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TN AU § 19

dnr TN 2016:211.042

Kvartalsrapport för tekniska nämnden 2017
Ärendebeskrivning
Enligt styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun ska kvartalsrapport upprättas per
31 mars. I kvartalsrapporten ska analys göras av periodens utfall/verksamhet och en
helårsprognos ska ingå. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat kvartalsrapport
januari-mars 2017 för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
– Kvartalsrapport 2017, Teknisk verksamhet - Skattefinansierad
– Kvartalsrapport 2017, Teknisk verksamhet - Avgiftsfinansierad
– Kvartalsrapport 2017, Fastighetsverksamhet
– Investeringsrapport jan-mar 2017
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:
– Tekniska nämnden godkänner kvartalsrapport, inklusive redaktionella ändringar, till
och med mars månad för tekniska nämnden 2017 samt överlämnar den till
kommunstyrelsen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Svar till socialnämnden avseende beställning av bostäder till nyanlända
kommuninvånare
Ärendebeskrivning
Från den 1 mars 2016 ska alla kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända som har
beviljats uppehållstillstånd enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning. Med anledning härav har socialnämnden genom beslut SN §
5/17, 2017-01-31 av tekniska nämnden bostäder till 121 nyanlända individer under
2017. Länsstyrelsen har genom beslut 2017-03-07 minskat andelen anvisade individer till
Lomma kommun till totalt 98 individer 2017.
Fastighetschef Göran Samuelsson har lämnat följande yttrande:
Att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända i en kommun med stor bostadsbrist
och hög efterfrågan är en stor och svår utmaning, Hitintills har Lomma kommun,
efter stora ansträngningar, klarat att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända i
enlighet med Migrationsverkets tilldelning. Efter stora ansträngningar måste vi nu
konstatera att tillgången på bostäder för nyanlända under andra halvåret 2017
kommer att bli mycket svårt. Mot bakgrund härav måste vi meddela att tekniska
nämnden med största sannolikhet, inte kan tillgodose socialnämndens beställning av
bostäder för nyanlända under andra halvåret av 2017.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-04-12
– Protokollsutdrag från socialnämnden, 2017-01-31, § 5.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:
– Tekniska nämnden överlämnar följande information till socialnämnden:
Att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända i en kommun med stor bostadsbrist
och hög efterfrågan är en stor och svår utmaning, Hitintills har Lomma kommun,
efter stora ansträngningar, klarat att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända i
enlighet med Migrationsverkets tilldelning. Efter stora ansträngningar måste vi nu
konstatera att tillgången på bostäder för nyanlända under andra halvåret 2017
kommer att bli mycket svårt. Mot bakgrund härav måste vi meddela att tekniska
nämnden med största sannolikhet, inte kan tillgodose socialnämndens beställning av
bostäder för nyanlända under andra halvåret av 2017.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Upphandling, förfrågningsunderlag avseende rivning samt om- och
nybyggnation av Pilängsskolan inom fastigheten Vinstorp 30:1 i Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar rivning samt om- och nybyggnation av Pilängsskolan inom
fastigheten Vinstorp 30:1, Lomma kommun. Entreprenadform är totalentreprenad. Vissa
mindre förberedande arbeten kommer att utföras på löpande räkning under sommaren
2017.
Huvudentreprenaden beräknas att påbörjas under hösten 2017 och vara färdigställd
under december månad 2020. Utemiljön kommer att färdigställas till sommaren 2021.
Byggnationen utförs i tre etapper.
Finansiering av projektet sker genom ianspråktagande av kommunfullmäktige beslutade
investeringsmedel (totalbudget 141 mkr).
Beslutsunderlag
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-04-12
– Förslag till förfrågningsunderlag
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
genomföra upphandling avseende rivning samt om- och nybyggnation av
Pilängsskolan, Lomma.
– Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen att fatta beslut om
tilldelning, förutsatt att totalkostnaden ryms inom beslutad investeringsbudget.
– Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen att teckna
upphandlingskontrakt.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Tommy Samuelsson informerar om följande ärenden:
‒ Genomförd muddring i hamnen
‒ Pågående arbete med installation av båttvätt i hamnen
‒ Pågående arbete med installation av ny gångbro vid Oscars bro i Lomma
‒ Pågående arbete med installation av laddstolpar för elbilar i Lomma kommun
Fastighetschef Göran Samuelsson informerar om pågående projekt avseende om- och
nybyggnation av skolor och förskolor i Lomma kommun.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

