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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 93

s. 3 (9)

2015-12-07
dnr TN 2015:152.003

Fastställande av nämndsplan för 2016
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till nämndsplan 2016 för tekniska nämnden. I enlighet med
styrsystemet för Lomma kommun ska nämnden, samordnat med förslag till budget, fastställa sitt förslag till nämndsplan för det kommande året.
Förslaget till nämndsplan är grundad på dokumentet Vision 2030 samt övergripande mål 2015-2019, fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-11. Nämndsplanen avser i första hand år 2016, men planeringshorisonten är längre. Nämndsplanens syfte är att ange de viktigaste målen för nämndens verksamhet och att utgöra
underlag för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan.
Tekniska nämnden har godkänt Nämndsplan 2016 för tekniska nämnden och
översänt den för hörande till kommunstyrelsen, TN § 69/15, 2015-08-31. Kommunstyrelsen har yttrat sig över nämndsplanerna för år 2016, KS § 167/15, 201510-28.
Beslutsunderlag
– Nämndsplan 2016 för tekniska nämnden
– Kommunstyrelsens yttrande över nämndernas nämndsplaner för 2016, KS §
167/15
– Protokoll från tekniska nämnden § 69/15
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
följande:
– Tekniska nämnden fastställer tekniska nämndens nämndsplan 2016
i enlighet med bilaga.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 94

s. 4 (9)

2015-12-07
dnr TN 2014:245.041

Fastställande av nämndsbudget för tekniska nämnden 2016
Ärendebeskrivning
Enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, antaget av kommunfullmäktige under 2015, skall varje nämnd fastställa en nämndsbudget för det kommande
året. Detta innebär en fördelning av budgeten på de verksamheter som ingår under
respektive KF-verksamhet.
Arbetsutskottets handläggning
Vid utskottets sammanträde lämnar ekonom Torvald Kullendorff en redogörelse
för tekniska nämndens nämndsbudget 2016.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-11-03, Fastställande av
nämndsbudget för tekniska nämnden 2016
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:
– Tekniska nämnden fastställer tekniska nämndens nämndsbudget för 2016 enligt förvaltningens förslag (bilaga).
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 95

s. 5 (9)

2015-12-07
dnr TN 2015:131.214

Remissyttrande över detaljplan för Lomma 11:56 m.fl. i Lomma,
Lomma kommun (kvarteret Nian)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för skola, bostäder, kontor samt handel och
verksamheter inom Lomma 11:56, att pröva lämpligheten av att utöka allmän
platsmark för huvudgata vid Prästbergarondellen samt möjliggöra för anläggandet
av planskild gång- och cykelpassage under Malmövägen. Markanvändningen för
fastigheterna i nordöst föreslås förändras genom att befästa befintlig markanvändning.
Detaljplaneförslaget är nu föremål för granskning och synpunkter ska, enligt
underrättelsen, skriftligen ha kommit till Kommunstyrelsen senast 2015-11-30.
Tekniska nämnden har fått dispens med sitt yttrande till 2015-12-15.
Yttrande
Tekniska avdelningen och Fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har följande synpunkt på planförslaget, som berör såväl trafikplaneringen
som den tekniska försörjningen:
Den kammare som Sydvatten AB har i sydöstra delen av planområdet, märkt med
E på plankartan, är mycket viktig för dricksvattenförsörjningen av Lomma tätort
och besöks regelbundet av personal både från Sydvatten och Lomma kommun.
Vid akuta situationer måste kammaren vara snabbt tillgänglig för servicefordon,
såsom kranbilar, som måste kunna ställas upp omedelbart intill kammarens luckor. Planen bör därför kompletteras med infartsväg direkt från huvudgatan så att
man inte tvingas köra genom skolområdet, vara beroende av snöröjning m m.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-11-24, Remissyttrande
över detaljplan för Lomma 11:56 m.fl i Lomma, Lomma kommun (Kvarteret
Nian)
– Underrättelse – Granskning från kommunstyrelsen, planeringsavdelningen
– Plan- och genomförandebeskrivning 2015-10-21, Granskningshandling,
KS/KF 2014:452.214

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
–
Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar följande synpunkt till kommunstyrelsen:
Den kammare som Sydvatten AB har i sydöstra delen av planområdet, märkt
med E på plankartan, är mycket viktig för dricksvattenförsörjningen av
Lomma tätort och besöks regelbundet av personal både från Sydvatten och
Lomma kommun. Vid akuta situationer måste kammaren vara snabbt tillgänglig för servicefordon, såsom kranbilar, som måste kunna ställas upp
omedelbart intill kammarens luckor. Planen bör därför kompletteras med infartsväg direkt från huvudgatan så att man inte tvingas köra genom skolområdet, vara beroende av snöröjning m m.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 96

s. 7 (9)

2015-12-07
dnr TN 2015:293.214

Remissyttrande över detaljplan för Fjelie 2:3 i Flädie m.fl. i
Lomma, Lomma kommun (trafikplats Flädie)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för lokalgata, fordonsservice, återvinningscentral/handel med återvinningsmaterial samt natur inom planområdet.
Detaljförslaget är nu föremål för granskning och synpunkter ska, enligt underrättelsen, skriftligen ha kommit till Kommunstyrelsen senast 2015-12-07. Tekniska
nämnden har fått uppskov med sitt yttrande till 2015-12-15.
Yttrande
Tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter på
planförslaget.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-11-24, Remissyttrande
över detaljplan för Fjelie 2:3 i Flädie m.fl i Lomma, Lomma kommun (trafikplats Flädie)
– Underrättelse – Samråd från kommunstyrelsen, planeringsavdelningen
– Plan- och genomförandebeskrivning 2015-10-14, Samrådshandling, KS/KF
2013:60.214
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar detaljplanen utan erinran.

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

s. 8 (9)

2015-12-07

TN AU § 97

Skrivelser och meddelanden
dnr TN 2015:278.450

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-1111 § 193, Förslag om revidering av renhållningstaxa
för Lomma kommun. Utskottet uppdrar åt tekniska
nämnden att utreda möjligheterna till kostnadseffektivisering av verksamheten och alternativa former för
hantering av avfall.

dnr TN 2015:27.216

Förfrågan om förstudie från UKF-förvaltningen
gällande Ängsgården (Pilängsområdet), solskydd

dnr TN 2015:27.216

Förfrågan om förstudie från UKF-förvaltningen
gällande anpassning av toalett för mottagande av
yngre barn på avdelningen Uggland, Lärkans förskola

dnr TN 2015:8.420

Beslut från kommunfullmäktige 2015-10-22 § 85,
Inrättande av naturreservat ”Haboljungs fure”, fastställande av föreskrifter och skötselplan samt bemyndigande till kommunstyrelsen

dnr TN 2015:111.012

Beslut från kommunfullmäktige 2015-10-22 § 83,
Fastställande av reviderat styr- och kvalitetssystem
för Lomma kommun

dnr TN 2015:256.001

Beslut från kommunfullmäktige 2015-10-22 § 82,
Fastställande av reviderat reglemente för intern kontroll

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

Utdragsbestyrkande
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2015-12-07

TN AU § 98

Information
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson lämnar information om pågående
projekt.
Fastighetschef Göran Samuelsson lämnar information om arbetet med kommunens flyktingmottagande.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

