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och tid 

Lomma kommunhus, 2017-06-01 
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Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Alf Michelsen 
 Justerande  

 
 

  Ola Ahlqvist 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2017-05-29   

Paragrafer §25-§30   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-06-02 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-06-24 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TN AU § 25    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om följande ärenden: 
‒ Lommafesten 25-28 maj där samhällsbyggnadsförvaltningen deltog och 

informerade om sina verksamheter. 
‒ En utredning av organiseringen av kommunens VA-verksamhet har inletts. 

Resultatet av utredningen ska presenteras tidigt i höst. 
 
Fastighetschef Göran Samuelsson informerar om pågående utredning av 
organiseringen av kommunens interna servicefunktioner. 

 

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

 

______________________ 
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TN AU § 26   TN/2017:138 - 003 
 
 
 

Nämndsplan 2018 för tekniska nämnden 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun ska nämnden varje år upprätta 
förslag till nämndsplan för det kommande året. Nämndsplanens syfte är att ange de 
viktigaste målen för nämndens verksamhet och att utgöra underlag för 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan. 
 
Föreligger förslag till Nämndsplan 2018 för tekniska nämnden i skrivelse 2017-05-22 
från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottets sammanträde enas ledamöterna om att till tekniska nämndens 
sammanträde 2017-06-12 ska samhällsbyggnadsförvaltningen genomföra följande: 
 
‒ Se över nyckeltalet för målet "Verksamheten skall bedrivas effektivt, med god 

kvalité och bra bemötande" 
 

‒ Se över målet "Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig 
avfalls- och VA-hantering i kommunen." med tillhörande nyckeltal och dela upp i 
två mål: 
 

"Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig 
avfallshantering i kommunen", samt 
 
"Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig VA-
hantering i kommunen" 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-05-22 - Nämndsplan 2018 för 

tekniska nämnden. 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att till 
tekniska nämndens sammanträde 2017-06-12 genomföra följande: 

 
‒ Se över nyckeltalet för målet "Verksamheten skall bedrivas effektivt, med god 

kvalité och bra bemötande" 
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‒ Se över målet "Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig 
avfalls- och VA-hantering i kommunen." med tillhörande nyckeltal och dela upp i 
två mål: 
 

"Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig 
avfallshantering i kommunen", samt 
 
"Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig VA-
hantering i kommunen" 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår därefter tekniska nämnden besluta 
följande: 
Tekniska nämnden godkänner Nämndsplan 2018 för tekniska nämnden och 
översänder densamma för hörande till kommunstyrelsen. 

 

______________________ 
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TN AU § 27   TN/2017:105 - 041 
 
 

Driftbudget 2018 samt plan för ekonomin 2019-2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till driftbudget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 presenteras. I 
förslaget redovisas budget för tekniska nämndens verksamheter och en beskrivning av 
förändringar i verksamheterna, utmaningar för framtiden samt tekniska nämndens 
verksamhetsmål för 2018. 

 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-05-12 

‒ Bilaga 1: Tillkommande externa driftskostnader som följd av 
investeringsprogrammet 

‒ Bilaga 2: Tekniska verksamhet - skattefinansierad 
‒ Bilaga 3: Fastighetsverksamhet 
‒ Bilaga 4: Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner driftbudgetförslag enligt tabell A för 2018 med 69 

009 tkr, 2019 med 72 470 tkr och 2020 med 72 470 tkr. 
‒ Tekniska nämnden begär medel ur kommunstyrelsens förfogandemedel enligt 

punkt B för 2018 för tillkommande driftskostnader med 2 000 tkr och för 
nettoavskrivningar 2 700 tkr. 

 

______________________ 
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Investeringsbudget 2018 för tekniska nämnden samt plan för 2019-
2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har fastställt investeringsram för den kommande 
planeringsperioden.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenteras i skrivelse 2017-05-19 förslag till 
investeringsbudget samt plan för 2019-2020. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällbyggnadsförvaltningen, 2017-05-19 

‒ Bilaga 1: Detaljerad projektsammanställning 
‒ Bilaga 2: Objektkort 2018-2020 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget för 2018-2020 och 

överlämnar detsamma till kommunstyrelsen. 
 

______________________ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (9) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2017-05-29 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 29   TN/2017:101 - 214 
 
 

Yttrande avseende samrådsförslag till detaljplan för del av fastigheten 
Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Högsäter) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område. 
Detaljplanens syfte är att bekräfta och bevara befintlig bebyggelse inom planområdet. 
 
Detaljplaneförslaget är nu föremål för samråd och synpunkter ska skriftligen ha 
inkommit till Kommunstyrelsen senast 2017-05-05. Tekniska nämndens arbetsutskott 
har beviljats uppskov till 2017-05-29. 
 
Tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat följande yttrande: 
   

Tekniska avdelningen har inga synpunkter på samrådsförslaget. 
 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-05-10 
‒ Underrättelse - Samrådsförslag från kommunstyrelsen. 2017-03-29 
‒ Plan- och genomförandebeskrivning, 2017-02-21, KS/KF 2016:116.214 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har inga synpunkter på samrådsförslaget. 

 

______________________ 
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Upphandling och förfrågningsunderlag avseende nybyggnation av 
fritidsgård inom fastigheten Bjärred 12:11 i Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Upphandlingen omfattar nybyggnad av fritidsgård inom fastigheten Bjärred 12:11. 
Entreprenadform är totalentreprenad. Entreprenaden beräknas att påbörjas under 
hösten 2017 och vara färdigställd i sin helhet 2018-08-30. 
 
Finansiering av projektet sker genom ianspråktagande av kommunfullmäktige 
beslutade investeringsmedel (totalbudget 15 mkr). 
 
Arbetsutskottets handläggning 
Vid utskottets handläggning lämnar fastighetschef Göran Samuelsson information. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-05-23 

‒ Bilaga 1: Handling 6.1.1 Administrativa föreskrifter, 2017-05-01 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att 

genomföra upphandlingen av fritidsgård i Bjärred i allt väsentligt i enlighet med av 
Administrativa föreskrifter, daterade 2017-05-01. 

 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen att fatta beslut 

om tilldelning, förutsatt att totalkostnaden inryms inom beslutad 
investeringsbudget. 

 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen att teckna 

upphandlingskontrakt. 
 

______________________ 
 
 


