SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDEN

s. 1 (10)

2017-02-27

Plats
Tid

Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp
Måndagen den 27 februari 2017 kl 18:30 – 20:20

Beslutande

Lennart Månsson (M)
Rune Netterlid (S)
Ola Ahlqvist (M)
Monica Thomhave Jeding (M)
Henrik Raneke (M)
Gunilla Tynell (L)
BG Svensson (KD)
Mikael Lundquist (MP)
Bengt Göransson (M)
Sven Gunnarsson (M)
Åke Björkman (S)

ordförande
2:e vice-ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjg. ersättare för Alf Michelsen (M)
tjg. ersättare för Åsa Ahlström (M)
tjg. ersättare för Mats Falk (S)

Övriga deltagare

Cecilia Wittrock-Lindoff (M)
Eva Banheden Lindblad (M)
Anders Olsson (L)
Gun Larsson (L)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Tommy Samuelsson
Mattias Persson
Göran Samuelsson
Torvald Kullendorff
Adam Edvinsson

förvaltningschef
teknisk chef
fastighetschef
ekonom
nämndsekreterare

Utses att justera

Rune Netterlid

Justeringens plats
och tid

Lomma kommunhus, 2017-03-01

Underskrifter

Sekreterare
Adam Edvinsson
Ordförande
Lennart Månsson
Justerande
Rune Netterlid
Utdragsbestyrkande

Paragrafer
1-7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-27

Paragrafer

1-7

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2017-03-02

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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2017-02-27

TN § 1

dnr TN 2017:61.002

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

Nr
115-119
1-8
1127-22
1348-7
1739-4
1861-5
2011
2015

Ärende
Beviljande av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade år 2016
Beviljande av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade år 2017
Beslut fattade avseende
bostadsanpassningsbidrag under perioden 201701-01 – 2017-01-31

Delegat
Kommunvägledare

Beställning av projekt från Anläggning och Kabel
Entreprenad i Malmö AB för gång- och
cykelpassager längs Norra Västkustvägen i
Bjärred, Lomma kommun, till en kostnad av
1 666 tkr.

Tommy Samuelsson,
Samhällsbyggnadschef

Kommunvägledare
Handläggare
bostadsanpassningsbidrag

Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott
2017-01-16 samt 2017-02-13.

Föreligger förteckning över meddelanden:
Dnr TN 2016:54.450

Dnr TN 2016:149.450

Dnr TN 2016:211.042

Beslut från kommunfullmäktige 2016-11-17 § 96, Fastställande
av reviderad renhållningstaxa i enlighet med tekniska
nämndens förslag.
Beslut från kommunfullmäktige 2016-11-17 § 96, antagande av
reviderad renhållningsordning för Lomma kommun i enlighet
med tekniska nämndens förslag.
Beslut från kommunfullmäktige 2016-11-17 § 99, Fastställelse
av budget innefattande budget för år 207 samt plan för
ekonomin för åren 2018-2019.

Utdragsbestyrkande
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2017-02-27

TN § 1 (forts.)

Dnr TN 2016:211.060

Dnr TN 2016:296.133

Dnr TN 2016:310.443
Dnr TN 2017:44.290
Dnr TN 2016:37.216

Dnr TN 2016:37.216
Dnr TN 2016:37.216
Dnr TN 2016:37.216
Dnr TN 2017:13.290
Dnr TN 2017:13.290
Dnr TN 2017:13.290
Dnr TN 2017:13.290
Dnr TN 2017:13.290

Dnr TN 2017:13.290

s. 4 (10)

dnr TN 2017:61.002

Beslut från kommunfullmäktige 2016-12-08 § 106,
Godkännande av ökad investeringsram under 2017 och 2018
avseende nybyggnad av Lerviks förskola.
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-14 § 266,
Uppföljning av planer för ekonomisk balans inom
integrationsverksamheten.
Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2016-12-05 § 93,
beställning av nybyggnation av fritidsgård i Bjärred.
Beslut från socialnämnden 2017-01-31 § 5, beställning av
bostäder till nyanlända kommuninvånare.
Förfrågan om förstudie avseende affischpelare vid
centrumtorget och Folkets hus i Lomma, samt Centrum och
Medborgarhuset i Bjärred.
Förfrågan om förstudie avseende solskydd vid Slåtterängens
förskola.
Förfrågan om förstudie avseende solskydd vid Emils förskola,
Område Alfredshäll.
Förfrågan om förstudie avseende solskydd vid Trollets förskola,
Område Bjärehov.
Förfrågan om förstudie avseende tillgänglighetsanpassningar
vid Kartstorpsskolan Norra.
Förfrågan om förstudie avseende nybyggnation av tre
paviljonger vid Pilängsskolan.
Förfrågan om förstudie avseende upprättande av vägg i
befintliga lokaler på Alléskolan.
Förfrågan om förstudie avseende rivning av vägg på
Smultronställets förskola.
Förfrågan om förstudie avseende flytt av ugn från Skeppets
förskola till Fladängsskolans kök samt anpassning av
arbetsbänk.
Förfrågan om förstudie avseende installation av höj- och
sänkbart skötbord vid Skeppets förskola.

Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017-02-27

TN § 2

dnr TN 2017:49.003

Verksamhetsplan 2017
Ärendebeskrivning
Föreligger av samhällsbyggnadschefen utarbetat förslag till verksamhetsplan för
samhällsbyggnadsförvaltningen avseende 2017. I enlighet med Lomma kommuns styroch kvalitetssystem ska respektive förvaltning utarbeta en verksamhetsplan som består
av de aktiviteter som förvaltningen ska genomföra för att målen i respektive nämnds
nämndsplan ska uppnås. Tekniska nämndens nämndsplan för år 2017 fastställdes på
tekniska nämndens sammanträde 2016-12-12, § 114.
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan ska fastställas av förvaltningschefen
efter hörande av miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2017-02-13, § 3/17
Nämndens handläggning
Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningschef Tommy Samuelsson information.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-02-07
– Verksamhetsplan Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017, rev. 2017-02-05
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-02-13 § 3/17
Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden har tagit del av förslag till verksamhetsplan 2017 för
samhällsbyggnadsförvaltningen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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TN § 3

dnr TN 2015:199.009

Avstämning av 2016 års plan för intern kontroll
Ärendebeskrivning
I enlighet med reglemente för intern kontroll i Lomma kommuns styr- och
kvalitetssystem ska nämnderna årligen ta fram en så kallad plan för intern kontroll. Den
interna kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten,
efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter med mera, samt eliminering av risker för
korruption och ekonomisk svindel.
Nämnderna ska senast i februari rapportera föregående års resultat från uppföljningen
av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska
samtidigt ske till kommunens revisorer.
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2017-02-13, § 4/17
Nämndens handläggning
Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningschef Tommy Samuelsson information.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-02-06
– Uppföljningsrapport – Intern kontroll 2016, Tekniska nämnden
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-02-13 § 4/17
Tekniska nämndens beslutar följande
– Tekniska nämnden godkänner redovisningen av plan för intern kontroll för 2016 och
skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för information.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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TN § 4

dnr TN 2013:164.041

Bokslut 2016
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till bokslut för år 2016 för tekniska nämnden. Nämndernas bokslut
kommer att ligga till grund för kommunens årsredovisning.
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2017-02-13, § 5/17.
Nämndens handläggning
Vid nämndens sammanträde lämnar ekonom Torvald Kullendorff information.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-02-06
– Bilaga 1: Verksamhetsberättelse skattefinansierad verksamhet
– Bilaga 2: Verksamhetsberättelse fastighetsverksamhet
– Bilaga 3: Verksamhetsberättelse avgiftsfinansierad verksamhet
– Bilaga 4a, 4b: Investeringsrapport inklusive specifikation av mindre projekt
– Bilaga 5: Detaljerat bokslut Vatten och avloppsverksamhet
– Bilaga 6: Detaljerat bokslut Fastighetsverksamhet
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2017-02-13, § 5/17.
Tekniska nämnden beslutar följande:
– Tekniska nämnden överlämnar förslag till bokslut 2016 för tekniska nämndens
verksamhet (bilaga A-F) till kommunstyrelsen.
./.

Bilaga A, B, C, D, E, F
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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TN § 5

dnr TN 2013:164.041

Överföring av driftbudgetens avvikelser
Ärendebeskrivning
Enligt Lomma kommuns regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen är
huvudprincipen att 100 % av alla uppkomna positiva och negativa avvikelser överförs till
nästkommande budgetår.
Områden eller verksamheter som är undantagna från överföring är större avvikelser
avseende kapitalkostnader, större avvikelser avseende realisationsresultat,
avgiftsfinansierad teknisk verksamhet samt fastighetsverksamhet.
Driftbudgetens avvikelser samt förslag till beslut avseende överföring av avvikelserna
redovisas i skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens förslag innebär
att tekniska nämnden, i arbetet med Lomma kommuns Energi- och kilmatplan 20152020, prioriterar åtgärden finjustering av gatubelysning samt upprättande av en
belysningsplan, vilket bedöms kosta 500 tkr. I arbetet med Miljömål för Lomma kommun
2014-2020 prioriterar tekniska nämnden åtgärden upprättande och tillämpning av
dagvattenpolicy, vilket bedöms kosta 500 tkr. Slutligen prioriterar nämnden åtgärder i
form av reparation av T-bryggan i Lomma och erosionsskydd längs kusten efter stormen
Urd 26 december 2016. Åtgärderna bedöms kosta 480 tkr.
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-02-13 § 6/17.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-02-01
– Bilaga 1: Verksamhetsberättelse skattefinansierad verksamhet
– Bilaga 2: Verksamhetsberättelse fastighetsverksamhet
– Bilaga 3: Verksamhetsberättelse avgiftsfinansierad verksamhet
– Bilaga 4a, 4b: Investeringsrapport inklusive specifikation av mindre projekt
– Bilaga 5: Detaljerat bokslut Vatten och avloppsverksamhet
– Bilaga 6: Detaljerat bokslut Fastighetsverksamhet
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-02-13 § 6/17
Tekniska nämndens beslutar följande:
– Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att överföring av
driftbudgetavvikelse till 2017 ska uppgå till 1 480 tkr.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017-02-27

TN § 6

dnr TN 2017:48.009

Redovisning av synpunkts- och klagomålshantering för 2016
Ärendebeskrivning
Kommuninvånare som har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens service kan
lämna dessa via Barium, Lomma kommuns system för hantering av synpunkter och
klagomål. Varje år ska en redovisning av synpunkts- och klagomålshantering
genomföras.
I november 2016 övergick hanteringen av inkomna LUKAS-ärenden till
ärendehanteringssystemet Barium. I tjänsteskrivelse daterad 2017-02-01 redovisas en
sammanställning av totalt antal inkomna LUKAS/Barium-ärenden till kommunen för år
2016, samt hur många och hur stor andel av dessa som inkommit till tekniska
avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen. I Bilaga redovisas fördelningen mellan
olika typer av ärenden som inkommit till tekniska avdelningen under år 2016
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-02-13 § 7/17
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-02-01
– Bilaga: Ärenderapport – LUKAS 2016-01-01 – 2016-12-31
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-02-13 § 7/17
Tekniska nämndens beslutar följande:
– Tekniska nämnden godkänner redovisning av synpunkts- och klagomålshantering
(LUKAS/Barium) för 2016 och överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen för
information.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017-02-27

TN § 7

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Tommy Samuelsson informerar om följande ärenden
– Nämndsplaneringsdag den 31 mars 2017 samt anslutande studiebesök till Sysavs
anläggning i Malmö.
– Pågående arbete med utvecklingen av Bjärreds centrum.
Teknisk chef Mattias Persson informerar om det pågående arbetet med ny gångbro vid
Oscars bro i Lomma.
Tekniska nämndens beslutar följande:
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

