SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
2016-11-07
Plats
Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup
Tid
Måndagen den 7 november 2016 kl 14:00 – 15:45
Beslutande

Alf Michelsen (M) ordförande
Lennart Månsson (M) vice-ordförande
Gunilla Tynell (L) ledamot
Rune Netterlid (S) ledamot
Monica Thomhave Jeding (M) tjg. ersättare för Åsa Ahlström (M)

Övriga deltagare

Göran Samuelsson, fastighetschef
Per Larsson, förvaltningsstrateg §§ 135-136
Torvald Kullendorff, ekonom
Adam Edvinsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Rune Netterlid

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Lomma kommunhus, 2016-11-09
Sekreterare
Adam Edvinsson
Ordförande
Alf Michelsen
Justerande
Rune Netterlid
Utdragsbestyrkande

Paragrafer
135-139

s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-11-07
Paragrafer

135-139

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2016-11-10

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2016-12-02

s. 2 (8)
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 135

s. 3 (8)

2016-11-07
dnr TN 2015:198.041

Månadsuppföljning januari - oktober
Ärendebeskrivning
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med oktober månad 2016
presenteras.
Beslutsunderlag
– Månadsrapport för tekniska nämnden januari-oktober 2016
– Stapeldiagram över utfall/budget för aktiviteter inom gata/park till och
med oktober 2016
– Investeringsrapport januari-oktober 2016
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta
följande:
– Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden
t.o.m. oktober månad 2016.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 136

s. 4 (8)

2016-11-07
dnr TN 2016:237.265

Remissyttrande över bildandet av Naturreservat
Öresundsparkens fritidsområde
Ärendebeskrivning
Planeringsavdelningen har skickat ut ett förslag på remiss till kommunens
samtliga nämnder avseende bildandet av naturreservat i Öresundsparkens
fritidsområde.
Förslaget innehåller förslag till föreskrifter, skötselplan, gränsdragning samt ett
förslag om gestaltning, förändring och upprustning.
Internremissen ska resultera i ett reservatsförslag som ska skickas på samråd till
berörda parter.
Tekniska nämndens arbetsutskott har beretts möjlighet att till
planeringsavdelningen inkomma med yttrande senast den 11 november 2016.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-10-20
– Internremiss från planeringsavdelningen 2016-09-19
– Bilaga 1: Förslag på beslut och föreskrifter för Naturreservat
Öresundsparkens fritidsområde
– Bilaga 2: Förslag på skötselplan för Naturreservat Öresundparkens
fritidsområde
– Bilaga 3: Förslag på gränsdragning för Naturreservat
Öresundsparkens fritidsområde
– Bilaga 4: Förslag på förändringar och upprustningar i samband
med bildande av Naturreservat Öresundsparkens fritidsområde
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
Tekniska nämndens arbetsutskott anser att det framlagda förslaget i sin helhet är
genomarbetat och väl dokumenterat och framför följande synpunkter:
–
–

VA-ledningar till den befintliga toalettbyggnaden finns i bruk idag. Beroende
på placeringen av ny toalettbyggnad kan VA-ledningarna behöva dras om
eller förlängas
Ansvaret för ”klippning av gräsytor avsedda för rekreation” bör flyttas från
tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för
röjning, gallring, slåtter m.m. och genom att flytta ansvaret hamnar all skötsel
hos samma nämnd

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 136 (forts.)
–

–

–

–

–
–
–
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2016-11-07

dnr TN 2016:237.265

De åtgärder som beskrivs i bilaga 2, punkt 7 ”Prioriteringar och fördelning av
skötselåtgärder, kostnader och finansiering” och som ligger under tekniska
nämndens ansvar ska enligt förslaget genomföras under 2017. Dessa åtgärder
ingår inte i den budget som beslutats för 2017. De aktuella åtgärderna är:
– Anläggning och skötsel av informationsplats och toalettbyggnad
– Installation och skötsel av bänkar, bord och grillplatser
– Borttagning av belysning
– Borttagning av asfalt på gång- och cykelvägar
– Anläggning av skötsel av vindskydd för fågelskådning
– Borttagning av värmepump
I bilaga 2, punkt 7 ”Prioriteringar och fördelning av skötselåtgärder,
kostnader och finansiering” står tekniska nämnden som ansvariga för
installation och skötsel av bänkar, bord och grillplatser. Idag är kultur- och
fritidsnämnden ansvarig för skötsel av befintliga grillplatser varför
skötselansvaret bör flyttas från tekniska nämnden till kultur- och
fritidsnämnden.
Den tidigare använda belysningen i området kommer att nedmonteras och
ingen ny belysning planeras för att inte störa djurlivet. Då parken även
kommer att användas av hundägare, motionärer m.fl. under den mörka
årstiden är det ur ett trygghetsperspektiv önskvärt med någon slags
ljussättning. För att minimera störningar kan en marknära belysning som
släcks nattetid övervägas.
I förslaget föreslås att alla hårdgjorda ytor tas bort och ersätts av
grusbeläggning. Med hänsyn till tillgängligheten till och i området,
renhållning samt vinterväghållning är det en fördel om körvägen ner till
parkering behålls asfalterad. Av samma skäl bör ytan runt toalettbyggnaden
hårdgöras.
De föreslagna parksofforna bör placeras på ett sådant sätt att tillgängligheten
säkerställs genom att marken planas ut och grusbeläggs på ett sådant sätt att
plats finns vid sidan av sofforna för rullstolar och andra hjälpmedel
Gångarna i området bör inte understiga tre meters bredd för att möjliggöra
framkomligheten för servicefordon.
Det bör klargöras att den beachvolleyplan som nämns i förslaget avser den
befintliga beachvolleyplanen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 137

s. 6 (8)

2016-11-07
dnr TN 2016:267.060

Nyttjande av option avseende leverans av elkraft samt bindning
av elpris avseende år 2020.
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har elleveransavtal med Elkraft Sverige AB. Avtalet omfattar en
total leverans av ca 13,7 GWh/år och avser ”grön el” (vattenkraft). Avtalet ger
Lomma kommun rätt att nyttja option för elleveranser även under 2020 samt
möjlighet att i dagsläget binda elpriset även för år 2020.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-11-02
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att av Elkraft Sverige AB nyttja
option för elleveranser till Lomma kommun under år 2020 och i dagsläget även
binda elpriset för år 2020 samt ge förvaltningschefen i uppdrag att underteckna
avtalet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 138

s. 7 (8)

2016-11-07
dnr TN 2016:221.060

Hemställan om ökad investeringsram under 2017 och 2018
avseende nybyggnad av Lerviks förskola
Ärendebeskrivning
Efter anbudsinfordran har under oktober månad inkommit anbud avseende
nybyggnad av Lerviks förskola. Anbud har inkommit från sex anbudsgivare. Efter
utvärdering kan fastställas att lägsta anbud ligger högre än vad som tidigare
budgeterats. Efter upprättande av ny investeringskalkyl, inkluderande
anbudssumman för entreprenaden, kan konstateras att den nya totalutgiften för
byggnaden beräknas till totalt 55 mnkr. Den tidigare budgeterade
investeringsutgiften var beräknad till 42 mnkr. Den nya investeringsutgiften
överstiger således den tidigare med 13 mnkr.
Byggnationen av den nya förskolan är planerad att påbörjas i början av 2017 och
vara färdigställd för inflyttning under sommaren 2018.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-11-02
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta
följande:
– Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att till
kommunfullmäktige föreslå en ökad totalutgift för nybyggnationen av Lerviks
förskola till 55 mnkr, vilket innebär en ökning av totalutgiften med 13 mnkr i
förhållande till tidigare beräknad investeringsutgift. Den ökade totalutgiften
finansieras genom ökning av investeringsramen för Lerviks förskola under
2017 med 6 mnkr och under 2018 med 7 mnkr.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
TN AU § 139
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2016-11-07
dnr TN 2016:268.006

Förslag till sammanträdestider 2017 för tekniska nämnden och
tekniska nämndens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdestider för år 2017.
Förslaget har tagit sin utgångspunkt i planeringen för 2016 men har justerats och
anpassats utifrån tidplanen för inlämning av ekonomiska rapporter,
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges gruppmöten.
Hänsyn har även tagits till skollov och helgdagar.
Förslaget innebär följande sammanträdesdagar:
Tekniska nämnden: 23 januari, 27 februari, 27 mars, 8 maj, 12 juni, 28 augusti, 25
september, 6 november, 11 december.
Nämndsammanträdena börjar kl. 18.30
Tekniska nämndens arbetsutskott: 16 januari, 13 februari, 13 mars, 18 april, 29
maj, 14 augusti, 11 september, 23 oktober, 27 november.
Utskottssammanträdena börjar kl. 14.00
Beslutsunderlag
– Skrivelse från kommunledningskontoret, 2016-10-31
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta
följande:
– Tekniska nämnden fastställer sammanträdesdagar för 2017 enligt följande: 23
januari, 27 februari, 27 mars, 8 maj, 12 juni, 28 augusti, 25 september, 6
november, 11 december samt tiden till kl. 18.30.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott fastställer sammanträdesdagar för 2017 enligt
följande: 16 januari, 13 februari, 13 mars, 18 april, 29 maj, 14 augusti, 11
september, 23 oktober, 27 november samt tiden till kl. 14.00.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

