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Slutredovisning av avslutade KF-projekt
Ärendebeskrivning
Större investeringsprojekt har en beslutad totalutgift vilket innebär att såväl
budget som utfall kan sträcka sig över mer än ett år. Så länge projektet pågår
kommer årliga avvikelser mot budget att föras över till nästkommande år. När
projektet slutredovisas kommer kvarstående avvikelser att återföras till
finansieringen.
1208/1150 Idrottshall, Slättängshallen Lomma

Totalutgift
36 000

Till och med 2015 DEC
Ackumulerad
Ackumulerat
Ackumulerad
Budget
Utfall
Avvikelse
36 000
29 065
6 935

Beräknad
slutlig
avvikelse
6 500

Den ursprungliga kalkylen lämnade plats för höga utgifter för grundläggning.
Anledningen till detta var att en bensinmack tidigare legat på platsen. Dessa
farhågor visade sig överdrivna och utgifterna blev lägre än befarat. I övrigt
gynnades projektet av ett framgångsrikt samarbete med en ny entreprenör och att
mängden tilläggsarbeten kunde hållas nere. Själva upphandlingen gjordes i ett
förmånligt marknadsläge.
1214/1145 Alfredshällskolan, utbyggnad

Totalutgift
70 000

Till och med 2015 DEC
Ackumulerad
Ackumulerat
Ackumulerad
Budget
Utfall
Avvikelse
70 000
69 654
346

Beräknad
slutlig
avvikelse
- 500

Projektet innebar en väsentlig utbyggnad av befintliga byggnader för såväl skola
som förskola. Anbuden kom att ligga på en högre nivå än beräknat så totalutgiften
beslutades öka från 66 000 till 70 000. Arbetet medförde en del oförutsedda
konsekvenser och utgifter i de redan befintliga byggnaderna. En medveten
satsning har också gjorts på mer attraktiva utemiljöer.
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1336/1198 Tillbyggnad restaurangköket, Lomma bibliotek

Totalutgift
750

Till och med 2015 DEC
Ackumulerad
Ackumulerat
Ackumulerad
Budget
Utfall
Avvikelse
750
0
750

Beräknad
slutlig
avvikelse
750

Projektet är för närvarande inte aktuellt och föreslås därför slutredovisas.
1530/1266 Vinstorpskolan, anpassning

Totalutgift
2 000

Till och med 2015 DEC
Ackumulerad
Ackumulerat
Ackumulerad
Budget
Utfall
Avvikelse
2 000
2 843
- 843

Beräknad
slutlig
avvikelse
- 1000

Projektet innebar ändring av skollokaler till ny verksamhet för administration och
kontor (Resurs- och Lärcentrum). Arbetet kom redan från början att bedrivas
under tidspress vilket blev ekonomiskt ofördelaktigt. Nya myndighetskrav
tillkom, bland annat hiss och ny ventilation, vilket resulterade i mödosamma och
kostsamma förändringar i en redan ålderstigen byggnad. Slutresultatet blev dock
lyckat och personalen blev nöjd.
1532/1032 Inköp av Lomma 35:120 Stationen

Totalutgift
1 400

Till och med 2015 DEC
Ackumulerad
Ackumulerat
Ackumulerad
Budget
Utfall
Avvikelse
1 400
1 400
0

Beräknad
slutlig
avvikelse
- 42

Projektet syftade till att föra över Lomma stationsfastighet i kommunal
förvaltning efter att tidigare ägts av Lomma Uthyrningsfastigheter AB. Den
beräknade slutliga avvikelsen är förorsakad av beräknad stämpelskatt, vilken inte
ingick i totalutgiften.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2016-01-11

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
följande:
– Tekniska nämnden överlämnar förslag till slutredovisning av avslutade KFprojekt till kommunfullmäktige.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Projektuppföljning till och med 2016-01-12 – Större projekt inom
samhällsbyggnadsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Projektuppföljning avseende större projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen
till och med 2016-01-12. I beslutsunderlaget beskrivs statusen för projekt inom
gata/park- samt fastighetsavdelningen.
Beslutsunderlag
– Rapport ”Projektinformation Tekniska avdelningen”, 2016-01-11
– Rapport ”Projektuppföljning – fastigheter” 2016-01-12
Utskottets handläggning
Vid utskottets sammanträde lämnar teknisk chef Mattias Persson och
fastighetschef Göran Samuelsson information.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
följande:
– Tekniska nämnden godkänner föreliggande rapporter (bilaga), daterade 201601-11 respektive 2016-01-12, avseende projektuppföljning beträffande större
projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 2016-01-12.
./.

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

Utdragsbestyrkande
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Remissyttrande över detaljplan för Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred,
Lomma kommun (Bjärred saltsjöbad och station)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område.
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att kunna bilda naturreservat av
Bjärreds Saltsjöbadspark samt att pröva markens lämplighet för
centrumverksamhet vid Bjärreds Station.
Detaljplaneförslaget är nu föremål för samråd och synpunkter ska, enligt
underrättelsen, skriftligen ha kommit till Kommunstyrelsen senast 2016-01-25.
Yttrande
Tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har följande synpunkter
på planförslaget:
Sidan 3:
– under rubriken ”Förutsättningar” hade det varit önskvärt med en kort
sammanfattning av de förändringar planförslaget innebär i förhållande till nu
gällande detaljplan.
– under rubriken ”Nuvarande användning” bör påpekas att stranden har en högre
status än ”populär badplats”. Stranden är en av kommunens fyra offentliga
badplatser med Blå flagg sedan 2014. Badplatsen omfattas av lokala
ordningsföreskrifter. Kommunen har skötselansvar för stranden och det finns
en vattendom som möjliggör tångrensning m.m.
Sidan 4:
– under rubriken ”Dagvattenhantering”. Det finns idag en problematik med
dagvattenavrinning på grund av sluttande terräng från en högsta punkt vid
Södra Västkustvägen, västerut längs med Parkallén mot havet. Längs med
Parkalléns norra kant finns ett avrinningsdike som bör markeras i planen och
hållas fri för eventuella framtida åtgärder.
Sidan 12:
– under rubriken ”Dagvattenhantering” bör formuleringen ”omhändertagande av
dagvattnet” ändras till ”fördröjning av dagvattnet”.
– under rubriken ”Vatten och spillvatten” bör beaktas följande; för att skapa en
säkrare vattenleverans till omgivande bostadsområden i Bjärred kommer på
sikt en ny vattenledning att anläggas mellan korsningen Södra
Västkustvägen/Parkallén och Talltitevägen över Stationsområdet längs
befintlig GC-väg.

Utdragsbestyrkande
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Sidan 13:
– under rubriken ”Natur” bör formuleringen ”Planförslaget innebär att drygt 4,6
ha mark får markanvändningen ”NATUR”…” ändras till ”Planförslaget
innebär att delar av drygt 4,6 ha mark får markanvändningen ”NATUR”…”.
– under rubriken ”Strandskydd”. Nuvarande och kommande strandskyddslinje
bör markeras i plankartan eller i separat illustration.
Plankarta:
– den befintliga parkeringen väster om glasskiosken bör markeras som parkering.
– anslutningsvägen från Parkallén till idrottsanläggningen liksom fortsättningen
mot Södra Villavägen bör markeras som lokalgata, för att säkerställa
framkomligheten.
– den befintliga parkeringen i Naturområdet bör markeras som parkering,
alternativt ändras egenskapen ”parkering” till ”Parkeringsplats skall finnas”.
Antalet parkeringsplatser bör inte understiga det idag befintliga.
– egenskapen ”n” bör förtydligas och det bör framgå att marklov krävs för
fällning av träd av specifik art. Vid marklov för trädfällning kan
ersättningsplantering krävas.
– planbestämmelser saknas för ”järnvägsvagn”.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-01-12, Remissyttrande
över detaljplan för Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred
Saltsjöbad och Station)
– Underrättelse – Samråd från kommunstyrelsen, planeringsavdelningen
– Plan- och genomförandebeskrivning 2015-11-11, Samrådshandling, KS/KF
2012:402.214
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar följande synpunkter till
kommunstyrelsen:
Sidan 3:
– under rubriken ”Förutsättningar” hade det varit önskvärt med en kort
sammanfattning av de förändringar planförslaget innebär i förhållande till nu
gällande detaljplan.
– under rubriken ”Nuvarande användning” bör påpekas att stranden har en högre
status än ”populär badplats”. Stranden är en av kommunens fyra offentliga
badplatser med Blå flagg sedan 2014. Badplatsen omfattas av lokala
ordningsföreskrifter. Kommunen har skötselansvar för stranden och det finns
en vattendom som möjliggör tångrensning m.m.

Utdragsbestyrkande
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Sidan 4:
– under rubriken ”Dagvattenhantering”. Det finns idag en problematik med
dagvattenavrinning på grund av sluttande terräng från en högsta punkt vid
Södra Västkustvägen, västerut längs med Parkallén mot havet. Längs med
Parkalléns norra kant finns ett avrinningsdike som bör markeras i planen och
hållas fri för eventuella framtida åtgärder.
Sidan 12:
– under rubriken ”Dagvattenhantering” bör formuleringen ”omhändertagande av
dagvattnet” ändras till ”fördröjning av dagvattnet”.
– under rubriken ”Vatten och spillvatten” bör beaktas följande; för att skapa en
säkrare vattenleverans till omgivande bostadsområden i Bjärred kommer på
sikt en ny vattenledning att anläggas mellan korsningen Södra
Västkustvägen/Parkallén och Talltitevägen över Stationsområdet längs
befintlig GC-väg.
Sidan 13:
– under rubriken ”Natur” bör formuleringen ”Planförslaget innebär att drygt 4,6
ha mark får markanvändningen ”NATUR”…” ändras till ”Planförslaget
innebär att delar av drygt 4,6 ha mark får markanvändningen ”NATUR”…”.
– under rubriken ”Strandskydd”. Nuvarande och kommande strandskyddslinje
bör markeras i plankartan eller i separat illustration.
Plankarta:
– den befintliga parkeringen väster om glasskiosken bör markeras som parkering.
– anslutningsvägen från Parkallén till idrottsanläggningen liksom fortsättningen
mot Södra Villavägen bör markeras som lokalgata, för att säkerställa
framkomligheten.
– den befintliga parkeringen i Naturområdet bör markeras som parkering,
alternativt ändras egenskapen ”parkering” till ”Parkeringsplats skall finnas”.
Antalet parkeringsplatser bör inte understiga det idag befintliga.
– egenskapen ”n” bör förtydligas och det bör framgå att marklov krävs för
fällning av träd av specifik art. Vid marklov för trädfällning kan
ersättningsplantering krävas.
– planbestämmelser saknas för ”järnvägsvagn”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 4

s. 10 (17)

2016-01-18
dnr TN 2015:251.214

Remissyttrande över detaljplan för Lomma 25:5 m.fl. i Lomma,
Lomma kommun (Kanalkvarteren)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område. Planen
syftar till ändring av markanvändningen för allmän platsmark och del av
kvartersmark för parkeringsändamål.
Detaljplaneförslaget är nu föremål för granskning och synpunkter ska, enligt
underrättelsen, skriftligen ha kommit till Kommunstyrelsen senast 2015-12-23.
Tekniska nämnden har fått dispens med sitt yttrande till 2016-01-25.
Yttrande
De synpunkter som framfördes i tekniska avdelningens samrådsyttrande har
behandlats i samrådsredogörelsen. Tekniska avdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därmed inga synpunkter på planförslaget.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-01-11, Remissyttrande
över förslag till detaljplan för Lomma 25:5 m.fl. i Lomma, Lomma kommun
(Kanalkvarteren)
– Underrättelse – Granskning från kommunstyrelsen, planeringsavdelningen
– Plan- och genomförandebeskrivning 2015-11-11, Granskningshandling, KS/KF
2014:275.214
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar detaljplanen utan erinran.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Remissyttrande över förslag till detaljplan för Bjärred 5:4 m.fl. i
Bjärred, Lomma kommun (Högsäter)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område. Planen
syftar till att pröva lämpligheten att möjliggöra för avstyckning till två fastigheter
inom planområdet.
Detaljplaneförslaget är nu föremål för samråd och synpunkter ska, enligt
underrättelsen, skriftligen ha kommit till Kommunstyrelsen senast 2016-01-22.
Yttrande
På sidan 4, under rubriken Teknisk försörjning bör skrivningen ”Anslutningspunkt
för vatten, spillvatten och dagvatten finns inom planområdet” ersättas med
”Fastigheten som styckas av och nybildas ska anslutas till kommunalt VA-nät
genom befintlig servis för spillvatten, vatten och dagvatten i Fågelsångsvägen”.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-01-11, Remissyttrande
över förslag till detaljplan för Bjärred 5:4 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun
(Högsäter)
– Underrättelse – Samråd från kommunstyrelsen, planeringsavdelningen
– Följebrev, 2015-12-17
– Plan- och genomförandebeskrivning 2015-12-02, Samrådshandling, KS/KF
2014:220.214
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar följande synpunkt till
kommunstyrelsen:
På sidan 4, under rubriken Teknisk försörjning bör skrivningen
”Anslutningspunkt för vatten, spillvatten och dagvatten finns inom
planområdet” ersättas med ”Fastigheten som styckas av och nybildas ska
anslutas till kommunalt VA-nät genom befintlig servis för spillvatten, vatten
och dagvatten i Fågelsångsvägen”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av synpunkts- och klagomålshantering för 2015
Ärendebeskrivning
Kommuninvånare som har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens
service kan lämna dessa via LUKAS, Lomma kommuns system för hantering av
synpunkter och klagomål. Varje år ska en redovisning av synpunkts- och
klagomålshantering genomföras. I tjänsteskrivelse daterad 2016-01-11 redovisas
en sammanställning av totalt antal inkomna LUKAS-ärenden till kommunen för år
2015, samt hur många och hur stor andel av dessa som inkommit till tekniska
förvaltningen. I bilaga redovisas fördelningen mellan olika typer av ärenden som
inkommit till tekniska förvaltningen under år 2015.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-01-11, Redovisning av
synpunkts- och klagomålshantering för 2015
– Bilaga: Ärenderapport – LUKAS 2015-01-01 – 2015-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att vid tekniska nämndens sammanträde den 1 februari 2016 ge en mer utförlig
redovisning av synpunkts- och klagomålshanteringen för 2015.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
följande:
– Tekniska nämnden godkänner redovisning av synpunkts- och
klagomålshantering (LUKAS) för 2015 och överlämnar redovisningen till
kommunstyrelsen för information.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Hemställan om omfördelning av investeringsmedel under 2016
och 2017 samt ökad investeringsram för 2018 avseende skolor
Ärendebeskrivning
Efter anbudsinfordran har under december månad inkommit anbud avseende
skolbyggnationerna inom Norra Karstorpskolan samt Strandpaviljongen
(Strandskolan). Antalet anbud som inkommit är 7 st avseende Norra
Karstorpskolan och 8 st avseende Strandpaviljongen (Strand-skolan). Efter
utvärdering kan fastställas att de lägsta anbuden ligger högre än vad som tidigare
budgeterats. Efter upprättande av nya kostnadssammanställningar, inkluderande
de nya anbudssummorna för byggkostnaderna, kan konstateras att den nya
totalutgiften för byggnationen inom Norra Karstorpskolan beräknas till 61 000 tkr
och för Strandpaviljongen (Strandskolan) till 66 000 tkr. Mot tidigare beslutade
totalutgifter för byggnationerna överstiger Norra Karstorpskolan budget med 10
000 tkr och byggnationen inom Strandpaviljongen (Strandskolan) med 11 000 tkr,
alltså överstiger den nya sammanlagda totalutgiften, den av kommunfullmäktige
beslutade investeringsbudgeten (2015-11-19), med 21 000 tkr.
Sammanställning avseende tidigare beslutad investeringsbudget (tkr)
Rad KF-projekt
Tidigare
Fördelning
beslutad
totalutgift
2015
2016
2017
1
N Karstorpskolan
51000
2500
32500
16000
2
Strandpaviljongen
55000
2500
35500
17000
3
Lerviks förskola
42000
3000
39000
4
Lervik tomtköp
11000
11000
5
Summa
159000
5000
82000
72000

2018

Ny sammanställning med de ökade totalutgifterna och omfördelning (tkr)
Rad KF-projekt
Ny
Fördelning
totalutgift
2015
2016
2017
2018
1
N Karstorpskolan 61000
2500
37500
21000
2
Strandpaviljongen 66000
2500
41000
22500
3
Lerviks förskola
42000
3000
18000
21000
4
Lervik tomtköp
11000
11000
5
Summa
180000
5000
81500
72500
21000
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Förslag till omfördelning av investeringsmedel samt ökad investeringsram
Den ökade investeringen, om 21 000 tkr, föreslås överföras till 2018 genom sex
månaders senareläggning avseende byggnationen av Lerviks förskola. Detta
medför även att markförvärvet om 11 000 tkr, för denna byggnation, kan
senareläggas till 2017.
En senareläggning av nybyggnationen avseende Lerviks förskola med sex
månader kommer att få som konsekvens att befintliga paviljonger får nyttjas även
under denna tidsperiod.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-01-12, Hemställan om
omfördelning av investeringsmedel under 2016 och 2017 samt ökad
investeringsram för 2018 avseende skolor
Utskottets handläggning
Vid utskottets sammanträde lämnar fastighetschef Göran Samuelsson information.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
följande:
– Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige
föreslå att byggnationerna avseende Norra Karstorpskolan och Lerviks förskola
ges en ökad totalutgift med totalt 21 000 tkr genom följande åtgärder:
– Ökad investeringsbudget under 2018 med 21 000 tkr
– Senareläggning av byggnation avseende Lerviks förskola med 6
månader
– Markköp för Lerviks förskola senareläggs från 2016 till 2017
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag om upphandling av tjänstekoncession gällande
kommunens renhållningsverksamhet
Ärendebeskrivning
Varje kommun har enligt miljöbalken 15 kap ansvar för att kommunens
hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning och återvinns eller
bortskaffas, den så kallade kommunala renhållningsskyldigheten. I kommunen ska
det också finnas en renhållningsordning, med avfallsföreskrifter och avfallsplan,
som antas av kommunfullmäktige. För avfallsverksamhetens kostnader får
kommunen ta en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt.
Lomma kommun är tillsammans med 13 andra sydskånska kommuner delägare i
avfallsbolaget Sysav som sköter behandlingen av kommunens hushållsavfall.
Insamlingen av avfallet hanteras av entreprenör, och den 1 januari 2017 kommer
en ny entreprenadsperiod att starta.
Föreligger förslag som innebär att Lomma kommun flyttar över
renhållningsverksamheten på extern part genom upphandling av en
tjänstekoncession. En sådan upphandling kan påbörjas omgående.
En överförflyttning av renhållningsverksamheten på en extern part skulle för
Lomma kommun innebära att beställarfunktionen i förhållande till upphandlande
renhållningsentreprenörer förs över på extern part samt att ansvaret att (i) hantera
kundtjänst och fakturering till kunderna, (ii) upprätta förslag till renhållningstaxa
respektive renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter, samt (iii)
utforma informationsunderlag och hantera kommunikation i frågor som rör
renhållningsverksamheten, förs över på extern part.
Även efter en överföring av verksamheten till extern part kommer
kommunfullmäktige att besluta om taxa samt renhållningsordning. Den
anbudsgivare som tar över renhållningsverksamheten kommer inte kunna göra det
i vinstdrivande syfte. De intäkter som erhålls genom renhållningstaxan ska täcka
utgifterna för utförandet av gällande åtagande, och eventuellt överskott ska på
något sätt återgå till abonnenterna.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-01-12
– Bilaga A: Missiv gällande val av tillvägagångssätt för överlämning av
renhållningsverksamheten
– Bilaga B: Sammanställning av konsekvenser för ett överlämnande av
avfallsverksamheten i Lomma, Svedala och Kävlinge kommun
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Utskottets handläggning
Vid utskottets sammanträde lämnar teknisk chef Mattias Persson och
renhållningsansvarig Jonna Ganslandt information.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
följande:
– Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
besluta att utannonsera upphandling av tjänstekoncession gällande
överlämnande av kommunens renhållningsverksamhet till extern part.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information
Ärendebeskrivning
Teknisk chef Mattias Persson lämnar information om planer på förslag om beslut
att Sundsvägen Alnarp ska vara tättbebyggt område samt om hastighetssänkning i
området.
Fastighetschef Göran Samuelsson lämnar information om att upphandlingen av
lokalvård i Lomma kommun är klar.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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