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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2019-10-21, kl. 14:00-15:00 

 
 

Beslutande Lennart Månsson (M) 
Marie Nilsson (M)  
Gun Larsson (L)  
Rune Netterlid (S) 
Ola Ahlqvist (M)  
 

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ersätter Bert Larsson (M)  
 

Övriga deltagare Philip Nilsson 
Mattias Persson  
Göran Samuelsson  
Anneli Westerlund  
Katerina Katsanikou  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nämndsekreterare 
teknisk chef  
fastighetschef  
ekonom 
stabschef, §67 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-10-24 
 
 
 
 

Paragraf  
§65-§70 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Lennart Månsson  
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-10-21   

Paragrafer §65-§70   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-10-25 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-11-16 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TN AU § 65   TN/2019:241 - 309 
 
 

Begäran om uppdrag om förstudie gällande alternativ utformning av 
Långa bryggan i Bjärred 

 
 

Ärendebeskrivning 
Långa bryggan är en naturlig mötesplats och ett viktigt landmärke i Bjärred som i 
nuläget står inför behov av renovering. Bryggan helrenoverades 1992 och 
konstruktionen består av spontpålar och stålbalkar med slitplank av trä. Den senaste 
inspektionen från 2018 visar brister gällande korrosion, röta, sprickor samt instabilitet, 
vilket tyder på en begränsad återstående livslängd. 
 
Nuvarande investeringsbudget på 14,5 miljoner, baseras på uppskattning av kostnad 
för utbyte till en likvärdig brygga. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen begär att få i uppdrag att genomföra en förstudie där 
syftet är att ta fram olika förslag gällande kvalitetshöjande åtgärder. 
 
Omfattning av förstudien är inventering av nuläget samt inventera behov, intressen 
och krav från omvärlden. I förstudien kommer eventuella förändringsförslag prissättas 
och konsekvensbeskrivas. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-10-04  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utföra en 

förstudie avseende att ta fram olika förslag gällande kvalitetshöjande åtgärder för 
Långa bryggan i Bjärred. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 66   TN/2018:92 - 041 
 
 

Månadsuppföljning för tekniska nämnden januari - september 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden bör månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med september månad 2019 
presenteras. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-10-14 
‒ Månadsuppföljning för tekniska nämnden januari-september 2019 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljningen avseende januari-september 

2019.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 67   TN/2019:229 - 009 
 
 

Nämndinitiativ från Fokus Bjärred (FB) avseende frågor rörande LUKAS 

 
 

Ärendebeskrivning 
Partiet Fokus Bjärred (FB) har inkommit med ett nämndinitiativ daterat 2019-09-23 till 
tekniska nämnden där svar önskas på hur inkomna ärenden i LUKAS, kommunens 
system för hantering av synpunkter och klagomål, hanteras och följs upp av 
förvaltningen. 
 
Partiet vill ha svar på följande frågor: 
‒ Hur följs frågor som inkommer till Lukas upp inom förvaltningen, vem beslutar vad 

som ska åtgärdas/inte åtgärdas? 
‒ Hur ges återkoppling till frågeställaren. Hur följs saker upp när det är åtgärdat, hur 

mäts att frågeställaren är nöjd med resultatet? 
‒ Hur sker uppföljning inom förvaltningen; t.ex. svarstider, kvalité på svar etc. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse daterat 2019-10-14 besvarat ställda 
frågor och konstaterar bland annat:  
Förvaltningen delar partiets syn om att det finns behov av förbättringar av LUKAS, 
vilket också analysen tillsammans med Utvecklingsavdelningen under våren 2019 
visade.  Ett välfungerat synpunktsystem där kommuninvånare får svar på frågor med 
en god kvalité och inom en skyndsam tid, inger förtroende och skapar goda 
förutsättningar för både kommunikation såväl som dialog.  
 
Förvaltningen behöver arbeta vidare med uppföljning av svarstider och svarskvalitet. 
Tyvärr har systemet vissa begränsningar idag som gör det svårt att på ett enkelt och 
korrekt sätt följa upp svarstider. LUKAS är hela kommunens system för synpunkts och 
klagomålshantering och Utvecklingsavdelningen har ett övergripande ansvar för 
LUKAS. Det är därför både önskvärt och nödvändigt att de förslag på 
förbättringsområden som tagits fram i bilaga 3 realiseras och följs upp på central nivå. 
Under hösten 2019 kommer Utvecklingsavdelningen att fortsatta driva 
förbättringsarbetet av LUKAS.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Nämndinitiativ från Fokus Bjärred, 2019-09-23 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-10-14 

‒ Bilaga 1: Redovisning av synpunkts och klagomålshantering för 2018 
‒ Bilaga 2: Riktlinjer för handhavandet av LUKAS  
‒ Bilaga 3: Skrivelse från utvecklingsavdelningen avseende förslag till 

förbättringsområden gällande LUKAS  
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TN AU § 67 (forts.)  TN/2019:229 - 009 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 68   TN/2019:250 - 006 
 
 

Förslag till sammanträdestider 2020 för tekniska nämnden och tekniska 
nämndens arbetsutskott 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2020 för 
tekniska nämnden och dess arbetsutskott.  
 
Förslaget har tagit sin utgångspunkt i planeringen för år 2019 men har justerats och 
anpassats utifrån tidsplanen för inlämning av ekonomiska rapporter, 
kommunstyrelsens-, kommunfullmäktiges- och kommunfullmäktiges gruppmötens 
sammanträdesdagar. Hänsyn har även tagits till skollov och helgdagar.  
 
Förslaget innebär följande sammanträdesdagar och tider:  
 
Tekniska nämnden 
Måndagen den 3 februari, måndagen den 24 februari, måndagen den 30 mars, 
måndagen den 4 maj, måndagen den 15 juni, måndagen den 31 augusti, måndagen 
den 28 september, måndagen den 2 november, måndagen den 16 november, 
måndagen den 7 december.  
 
Nämndsammanträdena börjar kl. 18:30.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott  
Måndagen den 20 januari, måndagen den 10 februari, måndagen den 16 mars, 
måndagen den 20 april, måndagen den 25 maj, måndagen den 17 augusti, måndagen 
den 14 september, måndagen den 19 oktober, måndagen den 2 november, måndagen 
den 23 november.  
 
Utskottssammanträdena börjar kl. 14:00.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2019-10-17 
‒ Bilaga: Sammanträdestider 2019 för tekniska nämnden  
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TN AU § 68 (forts.)  TN/2019:250 - 006 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott fastställer sammanträdesdagar för 

arbetsutskottet 2020 enligt följande:  
 
Måndagen den 20 januari, måndagen den 10 februari, måndagen den 16 mars, 
måndagen den 20 april, måndagen den 25 maj, måndagen den 17 augusti, måndagen 
den 14 september, måndagen den 19 oktober, måndagen den 2 november, måndagen 
den 23 november samt tiden till 14:00.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden fastställer sammanträdesdagar för nämnden 2020 enligt 

följande:  
 

Måndagen den 3 februari, måndagen den 24 februari, måndagen den 30 mars, 
måndagen den 4 maj, måndagen den 15 juni, måndagen den 31 augusti, måndagen 
den 28 september, måndagen den 2 november, måndagen den 16 november, 
måndagen den 7 december samt tiden till 18:30.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 69   TN/2019:246 - 003 
 
 

Förslag till remissyttrande avseende kultur och fritidsnämndens förslag 
till revidering av reglemente, 1 § punkt 9 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur-och fritididsnämnden har föreslagit en revidering av nämndens eget 
reglemente till kommunstyrelsen. Ändringen innebär att det under kultur- och 
fritidsnämndens uppgifter 1§, komplettera punkt 9 med: ”Tillsammans med tekniska 
nämnden verka för” 
 
Den nya lydelsen av punkt 9 blir i sin helhet:  ”Tillsammans med tekniska nämnden 
verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och 
miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.” 
 
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att inkomma med yttrande till 
kommunstyrelsen. 

 
I skrivelse daterad 2019-10-14 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska 
nämnden besluta att man inte har något att erinra i ärendet och att översända 
yttrandet till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-10-14  
‒ Remiss från kommunsekreterare Maria Franzén, 2019-10-14  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden har inget att erinra i ärendet. Yttrandet översänds till 

kommunstyrelsen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 70    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Mattias Persson informerar om att förvaltningen har besökt barn och 
utbildningsnämnden där förvaltningen bland annat har berättat om kommunens 
trafiksäkerhetsarbete. Senare i höst ska förvaltningen även presentera kommunens 
trafiksäkerhetsarbete för kultur- och fritidsnämnden. Fastighetschef Göran 
Samuelsson fortsätter med att förvaltningen även blivit inbjuden till barn och 
utbildningsnämnden för att informera om förvaltningens underhåll av dess 
kommunala fastigheter.  
 
Mattias Persson informerar om att förvaltningen har planer på att bygga en cykelväg 
vid Tolvevägen mellan Bjärred och Habo Ljung, vilket förväntas fastställas av 
kommunfullmäktige den 24 oktober. Förvaltningen har ansökt om bidrag från 
trafikverket avseende detta projekt. Bidraget skulle täcka en del av kostnaderna som 
detta skulle innebära. Trafikverket har i sin tur beviljat kommunen 10 miljoner kronor i 
bidrag för att anlägga en sådan cykelväg.  
 
Andre vice ordförande i tekniska nämnden Rune Netterlid frågar teknisk chef Mattias 
Persson om hur diskussionerna med trafikverket fortlöper angående en planerad 
gång- och cykelväg till Borgeby kyrka. Mattias svarar att förvaltningen har haft samtal 
med trafikverket som ska ta fram ett nytt förslag till totalbudget tillsammans med ett 
förslag till medfinansieringsplan med kommunen. Förslaget ska delges kommunen 
under år 2020.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


