SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (10)

TEKNISKA NÄMNDEN
2014-09-29
Plats
Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen
Tid
kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30
Beslutande

Alf Michelsen (M) ordförande
Lennart Månsson (M) 1:e vice ordförande
Rune Netterlid (S) 2:e vice ordförande
Åsa Ahlström (M) ledamot
Patric Bystedt (M) ledamot
Ola Ahlqvist (M) ledamot
Monica Thomhave Jeding (M) ledamot
Bengt Håkansson (FP) ledamot
Arne Lindgren (S) ledamot
Bengt Göransson (M) tjg. ersättare för Claes Ulveryd (M)
Gunilla Lundström (FP) tjg. ersättare för Carin Andersson (FP)

Övriga deltagare

Jesper Wiman (M) ersättare
Leslie Qvandrup (M) ersättare
Henrik Raneke (M) ersättare
Oskar Syrén (M) ersättare
Rickard Hansson-Frostgård (C) ersättare
Karin Everlund (S) ersättare
Mats Falk (S) ersättare
Göran Samuelsson, tf teknisk chef §§ 66-72
Torvald Kullendorff, ekonom §§ 66-71, del av § 72
Mattias Persson, gatuchef §§ 66-72
Peter Norlander, VA-chef §§ 66-72
Susanne Persson, nämndsekreterare §§ 66-72

Utses att justera

Rune Netterlid

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset i Lomma, 2014-10-06

Underskrifter

Sekreterare
Susanne Persson
Ordförande
Alf Michelsen
Justerande
Rune Netterlid
Utdragsbestyrkande

Paragrafer
66-72
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2014-09-29
Paragrafer

§§ 66-72

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-10-08

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-30
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2014-09-29

TN § 66

Dnr TN 2014:17.002

Delegationsbeslut och meddelanden
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation:
Nr

Ärende

100-106

Beviljande av parkeringstillstånd för rörelse- Kommunvägledare
hindrade år 2014
Revidering av vidaredelegationsordning för Tf Teknisk chef
tekniska förvaltningen, 2014-09-10

107

Delegat

Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott
2014-08-18 §§ 58-74
2014-08-25 § 75
Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till
handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-09-29

TN § 67

Dnr TN 2013:164.041

Delårsrapport för tekniska nämnden 2014
Ärendebeskrivning
Delårsbokslut januari – augusti 2014 för tekniska nämnden redovisas. Rapporten
inkluderar en helårsprognos.
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-09-15 § 76.
Beslutsunderlag
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-09-15 § 76
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-09-09
– Delårsbokslut 2014 Skattefinansierad verksamhet
– Delårsbokslut 2014 Fastighetsverksamhet
– Delårsbokslut 2014 Avgiftsfinansierad verksamhet
– Investeringsrapport 2014 januari - augusti
Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna delårsrapport januari – augusti 2014
för tekniska nämnden och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
./.

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

Utdragsbestyrkande
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2014-09-29

TN § 68

Dnr TN 2013:164.041

Rapportering av investeringsprojekt – projektuppföljning till och
med 2014-09-09
Ärendebeskrivning
Projektuppföljning av större projekt inom tekniska förvaltningen till och med
2014-09-09. Rapporten redovisar status för projekt inom fastighets-, gata/parksamt VA-avdelningen (vatten och avlopp).
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-09-15 § 77.
Beslutsunderlag
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-09-15 § 77.
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-09-09
– Rapport ”projektuppföljning tom 2014-09-09”, daterad 2014-09-09.
Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapport, daterad 2014-09-09,
”Projektuppföljning större projekt inom tekniska förvaltningen till och med 201409-09”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ajournering av sammanträdet kl 19.05-19.30

Utdragsbestyrkande
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2014-09-29

TN § 69

Dnr TN 2014:245.041

Revidering av kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget
2015-2017 avseende kommunövergripande kollektivtrafikstråk
Vinstorpsvägen samt ombyggnad Lommabanan för Pågatågstrafik
Ärendebeskrivning
Under 2011 färdigställdes ett planprogram för stationsområdet som utgick ifrån att
planskildhet med Lommabanan skulle byggas i korsningen med Industrigatan.
En utredning tillsattes dock 2011 för att undersöka om det skulle vara möjligt att
flytta planskildheten till Vinstorpsvägen. 2013 togs beslut om att gå vidare med en
planskildhet vid Vinstorpsvägen och detaljplanearbetet med stationsområdet togs
upp på nytt. Våren 2014 tecknades ett medfinansieringsavtal mellan berörda
kommuner utefter Lommabanan och Söderåsbanan, Trafikverket samt Region
Skåne. Ett antal olika projekt har vuxit fram, som hänger ihop och krävs för att nå
en totallösning på kollektivtrafiken i Lomma kommun:
- Planskildhet Vinstorpsvägen

50/50 Trafikverket/Lomma kommun

- Div. åtgärder för att få framkomlighet
och trafiksäkerhet längs Vinstorpsvägen

100% Lomma kommuna

-Plattformar, gång- och cykelbro i söder
med mera inom själva stationsområdet

100% Lomma kommun i enlighet med
Medfinansieringsavtalet

-Övrigt inom och i anslutning
till själva stationsområdet

100% Lomma kommun

- Bussramper E6/E20 samt
Cirkulationsplats Malmövägen

84,7/15,3Trafikverket/Lomma kommun

- Gång- och cykelkommunikationer
från och till stationsområdet

100% Lomma kommun

-Planskildhet Lommabanan/väg 913
strax söder Flädie och framtida
Stationsområde

100% Trafikverket
(Kommer att kräva Lomma kommuns
engagemang)

De åtgärder (Planskildhet Vinstorpsvägen, övriga åtgärder längs Vinstorpsvägen
samt bussramper och cirkulationsplats) som påverkar busstrafiken längs Vinstorpsvägen ska vara färdigställda hösten 2017. Alla övriga åtgärder ska vara klara
hösten 2020 då Pågatågstrafiken är tänkt att starta.

Utdragsbestyrkande
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2014-09-29

Forts. TN § 69

Dnr TN 2014:245.041

Tekniska förvaltningen har tagit fram en tjänsteskrivelse i ärendet, daterad 201409-09, samt en bilaga till tjänsteskrivelsen. I bilagan, ”Revideringsförslag av investeringsbudget 2015 – 2017” framgår erforderliga medel under hela investeringsperioden (2014 – 2020). Tekniska nämnden föreslås göra en hemställan till
kommunfullmäktige om erforderliga medel för 2015-2017.
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-09-15 § 78.
Beslutsunderlag
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-09-15 § 78.
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-09-09
– Revideringsförslag av investeringsbudget 2015 – 2017
Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden beslutar att hemställan om erforderliga medel för
2015-2017 i enlighet med ”Revideringsförslag av investeringsbudget 2015 –
2017” tillställs kommunfullmäktige för fastställelse.
./.

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

Utdragsbestyrkande
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2014-09-29

TN § 70

Dnr TN 2013:164.041

Begäran om att få använda del av fastighetsverksamhetens
budgetavvikelse år 2013 under år 2014
Ärendebeskrivning
Sedan år 2013 utgör kommunens fastighetsverksamhet en separat resultat- och balansenhet. Kommunfullmäktiges beslutade i samband med 2013 års bokslut
§ 22/2014: ”Styr- och kvalitetssystemet kompletteras med regler för disponering
av resultat i fastighetsverksamheten enligt följande: I samband med behandling av
kommunens delårsrapport per siste augusti påföljande år redovisas aktuell helårsprognos för kommunens verksamheter inklusive fastighetsverksamheten. Om
kommunens samlade ekonomi så medger, kan beslut om disponering av tidigare
års resultat eller delar av resultatet för fastighetsverksamheten fattas att användas
under resterande del av året.”
Avvikelser vad avser kapital och realisationsvinster/förluster lämnas utan
avseende.
I tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen daterad 2014-09-19 beskrivs fastighetsverksamhetens bokslut för år 2013. Budgetavvikelsen för år 2013 är 1 397 tkr.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att begära hos kommunstyrelsen att få använda 1 397 tkr utav fastighetsverksamhetens budgetavvikelse år
2013 under år 2014.
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2014-09-29 § 84.
Beslutsunderlag
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-09-29 § 84.
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-09-19
Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden beslutar att begära hos kommunstyrelsen om att få använda
1 397 tkr utav fastighetsverksamhetens budgetavvikelse år 2013 under år 2014.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-09-29

TN § 71

Ordföranden informerar
Tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen informerar om följande ärenden:
– Tekniska nämndens julavslutning äger i år rum den 15 december, i anslutning
till nämndens sista sammanträde för året. Lokal kommer att meddelas senare.
Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-09-29

TN § 72

Tekniske chefen informerar
Tillförordnad teknisk chef Göran Samuelsson, gatuchef Mattias Persson och
VA-chef Peter Norlander informerar om följande ärenden:
– Ansökan har lämnats till Mark- och Miljödomstolen gällande vattenverksamhet och förändring av erosionsskydd vid kustdammarna.
– Information om hanteringen av de skador som har uppkommit efter den
omfattande nederbörden i slutet av augusti.
Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

