SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (6)

TEKNISKA NÄMNDEN
2016-10-24
Plats
Alfredshällsskolan, matsalen
Tid
Måndagen den 24 oktober 2016 kl. 17.30-19:40
Beslutande

Alf Michelsen (M)
Lennart Månsson (M)
Rune Netterlid (S)
Henrik Raneke (M)
Gunilla Tynell (L)
Bengt-Göran Svensson (KD)
Pia Johnson (S)
Sven Gunnarsson (M)
Åke Björkman (S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjg. ersättare för Åsa Ahlström (M)
tjg. ersättare för Bert Selmer (-)

Övriga deltagare

Cecilia Wittrock-Lindoff (M)
Eva Banheden Lindblad (M)
Anders Tiensuu (M)
Anders Olsson (L)
Gun Larsson (L)
Erik Cederbom (S)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Tommy Samuelsson
Mattias Persson
Göran Samuelsson
Adam Edvinsson

samhällsbyggnadschef
teknisk chef
fastighetschef
nämndsekreterare

Utses att justera

Rune Netterlid

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Lomma kommunhus, 2016-10-26
Sekreterare
Adam Edvinsson
Ordförande
Alf Michelsen
Justerande
Rune Netterlid

Utdragsbestyrkande

Paragrafer 104-106

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2016-10-24
Paragrafer

104-106

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2016-10-27

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2016-11-18

s. 2 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN
TN § 104

s. 3 (6)

2016-10-24
dnr TN 2016:30.002

Delegationsbeslut och meddelanden
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation:
Nr
85-95
1010-13
1282-5
1314-2
1900-2
1963-2
1972-2
1978
1996
1998
2002
2003

Ärende
Beviljande av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade år 2016
Beslut fattade avseende
bostadsanpassningsbidrag under perioden
2016-09-01 – 2016-09-30

Delegat
Kommunvägledare

Beslut med anledning av begäran om
utfående av allmän handling avseende anbud
i upphandling av driftentreprenad för gatuoch parkmark, kvartersmark och LSAB
Lomma kommun.
Beslut med anledning av begäran om
utfående av allmän handling avseende anbud
i upphandling av driftentreprenad för gatuoch parkmark, kvartersmark och LSAB
Lomma kommun.
Beslut med anledning av begäran om
utfående av allmän handling avseende anbud
i upphandling av utförandeentreprenad Kv.
Nians verksamhetsområde, Lomma kommun

Tommy Samuelsson,
samhällsbyggnadschef

Handläggare
bostadsanpassningsbidrag

Tommy Samuelsson,
samhällsbyggnadschef

Nämndsekreterare

Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott
2016-10-10.

Utdragsbestyrkande
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2016-10-24

TN § 104 (forts.)

dnr TN 2016:30.002

Föreligger förteckning över meddelanden:
Dnr TN 2013:164.041 Beslut från kommunfullmäktige avseende finansiering av
VA-verksamhetens underskott. Kommunfullmäktige
beslutar att 1 188 tkr av regresskostnaderna till följd av
översvämningarna år 2014 ska taxefinansieras och
resterande del ska skattefinansieras. Mellanskillnaderna
mellan uppbokad kostnad och verkligt utfall för
regresskraven tillfaller skattekollektivet. Tekniska
nämnden ges i uppdrag att redovisa en handlingsplan till
kommunstyrelsen för vidtagna åtgärder för att minimera
risken för framtida översvämningar.
Dnr TN 2016:36.109

Beslut från kommunfullmäktige avseende fastställande av
program för uppföljning av och insyn i verksamhet som
utförs av privata utförare.

Dnr TN 2016:239.050 Beslut från kommunfullmäktige avseende fastställande av
reviderad upphandlingspolicy.
Dnr TN 2016:113.210 Beslut från kommunstyrelsen avseende godkännande av
redovisning av planläget 2016-09-01. Planlägeslistan
översänds till tekniska nämnden för kännedom.
Tekniska nämnden beslutar följande:
Tekniska nämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2016-10-24

TN § 105

dnr TN 2016:253.012

Tekniska nämndens aktivitetsplan till kommungemensam
kommunikationsplan 2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i styrsystemet konstaterat att samtliga
nämnder/förvaltningar ska involveras i arbetet med att ta fram en gemensam
kommunikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen av
kommunstyrelsen.
Den kommungemensamma kommunikationsplanen består av ett huvuddokument
”Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan” med
respektive nämnders aktivitetsplan som bilagor.
Nämndernas aktivitetsplan ska revideras löpande efterhand som
informationsinsatser tillkommer eller förändras. Uppföljning och revidering av
nämndens aktivitetsplan ska ske i oktober 2016.
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2016-10-10 § 131
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-09-12
– Förslag till aktivitetsplan för tekniska nämnden 2017, 2016-09-29
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-10-10 § 131
Tekniska nämnden beslutar följande:
Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreliggande aktivitetsplan för tekniska
nämnden 2017 såsom varande bilaga till den kommungemensamma
kommunikationsplanen.
./.

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

Utdragsbestyrkande
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2016-10-24

TN § 106

Information
Ärendebeskrivning
Teknisk chef Mattias Persson informerar om Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) landsomfattande enkätundersökning Kritik på teknik och presenterar
Lomma kommuns resultat i undersökningen. Studien undersöker
kommuninvånarnas upplevelse av bl.a. standard på gator, vägar och cykelvägar,
snöröjning, trafiksäkerhet, parkskötsel, vattenkvalitet och renhållning.
Fastighetschef Göran Samuelsson informerar om slutförd tillbyggnad av
Alfredshällskolan för att illustrera hur förvaltningen arbetar med hållbart
byggande avseende kommunala fastigheter i kommunen. Fastighetschefen leder
även en rundtur på Alfredhällskolan och visar nämnden de nybyggda delarna.
Tekniska nämnden beslutar följande:
Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

