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TN AU § 20   TN/2018:105 - 041 
 
 

Månadsuppföljning januari-februari 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med februari månad 2018 
presenteras. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsuppföljning för tekniska nämnden 2018 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden till och 

med februari 2018. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 21   TN/2018:73 - 009 
 
 

Plan för intern kontroll 2018 

 
 

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. 
 
I plan för intern kontroll för tekniska nämnden beskrivs den riksinventering som har 
gjorts, där möjliga hot mot verksamheten har identifierats. Riskerna har prioriterats 
och rangordnats. För varje risk har även en sannolikhets. Och konsekvensbedömning 
gjorts. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-28 
‒ Plan för intern kontroll 2018 för tekniska nämnden 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden fastställer plan för intern kontroll 2018 för tekniska nämnden i 

enlighet med förvaltningens förslag. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 22   TN/2018:74 - 009 
 
 

Godkännande av säkerhetsinstruktioner samt årlig 
säkerhetsuppföljning inom tekniska nämnden och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter och att skydda 
dessa mot störningar. Ett systematiskt säkerhetsarbete på alla nivåer är en 
förutsättning för att kunna trygga god beredskap, krishantering och säkerhet för 
människor som bor, verkar eller vistas i kommunen. Med anledning härav har 
kommunfullmäktige 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 ska uppnås har kommunstyrelsen 
antagit "Säkerhetsanvisningar i Lomma kommun", rev 2016-03-02. 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, daterade 2018-03-05, samt utfört årlig säkerhetsuppföljning 
avseende det systematiska säkerhetsarbetet inom tekniska nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-03-05 
‒ Säkerhetsinstruktioner inom tekniska nämnden och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-03-05 
‒ Årlig säkerhetsuppföljning, 2018-03-05 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner uppdaterade säkerhetsinstruktioner daterade 2018-

03-05, samt årlig säkerhetsuppföljning daterad 2018-03-05. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 23    
 
 

Uppföljning av energi- och klimatrådgivning 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har sedan år 2000 haft ett samarbete med Svedala, Kävlinge och 
Staffanstorps kommuner avseende energi- och klimatrådgivning. Via ett 
samverkansavtal har dessa kommuner köpt energirådgivningen från Lomma kommun. 
För att utföra detta uppdrag har Lomma kommun anställt en energirådgivare. 
Kommunens samtliga kostnader täcks av statliga bidrag. Svedala, Kävlinge och 
Staffanstorps kommun avser avbryta detta samarbete från och med 2019 och hantera 
energirådgivningen i egen regi. 
 
Med anledning av detta kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att under 2018 
utreda hur energi- och klimatrådgivningen ska bedrivas i Lomma kommun från och 
med 2019. 
 
Under 2017 har energi- och klimatrådgivaren, i Lomma kommun, genomfört 126st 
energirådgivningstillfällen samt 1 st informationskväll med 56 åhörare. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-03-12 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner rapport avseende uppföljning av energi och 

klimatrådgivning under 2017. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 24   TN/2018:75 - 009 
 
 

Årlig uppföljning av trafiksäkerhetsrådet 

 
Ärendebeskrivning 
Trafiksäkerhetsrådet i Lomma kommun består av representanter från tekniska 
nämnden, näringslivet, föräldraföreningar, polismyndigheten, kommunala 
funktionshindersrådet, kommunala pensionärsrådet, PRO samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Rådet utgörremissorgan i trafiksäkerhetsfrågor och ska medverka vid planering och 
genomförande av trafiksäkerhetsaktiviteter. Vidare utgör rådet ett forum för 
diskussion av trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder och ska föreslå dessa till tekniska 
nämnden. Rådet ska även följa olycksfallsstatistikrapporteringen gällande kommunen 
och ska föreslå åtgärder som kan nedbringa trafikolyckor. 
 
Rådet sammanträder två gånger per år och minnesanteckningar förs vid varje 
sammanträde. Tekniska nämnden ska årligen följa upp trafiksäkerhetsrådets 
verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-03-06 
‒ Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsrådets sammanträde, 2017-04-27 
‒ Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsrådets sammanträde, 2017-10-19 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 25   TN/2018:7 - 301 
 
 

Begäran om återinträde i Lomma kommuns tomt- och småhuskö 

 
 

Ärendebeskrivning 
NN har inkommit med en begäran om att bli återinsatt i kommunens tomt- och 
småhuskö. Efter inbetalning av kö-avgift uteblivit efter två betalningspåminnelser har 
NN blivit avregistrerad från tomt- och småhuskön. 
 
Vid avregistrering hamnar personen i en "backup-fil" i 12 månader. Under denna 
period kan personen återplaceras i kön om det finns skäl för detta. När de 12 
månaderna har gått avslutas ärendet och könumret går förlorat. För det fall 
återinsättning i kön efter de 12 månaderna sker påverkas de personer som är 
placerade efter i kön eftersom de kommer att hoppa ner ett steg i turordningen. 
Denna åtgärd kan dessutom inte hanteras av kommunen utan måste handläggas av 
datasystemets support. Kommunen får betala en avgift för detta 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-27 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NN i Lomma kommuns, tomt- och 

småhuskö på den plats hon tidigare hade, samt att NN debiteras för de 
supportkostnader detta medför. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 26   TN/2018:9 - 301 
 
 

Begäran om återinträde i Lomma kommuns tomt- och småhuskö 

 
 

Ärendebeskrivning 
NN har inkommit med en begäran om att bli återinsatt i kommunens tomt- och 
småhuskö. Efter inbetalning av kö-avgift uteblivit efter två betalningspåminnelser har 
NN blivit avregistrerad från tomt- och småhuskön. 
 
Vid avregistrering hamnar personen i en "backup-fil" i 12 månader. Under denna 
period kan personen återplaceras i kön om det finns skäl för detta. När de 12 
månaderna har gått avslutas ärendet och könumret går förlorat. För det fall 
återinsättning i kön efter de 12 månaderna sker påverkas de personer som är 
placerade efter i kön eftersom de kommer att hoppa ner ett steg i turordningen. 
Denna åtgärd kan dessutom inte hanteras av kommunen utan måste handläggas av 
datasystemets support. Kommunen får betala en avgift för detta 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-27 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att återinsätta NN i Lomma kommuns, tomt- och 

småhuskö på den plats hon tidigare hade, samt att NN debiteras för de 
supportkostnader detta medför. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 27   TN/2018:58 - 309 
 
 

Upphandling av entreprenad - förfrågningsunderlag för Lomma 
stationsområde Östra sidan E1-E3, VA-arbeten och 
trafiksäkerhetsåtgärder Algatan mm 

 
 

Ärendebeskrivning 
Upphandlingen omfattar VA-, mark-, och belysningsarbeten i Solgatan, Rosengatan, 
Syréngatan, Algatan och Linnéavägen (mellan Algatan och Rönnvägen) och 
trafiksäkerhetsåtgärder i Algatan för Lomma stationsområde östra sidan. 
Upphandlingen är uppdelad i tre olika etapper som utförs och handlas upp i en 
entreprenad. 
 
Finansieringen sker genom nyttjande av investeringsmedel om totalt 15,9 mkr ur 
följande KF-projekt:  
 

KF-projekt Budget 2018 varav används till finansiering 
av Algatan mm och VA Östra 

1518 Trafiksäkerhet 1 616 000 1 600 000 

1211 Beläggningsprogram 7 151 000 1 100 000 

1513 Detaljplan Stationen 16 396 000 4 000 000 

1816 Energisparåtgärder 1 000 000 500 000 

1811 Detaljplaner övriga 3 000 000 1 700 000 

1818 Mindre VA-
investeringar 2018 

12 000 000 7 000 000 

Totalutgift  15 900 000 

 
Statsbidrag för trafiksäkerhetsåtgärder har beviljats med 50 % av beloppet, max 
870 000. 
 
Entreprenaden är en utförandentreprenad med planerad byggstart i maj 2019 och 
planerad slutbesiktning i januari 2019. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-03-05 
‒ Förslag till förfrågningsunderlag inklusive bilagor, 2018-02-16 
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Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt tekniska avdelningen att slutföra 

upphandlingen, inklusive att fastställa förfrågningsunderlag som i all väsentlighet 
följer redovisat förslag daterat 2018-02-16 
 

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen, förutsatt att 
totalutgiften hålls inom beslutade ramar, att fatta beslut om tilldelning. 
 

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen att teckna 
upphandlingskontrakt. 
 

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att projektet finansieras på så sätt som 
ovan angivits. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 28    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om följande ärenden: 
‒ Pågående arbetet med granskning av kostnader och ansvarsfördelning avseende 

Vinstorpsvägens upphöjda järnvägskorsning. 
‒ Pågående arbete med av Kultur- och fritidsnämnden beställd parkourbana. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


