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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2017-02-13 
 
 

TN AU § 3        dnr TN 2017:49.003 

 
 

Verksamhetsplan 2017 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger av samhällsbyggnadschefen utarbetat förslag till verksamhetsplan för 
samhällsbyggnadsförvaltningen avseende 2017. I enlighet med Lomma kommuns styr- 
och 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. 

 
Beslutsunderlag 

– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-02-07 

– Verksamhetsplan Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017, rev. 2017-02-05 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:  

– Tekniska nämnden har tagit del av förslag till verksamhetsplan 2017 för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2017-02-13 
 
 

TN AU § 4  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. 
 
Beslutsunderlag 

– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-02-06 

– Uppföljningsrapport – Intern kontroll 2016, Tekniska nämnden 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:  

– Tekniska nämnden godkänner redovisningen av plan för intern kontroll för 2016 och 
skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för information. 

 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2017-02-13 
 
 

TN AU § 5  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. 
 
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 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:  

– Tekniska nämnden överlämnar förslag till bokslut 2016 för tekniska nämndens 
verksamhet (bilaga A-F) till kommunstyrelsen. 

 
./. Bilaga A, B, C, D, E, F 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2017-02-13 
 

TN AU § 6  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 samhällsbyggnadsförvaltning. 

 
Beslutsunderlag 

– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-02-01 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:  

– Tekniska nämnden  föreslår kommunfullmäktige besluta att överföring av 
driftbudgetavvikelse till 2017 ska uppgå till 1 480 tkr. 

 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2017-02-13 
 
 

TN AU § 7  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 

 
Beslutsunderlag 

– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-02-01 

– Bilaga: Ärenderapport – LUKAS 2016-01-01 – 2016-12-31 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:  

– Tekniska nämnden godkänner redovisning av synpunkts- och klagomålshantering 
(LUKAS/Barium) för 2016 och överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen för 
information. 

 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  2017-02-13 
 
 

TN AU § 8         
  

 
Information från förvaltningen 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Tommy Samuelsson informerar om planerad nämndsplaneringsdag den 
31 mars 2017 samt anslutande studiebesök till SYSAVs anläggning i Malmö. 
 
Teknisk chef Mattias Persson informerar om Trafikverkets pågående arbete vid 
trafikplats Flädie. 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:  
Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 


