016. 
 

Arbetsutskottets handläggning 
Inför tekniska nämndens sammanträde 2015-08-31 kommer korrigeringar göras i 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse till Driftbudget 2016 för tekniska 
nämnden. I bilagorna ska även avsnitten om mål och verksamhetsmått komplette-
ras.  

 

Beslutsunderlag  
–  Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-08-03 
– Bilaga 1: Tillkommande externa driftskostnader 2016-2018 
– Bilaga 2: Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018, Teknisk verk-

samhet Skattefinansierad 
– Bilaga 3: Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018, Fastighets-

verksamhet 
– Bilaga 4: Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018, Teknisk verk-

samhet Avgiftsfinansierad 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:  
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att till tekniska nämndens  
sammanträde 2015-08-31 ska korrigeringar göras i samhällsbyggnadsförvaltning-
ens tjänsteskrivelse till Driftbudget 2016 för tekniska nämnden samt i bilagorna 
ska avsnitten om mål och verksamhetsmått kompletteras.  

 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår därefter tekniska nämnden  
Besluta följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna driftbudgetförslag enligt tabell A för 

2016 med 75 515 tkr, 2017 med 71 515 tkr och 2018 med 71 515 tkr.   
 

– Tekniska nämnden beslutar att uppmärksamma kommunstyrelsen på resurs-
behov utöver budgetram enligt sammanställningarna i tabell B. 

 

– Tekniska nämnden beslutar att begära medel ur kommunstyrelsens förfogande 
medel för tabell C. 
 

– Tekniska nämnden beslutar att föreslå omfördelning av 4000 tkr från drift-
budget till investeringsbudget för 2016. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-17 
 

TN AU § 63      dnr TN 2015:198.041 
 
 

Investeringsbudget 2016 för tekniska nämnden samt plan för  
ekonomin 2017-2018  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 29 april år 2015 upprättat förslag till investerings-
budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2015-08-11 
ändringen att en utökning ska göras avseende beläggningsinvesteringar. 
Utökning med 4 000 tkr för år 2016 föreslås göras genom en överföring från drift-
budget till investeringsbudget. Överföringen beskrivs ytterligare i samband med 
behandlingen av ärendet Driftbudget 2016 för tekniska nämnden, i tjänsteskrivelse 
från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2015-08-03.  

 
 

Beslutsunderlag  
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-08-11 
–  Bilaga 1: Förslag till Investeringsbudget 2016 samt ekonomiskt långsiktig plan 

2017-2018 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 
följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att revidera förslag 

 till investeringsbudget för 2016-2018 med ändringen att 4000 tkr för år 2016  
avseende beläggningsinvesteringar överförs från driftbudget till investerings-
budget.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-17 
 

TN AU § 64      dnr TN 2015:152.003 
 
 

Nämndsplan 2016 för tekniska nämnden  
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till nämndsplan 2016 för tekniska nämnden. Enligt  
”redovisning av styrsystemets användande” i det så kallade Årshjulet ska 
nämndsplanen antas i samband med budgetarbetet för nästkommande år. 
Nämndsplanen är grundad på dokumentet Vision 2030 och övergripande mål 
2015-2019, fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-11. Nämndsplanen avser i 
första hand år 2016 men planeringshorisonten är längre. Syftet med nämndsplanen 
är att ange de viktigaste målen för nämndens verksamhet och att utgöra underlag 
för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan.  
 
Arbetsutskottets handläggning 
Under arbetsutskottets sammanträde enas ledamöterna om att till tekniska  
nämndens sammanträde 2015-08-31 ska samhällsbyggnadsförvaltningen genom-
föra följande:  
 
-Ta fram ytterligare mätområden för mål nr 1 (Verksamheten skall bedrivas effek-
tivt, konsekvent, med god kvalité och bra bemötande).  
 
-Se över mål nr 4, (Verksamheten ska arbeta för en framkomlighet och tillgäng-
lighet till busshållplatser och framtida tågstation).  
 
-Ta bort avsnittet om nyckeltal från Nämndsplan 2016 för tekniska nämnden. 

 

Beslutsunderlag  
–  Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen med förslag till Nämndsplan 
 2016 för tekniska nämnden, 2015-08-11 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:  
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att till tekniska nämndens samman- 
träde 2015-08-31 ska samhällsbyggnadsförvaltningen genomföra följande:  
 
-Ta fram ytterligare mätområden för mål nr 1 (Verksamheten skall bedrivas effek-
tivt, konsekvent, med god kvalité och bra bemötande).  
 
-Se över mål nr 4, (Verksamheten ska arbeta för en framkomlighet och tillgäng-
lighet till busshållplatser och framtida tågstation).  
 
-Ta bort avsnittet om nyckeltal från Nämndsplan 2016 för tekniska nämnden 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-17 
 

forts. TN AU § 64      dnr TN 2015:152.003 
 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår därefter tekniska nämnden  
besluta följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna Nämndsplan 2016 för tekniska 

 nämnden och översända den för hörande till kommunstyrelsen.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-17 
 

TN AU § 65      dnr TN 2015:199.009 
 
 

Plan för intern kontroll 2016 för tekniska nämnden  
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med styrsystemet och tekniska nämndens så kallade Årshjul ska plan för 
intern kontroll upprättas och antas i samband med budget. Intern kontroll innebär 
att se över rutiner och system som syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information 
om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med 
mera.  
 
I plan för intern kontroll för tekniska nämnden beskrivs den riskinventering som 
har gjorts, där möjliga hot mot verksamheten har identifierats. Riskerna har priori-
terats och rangordnats. För varje risk har även en sannolikhets- och  
konsekvensbedömning gjorts.  

 
Arbetsutskottets handläggning  
Under arbetsutskottets sammanträde enas ledamöterna om att till tekniska  
nämndens sammanträde 2015-08-31 ska samhällsbyggnadsförvaltningen  
genomföra följande i förslag till plan för intern kontroll 2016:  
  
-I process/rutin ”Budget” i riskanalysen (bilaga 1) ändra talen för sannolikhet till 2 
(lindrig) och konsekvens till 3 (Stor).  
 
-I riskanalysen lägga till ”hot” som en punkt.  

 

Beslutsunderlag  
–  Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-07-11 
– Bilaga 1: Riskanalys (bruttolista) 2016 – tekniska nämnden 
– Bilaga 2: Plan för intern kontroll 2016 för tekniska nämnden  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:  
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att till tekniska nämndens samman- 
träde 2015-08-31 ska samhällsbyggnadsförvaltningen genomföra följande i  
förslag till plan för intern kontroll 2016:  
 
-I process/rutin ”Budget” i riskanalysen (bilaga 1) ändra talen för sannolikhet till 2 
(lindrig) och konsekvens till 3 (Stor).  
 
-I riskanalysen lägga till ”hot” som en punkt.  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 9 (15) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-17 
 

forts. TN AU § 65      dnr TN 2015:199.009 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår därefter tekniska nämnden  
besluta följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna plan för intern kontroll 2016 för  
tekniska nämnden.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-17 
 

TN AU § 66      dnr TN 2015:34.009 
 
 

Antagande av tekniska nämndens aktivitetsplan till  
kommungemensam kommunikationsplan 2016 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2011-06-09 § 71 beslutat att revidera ”Styrsystem, kvali-
tetssystem för Lomma kommun” på så sätt att de tidigare kvalitetsdeklarationerna 
skall ersättas med annan planerad kommunikation, vilken fastställts i en 
kommungemensam kommunikationsplan. Kommunfullmäktige har i styrsystemet 
konstaterat att samtliga nämnder/förvaltningar skall involveras i arbetet med att ta 
fram en gemensam kommunikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen 
av kommunstyrelsen. 
 

Den kommungemensamma kommunikationsplanen består av ett huvuddokument 
” Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan” med re-
spektive nämnders aktivitetsplaner som bilagor. Nämndernas aktivitetsplaner skall 
revideras löpande efterhand som informationsinsatser tillkommer eller förändras. 
Uppföljning och revidering av nämndens aktivitetsplan ska ske i februari 2016. 
 

Arbetsutskottets handläggning 
Under arbetsutskottets sammanträde enas ledamöterna om att till tekniska  
nämndens sammanträde 2015-08-31 ska samhällsbyggnadsförvaltningen genom-
föra en ändring i dokumentet ”Aktivitetsplan för tekniska nämnden år 2016”.  
Under ”A”, ”Aktiviteter”, ska följande tillägg göras:  
 

2. Marknadsföring av broschyr 
 

Beslutsunderlag  
–  Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-08-11  
– Aktivitetsplan för tekniska nämnden år 2016  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:  
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att till tekniska nämndens samman- 
träde 2015-08-31 ska en ändring i dokumentet ”Aktivitetsplan för tekniska nämn-
den år 2016” genomföras. Under ”A”, ”Aktiviteter”, görs följande tillägg:  
 

2. Marknadsföring av broschyr 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår därefter tekniska nämnden  
besluta följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslag till aktivitetsplan för tekniska 

nämnden 2016 såsom varande bilaga till den kommungemensamma  
kommunikationsplanen.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-17 
 

TN AU § 67      dnr TN 2015:61.003 
 
 

Uppföljning av verksamhetsplan år 2015 för samhällsbyggnads-
förvaltningen 

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har beslutat om en verksamhetsplan för  
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamhetsplanen beskriver förvaltningens  
arbete för att genomföra tekniska nämndens, miljö- och byggnadsnämndens samt 
kommunstyrelsens respektive nämndsplaner. 
 
I en skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2015-08-11 redogör 
samhällsbyggnadschefen för en uppföljning av de verksamhetsmål och aktiviteter 
som har tagits fram utifrån tekniska nämndens nämndsmål.  
 
Arbetsutskottets handläggning  
Under arbetsutskottets sammanträde enas ledamöterna om att till tekniska nämn-
dens sammanträde 2015-08-31 komplettera uppföljningen av verksamhetsplan år 
2015 med en beskrivning av fastighetsavdelningens arbete gällande energieffekti-
visering.  

 

Beslutsunderlag  
–  Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-08-11 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:  
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att till tekniska nämndens  
sammanträde 2015-08-31 ska uppföljningen av verksamhetsplan år 2015 
kompletteras med en beskrivning av fastighetsavdelningens arbete gällande  
energieffektivisering.  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår därefter tekniska nämnden  
besluta följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhetsplan  
år 2015 för samhällsbyggnadsförvaltningen och lägga den till handlingarna.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-17 
 

TN AU § 68       dnr TN 2015:103.501 
 
 

Remissyttrande över vägplan för väg E6 och 896 vid Lomma,  
kollektivtrafikåtgärder 

 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket har upprättat vägplan för väg E6 och 896 vid Lomma där en del  
kollektivtrafikåtgärder och trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras. Projektet  
innebär nya ramper avsedda för kollektivtrafik till och från E6 och ombyggnad av 
korsningen Malmövägen - Vinstorpsvägen.  
 
Vägplanen är nu föremål för samråd och synpunkter ska skriftligen ha kommit till 
Trafikverket senast 2015-06-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått anstånd 
med sitt yttrande till efter tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 17 
augusti 2015. 
 
Yttrande 
I skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2015-07-07 framförs  
följande synpunkter på vägplanen:  
 

”Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till projektet, men har några 
synpunkter på handlingarna: 

 

Busslinje 134 bör nämnas bland befintliga busslinjer. 
 

Alternativ 1B (droppen) förordas av trafiksäkerhetsskäl. 
 

Eventuell bullervall utmed E6 bör övervägas då tillkomsten av ramperna innebär 
buller (acceleration och retardation) från busstrafiken, utöver befintligt buller från 
väg E6. 
 

På fastigheten Karstorp 5:13 finns många rödlistade arter kopplade till ruderatmil-
jöer. Inom vägprojektet finns möjlighet att öka naturvärden i området genom att 
skapa miljöer för dessa rödlistade arter. Till exempel kan det kring ramperna 
skapas miljöer för dessa arter. Insatserna kan ses som möjlighet att öka naturvär-
dena och ekosystemtjänster i området, delvis som en kompensation förlust av  
produktiv yta (jordbruksmark). Kommunens hållning är att det ska tillämpas 
kompensation (ekologisk, social och övriga ekosystemtjänster) i alla exploate-
ringsprojekt. 
 

Beakta behov av planteringar som trädlundar och trädrader för att förbättra den vi-
suella miljön, ge optisk ledning, berika biologisk mångfald i landskapet med 
mera. Se gärna förslag i Vägverkets exempelsamling ”Gröna och säkra vägar” 
från 1991. 
 
Avvattning ska utformas så att inga effekter på vattenkvalité i Höje å fås”.  
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-17 
 

forts. TN AU § 68       dnr TN 2015:103.501 
 
 
Beslutsunderlag  
–  Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen med remissyttrande,  

2015-07-07 
– Remissunderlag Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att till Trafikverket överlämna  
remissyttrande daterat 2015-07-07 gällande vägplan för väg E6 och 896 vid 
Lomma.  
 

./.                Bilaga A 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-17 
 

TN AU § 69         
 
 

Skrivelser och meddelanden  
 

 
                   dnr TN 2015:27.216 Förfrågan om förstudie från UKF-förvaltningen  
                                                                 gällande område Allé, Slåtterängens förskola,  
                                                                 Röda huset  
 
                   dnr TN 2015:27.216 Förfrågan om förstudie från UKF-förvaltningen  
                                                                 gällande ljudsystem till rasthallen Karstorp Södra 
 
                   dnr 2015:27. 216                  Förfrågan om förstudie från UKF-förvaltningen  
                                                                 gällande Slåtterängens förskola, höj- och sänkbart  
                                                                 skötbord.  
 
                   dnr TN 2014:228.060 Markupplåtelseavtal mellan Lunds kommun, Eslövs  
                                                                 kommun, Lomma kommun, Hörby kommun och 
                                                                 Kraftringen Energi AB (publ) ,  Kraftringen Nät AB 
 
                   dnr TN 2015:154.141 Beslut från kommunstyrelsen 2015-05-20 § 105, 
                                                                 Fastställelse av näringslivsprogam för Lomma  
                                                                 kommun 2015-2018  
  
                   dnr TN 2014:245.041 Beslut från kommunstyrelsen 2015-05-20 § 113, 
                                                                 Fastställande av slutliga ramar för år 2016 och  
                                                                 planeringsramar för åren 2017-2018 
 
                   dnr TN 2015:59.316 Beslut från kommunfullmäktige 2015-04-23 § 49,  
                                                                 Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats i  
                                                                 Lomma kommun   
 
                   dnr TN 2015-06-17              Beslut från kommunstyrelsen 2015-06-17 § 125  
                                                                Sammanställning över aktuellt planläge 2015-05-22 
 
                   dnr TN 2015-06-17             Beslut från kommunstyrelsen 2015-06-17 § 119,  
                                                                Godkännande av Tilläggsavtal 2 till ”Ramavtal  
                                                                angående Lomma Hamn”  
 
                  dnr TN 2015:62.003            Beslut från kommunfullmäktige 2015-06-11 § 56,  
                                                               Revidering av felparkeringsavgifter 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2015-08-17 
 
                    forts. TN AU § 69   
 
 
                   dnr TN 2014:356.179     Beslut från kommunfullmäktige 2015-06-11 § 57,  
                                                          Antagande av reviderat handlingsprogram för Lomma 
                                                          kommun enligt lagen om skydd mot olyckor  
 
                   dnr TN 2013:164.041     Beslut från kommunfullmäktige 2015-06-11 § 51,  
                                                          Godkännande av slutredovisning från tekniska nämnden 
                                                          av investeringsprojekt  
 
                  dnr 2015:196.012            Beslut från kommunfullmäktige 2015-06-11 § 60,  
                                                           Fastställande av Vision och Övergripande mål för 
                                                           Lomma kommun  
 
                  dnr 2015:207.212            Beställning från UKF-förvaltningen gällande Lärkans 
                                                          förskola – utemiljö 
 
                  dnr 2015:208.212            Beställning från UKF-förvaltningen gällande  
                                                          Löddesnäsgården – ombyggnad och komplettering  
                                                          av utemiljö  
 
                  dnr 2015:27.216              Förstudieoffert gällande Lärkans förskola – utemiljö 
 
                  dnr 2013:193.214            Beslut från Länsstyrelsen 2015-06-02: Överklagande  
                                                           av beslut att anta detaljplan för Vinstorp 38:6 mfl,  
                                                           Lomma kommun  
 
                  dnr 2015:210.047            Skrivelse från Länsstyrelsen 2015-06-29: Passa på att 
                                                           klimatinvestera –sök statliga klimatinvesteringsstöd 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att skrivelser och meddelanden 
läggs till handlingarna.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 


