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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2017-09-11 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup   

Tid 2017-09-11, kl. 14:00-16:02 
 

 

Beslutande Alf Michelsen (M) 
Lennart Månsson (M) 
Åsa Ahlström (M) 
Gunilla Tynell (L) 
Rune Netterlid (S) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot, del av § 35, §§36-39 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Tommy Samuelsson 
Mattias Persson 
Göran Samuelsson 
Sarah Anderberg 
Torvald Kullendorff 
Adam Edvinsson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

samhällsbyggnadschef 
teknisk chef 
fastighetschef 
förvaltningsjurist, del av § 35 
ekonom 
nämndsekreterare 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2017-09-13 
 
 
 
 

Paragraf  
§35-§39 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Alf Michelsen 
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2017-09-11   

Paragrafer §35-§39   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-09-14 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-10-06 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TN AU § 35    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsjurist Sarah Anderberg redovisar hanteringen av inkomna krav på 
ersättning med anledning av skyfallsskador från skyfallet 2014-08-31. 
 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om pågående utredning 
avseende för- och nackdelar med ett utökat samarbete med VA-Syd. Utredningen 
kommer att redovisas för nämnden efter färdigställande. 
 
Teknisk chef Mattias Persson informerar om pågående arbete med utbyte av belysning 
på långa bryggan i Bjärred. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
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TN AU § 36   TN/2016:211 - 042 
 
 

Delårsbokslut för tekniska nämnden avseende perioden januari-augusti 
2017 

 

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till delårsbokslut för tekniska 
nämndens verksamhet enligt kommunstyrelsens anvisningar. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonom Torvald Kullendorff information i 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-09-11 
‒ Delårsrapport 2017: Skattefinansierad verksamhet 
‒ Delårsrapport 2017: Avgiftsfinansierad verksamhet 
‒ Delårsrapport 2017: Fastighetsverksamhet 
‒ Investeringsrapport januari-augusti 2017 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslag till delårsbokslut, inklusive 

redaktionella ändringar, för tekniska nämnden och överlämnar förslaget till 
kommunfullmäktige. 

 
______________________ 
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TN AU § 37   TN/2017:226 - 100 
 
 

Utseende av nytt personuppgiftsombud 

 
Ärendebeskrivning 
Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga 
integritet kränks när personuppgifter behandlas. 
 
Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för 
behandling av personuppgifter kallas i PuL för personuppgiftsansvarig. För kommuner 
innebär denna definition att varje nämnd är personuppgiftsansvarig för de 
behandlingar av personuppgifter som sker i dess verksamheter. 
 
Den personuppgiftsansvarige kan utse ett personuppgiftsombud, vilket självständigt 
ska se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och 
korrekt sätt inom verksamheten. Personuppgiftsombudet ska föra en förteckning över 
register och annan behandling av personuppgifter och hjälpa registrerade att få 
felaktiga uppgifter rättade. 
 
Tekniska nämnden har nu att utse nytt personuppgiftsombud. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämndsekreterare Adam Edvinsson utses 
till personuppgiftsombud för tekniska nämndens verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-09-01 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden utser nämndsekreterare Adam Edvinsson till 

personuppgiftsombud för tekniska nämndens verksamhetsområde. 
 

______________________ 
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TN AU § 38   TN/2017:227 - 040 
 
 

Projektuppföljning - Större projekt inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 2017-08-28 

 
 

Ärendebeskrivning 
Projektuppföljning avseende större projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen till 
och med 2017-08-28. I beslutsunderlaget beskrivs status för projekt inom tekniska 
avdelningen samt fastighetsavdelningen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-09-05 
‒ Rapport "Projektuppföljning - Tekniska avdelningen", 2017-09-05 
‒ Rapport "Projektuppföljning - Fastighetsavdelningen", 2017-09-05 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner föreliggande rapporter, daterade 2017-09-05, 

avseende projektuppföljning beträffande större projekt inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 2017-08-28 

 
______________________ 
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TN AU § 39    
 
 

Hemställan om ändrad och ökad investeringsram för 2017 - 2021 
avseende om- och nybyggnad av Pilängskolan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Efter anbudsinfordran har under augusti månad inkommit anbud avseende rubricerad 
byggnation. Efter utvärdering kan fastställas att det lägsta anbudet ligger högre än vad 
som tidigare budgeterats. Efter upprättande av ny kostnadssammanställning, 
inkluderande den nya anbudssumman för byggnationen, kan konstateras att den nya 
totalutgiften för byggnationen beräknas till 171 000 tkr. Mot tidigare beslutad 
totalutgift överstiger byggnationen den tidigare beslutade totalavgiften med 30 000 
tkr. 
 
Fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen redogör i skrivelse daterad 
2017-09-04, att den ökade totalutgiften är hänförlig till det överhettade 
marknadsläget som råder inom byggbranschen samt ändrade regler från Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende krav på ersättning av befintligt 
skyddsrum. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-09-11 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige föreslå 

att byggnationen inom Pilängskolan ges en ökad totalutgift med 30 000 tkr genom 
ändrad och ökad investeringsbudget under 2017 - 2021 med totalt 30 000 tkr med 
fördelning enligt nedan: 

 
Redovisning av ändrad och ökad investeringsram för 2017 - 2021 (tkr) 

Rad  2017 2018 2019 2020 2021 Totalutgift 

1 Enligt tidigare (av 
KF beslutad utgift) 

14 000 47 000 41 000 39 000 0 141 000 

2 Enligt ny 
föreslagen ändrad 
och ökad utgift 

12 500 45 000 55 500 41 000 17 000 171 000 

3 Ändring ./. 1 500 ./. 2 000 + 14 500 + 2 000 + 17 000 + 30 000 

 
______________________ 
 
  


