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 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2016-09-26 
Plats  Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen  
Tid Måndagen den 26 september 2016  

kl. 18.30-20.45 

 

Beslutande Alf Michelsen (M) 

Lennart Månsson (M)  

Rune Netterlid (S) 

Monica Thomhave Jeding (M) 

Gunilla Tynell (L)  

Bengt-Göran Svensson (KD) 

Pia Johnson (S) 

Bert Selmer (-) 

Bengt Göransson (M) 

Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 

 

ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

tjg. ersättare för Ola Ahlqvist (M) 

tjg. ersättare för Henrik Raneke (M) 

Övriga deltagare Eva Banheden Lindblad (M) 

Anders Tiensuu (M) 

Anders Olsson (L)  

Gun Larsson (L) 

Rickard Hansson-Frostgård (C) 

Mats Falk (S) 

Åke Björkman (S)  

 

Tommy Samuelsson 

Torvald Kullendorff 

Mattias Persson 

Göran Samuelsson 

Adam Edvinsson 

 

 

 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare  

ersättare 

 

samhällsbyggnadschef 

ekonom 

teknisk chef 

fastighetschef 

nämndsekreterare 

 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 

och tid 
Lomma kommunhus, 2016-09-29 Paragrafer 99-103 

 
Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson  
 Ordförande   

  Alf Michelsen 
  

Justerande 

  

  Rune Netterlid 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2016-09-26   

Paragrafer 99-103   

Datum när anslaget 

sätts upp 

2016-09-30 Datum när anslaget  

tas ned 

2016-10-22 

Förvaringsplats för  

protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 

Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-09-26 

 

TN § 99 dnr TN 2016:30.002 

 

 

Delegationsbeslut och meddelanden 
   

Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 

 

Nr 

 

Ärende 

 

Delegat 

73-84 Beviljande av parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade år 2016 

Kommunvägledare 

1263-8 

1835-2 

1882-3 

1900-2 

1959-2 

1964-2 

1986 

1987-2 

1993 

1995 

Beslut fattade avseende 

bostadsanpassningsbidrag under perioden 

2016-07-01 – 2016-08-31 

Handläggare 

bostadsanpassnings-

bidrag 

 Beslut med anledning av begäran om 

utfående av allmän handling avseende anbud 

i upphandling av ramavtal för schaktfri 

förnyelse av tryck- och självfallsledningar 

Nämndsekreterare 

 

Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 

2016-09-12. 

 

Föreligger förteckning över meddelanden: 

 

Dnr TN 2016:37.216 Förfrågan om förstudie avseende byte av skjutdörr mot 

vanlig dörr på Kartstorpsskolan södra. 

 

Dnr TN 2016:153.060 Beslut från samhällsbyggnadsförvaltningen om tilldelning 

av projekt: ”Strandängarna etapp 2, Lomma kommun”.  

 

Dnr TN 2016:153.060 Beslut från samhällsbyggnadsförvaltningen om beställning 

av projekt: ”Strandängarna etapp 2, Lomma kommun” av 

Svevia AB. 

 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

– Tekniska nämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-09-26 

 

TN § 100 dnr TN 2015:198.041 

 

 

Delårsbokslut för tekniska nämnden januari – augusti 2016 
 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till delårsbokslut för 

tekniska nämndens verksamhet enligt kommunstyrelsens aviseringar. 

 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2016-09-12 § 128. 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-09-12 

– Bilaga A: Delårsrapport 2016 - Skattefinansierad verksamhet 

– Bilaga B: Delårsrapport 2016 - Avgiftsfinansierad verksamhet 

– Bilaga C: Delårsrapport 2016 - Fastighetsverksamhet 

– Bilaga D: Investeringsrapport januari-augusti 2016 

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-09-12 § 128 

 

Tekniska nämnden beslutar följande:  

– Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag till delårsbokslut 

för tekniska nämnden och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen. 

 

./. Bilaga 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-09-26 

 

TN § 101 dnr TN 2015:230.003 

 

 

Godkännande av säkerhetsinstruktioner samt årlig 

säkerhetsuppföljning 
 

Ärendebeskrivning 

Lomma kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter och att skydda 

dessa mot störningar. Ett systematiskt säkerhetsarbete på alla nivåer är en förut-

sättning för att kunna trygga god beredskap, krishantering och säkerhet för männi-

skor som bor, verkar eller vistas i kommunen. Med anledning här av har kommun-

fullmäktige under KF § 146/17 fastslagit en Säkerhetspolicy som syftar till att 

skydda människor från olyckor samt förhindra eller begränsa skador på egendom 

och miljö. 

 

För att förtydliga hur ställda mål i säkerhetspolicyn skall uppnås har kommunsty-

relsen under KS § 46/08 fastställt Säkerhetsanvisningar i Lomma kommun (Senast 

reviderade under KS § 54/16). Av säkerhetsanvisningarna framgår respektive 

nämnds ansvar för att anvisningarna efterlevs och respektive nämnds ansvar för 

uppföljning av säkerhetsarbetet.  

 

Med anledning av det ansvar som åvilar tekniska nämnden enligt 

säkerhetsanvisningarna har samhällsbyggnadsförvaltningen uppdaterat 

Säkerhetsinstruktioner (2016-09-12) och utfört årlig säkerhetsuppföljning (2016-

08-16) avseende det systematiska säkerhetsarbetet inom tekniska nämndens 

verksamhetsområde.   

 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2016-09-12 § 129 

 

Beslutsunderlag  

– Skrivelse 2016-09-12 från samhällsbyggnadsförvaltningen 

– Bilaga A: Säkerhetsinstruktioner inom tekniska nämnden och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-09-12 

– Bilaga B: Rapport – Årlig säkerhetsuppföljning 2016-08-16 

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-09-12 § 129 

 

Tekniska nämnden beslutar följande:   

– Tekniska nämnden godkänner, inklusive redaktionella ändringar, uppdaterade 

säkerhetsinstruktioner (2016-09-12) 

– Tekniska nämnden godkänner, inklusive redaktionella ändringar, rapport om 

årlig säkerhetsuppföljning (2016-08-16) 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2016-09-26 

 

TN § 102      dnr TN 2015:281.281 

       

 

Rapport avseende lokalvårdsentreprenader 
 

Ärendebeskrivning 

Lomma kommun har genomfört en ny upphandling avseende lokalvård inom 

kommunala fastigheter. De nya lokalvårdsentreprenaderna startade den 1 augusti 

2016. Lokalvården är uppdelad på två entreprenader; en i Lomma och en i Bjär-

red. Entreprenören i Lomma är Förenade Service AB och entreprenören i Bjärred 

är Samhall AB. 

 

Efter vissa uppstartsproblem kan konstateras att lokalvårdsentreprenaderna i 

huvudsak följer avtalen, se rapport daterad 2016-09-05. 

 

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2016-09-12 § 130. 

  

Beslutsunderlag  

– Skrivelse 2016-09-12 från samhällsbyggnadsförvaltningen  

– Bilaga A: Rapport avseende uppföljning av lokalvårdsentreprenad 

– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-09-12 § 130 

 

Tekniska nämnden beslutar följande:  

– Tekniska nämnden godkänner rapport avseende uppföljning av 

lokalvårdsentreprenaderna (2016-09-05) 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2016-09-26 

 

TN § 103        

 

 

Information 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Tommy Samuelsson informerar om följande ärenden: 

– Pågående arbete med utvecklingsprojekt i Bjärred 

– Pågående arbete med utvecklingen av trafikplats Flädie.  

– Aktuella planer avseende bullerskyddsarbete samt utveckling av 

verksamhetsområde vid E6 

 

Teknisk chef Mattias Persson informerar om Trafikverkets pågående arbete med 

gång- och cykelväg mellan Bjärred och Flädie. Arbetet beräknas vara klart våren 

2017. 

 

Fastighetschef Göran Samuelsson informerar om pågående byggnadsprojekt 

avseende Lerviks förskola. 

 

 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

– Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


