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TN AU § 79   TN/2020:172 - 041 
 
 

Fastställande av budget för tekniska nämnden år 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Styr- och kvalitetssystemet för Lomma kommun ska varje nämnd fastställa sin 
nämndsbudget före årsskiftet inför nytt budgetår. Budgeten ska fördelas på de 
verksamheter som ingår under respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 15 juni 2020 om budgetförslag för 2021–2024. 
Beslutet var baserat på de förutsättningar som då gällde för tilldelning av budgetram. I 
den fortsatta handläggningen har kommunstyrelsen föreslagit vissa ändringar och 
kompletteringar som därefter lagts in i förslaget. Kommunfullmäktige fattade slutligt 
beslut om budget 2021 den 22 oktober 2020. 
 
I skrivelse daterad 2020-10-30 med bilaga lämnas slutgiltigt förslag till fastställande av 
budget för tekniska nämnden år 2021.  
 
Utskottets handläggning 
Vid utskottets handläggning av ärendet påtalar arbetsutskottet behov av 
kompletteringar.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-10-30 
‒ Nämndsbudget för tekniska nämnden år 2021 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden fastställer nämndsbudgeten för år 2021 i enlighet med bilaga 

efter revidering av arbetsutskottets givna direktiv.  
 

./.  Bilaga  
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 80   TN/2020:47 - 225 
 
 

Uppföljning av energieffektiviseringsuppdraget 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska årligen presentera en uppföljning av kommunens 
och Lomma Servicebostäder AB:s (LSAB) energiförbrukning för föregående år till 
tekniska nämnden. Redovisningen för 2019 godkändes av tekniska nämnden vid 
sammanträdet 2020-02-24, §14 och det beslutades att redovisningen skulle 
översändas till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-18 § 45 att återremittera ärendet 
till tekniska nämnden med begäran om ett klargörande om varför värmeförbrukningen 
har ökat inom Lomma Servicebostäder AB.  
 
Ärendet planerades hanteras på tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde 
2020-10-19 men arbetsutskottet beslutade att hantera ärendet vid ett senare 
sammanträde.  
 
I skrivelse daterad 2020-10-15 lämnar förvaltningen ett förslag till yttrande till 
kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottets handläggning  
Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet diskuterar arbetsutskottet huruvida 
yttrandet och därmed klargörandet behöver kompletteras innan det kan antas.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-10-15  
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-10-19, § 77  
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-18, § 45  
‒ Protokoll från tekniska nämnden, 2020-02-24, § 14  
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-02-27 
‒ Bilaga: Rapport uppföljning av energiförbrukningen 2019  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden överlämnar följande yttrande och klargörande till 

kommunstyrelsen:  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har implementerat ett nytt uppföljningssystem. När 
2018 års mätvärde migrerades in erhölls ett felaktigt värde vilket nu är åtgärdat. 
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TN AU § 80 (forts.)  TN/2020:47 - 225 
 

För åren mellan 2018 – 2019 minskade förbrukningen med 8,4 %. 
 

                 
 

Det nya systemet kommer förbättra energiuppföljningen och analysarbetet. 
Kommande energiuppföljning våren 2021 kommer redovisas med utdrag ur det nya 
systemet. Därav uppdateras inte den tidigare rapporten i aktuellt ärende i sin helhet. 
 
Det bör noteras att Orion har sänkt sin energiförbrukning ytterligare i jämförelse med 
2018, trots att en helt ny avdelning och därmed våning, öppnades upp under 2019.  
 
I övrigt hänvisar tekniska nämnden till dess tidigare beredning av ärendet.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 81   TN/2019:146 - 003 
 
 

Fastställande av reviderad nämndsplan för tekniska nämnden år 2021 

 
 
 
Ärende 
Kommunen arbetar utefter ett styrsystem som reglerar hur kommunen ska styra, 
planera och följa upp verksamheten. Enligt styrsystemet antas preliminära 
nämndsplaner varje år av respektive nämnd under juni månad. Kommunstyrelsen 
bereder därefter nämndsmålen och kommunfullmäktige fastställer sedan dessa i 
enlighet med sin grundläggande roll och överordnade ställning i kommunen under 
oktober månad. Nämnden beslutar sedan slutgiltigt om sin nämndsplan (mål, mått och 
målvärden) senast i november och eventuella ändringar implementeras 
nästkommande år.  

 
I samband med kommunstyrelsens beredning av nämndsmålen framkom en viss brist 
på harmoni, nämnderna emellan gällande förslag på målformuleringar. Vissa nämnder 
formulerade mål i presens och andra skrev i futurum. Några nämnder nämnde 
målvärden i sina målformuleringar och i enstaka fall urskönjdes aktivitetsmål, det vill 
säga ett mål som i huvudsak var en beskrivning av hur-frågor. Några mål var 
produktionsorienterade medan andra var medborgarorienterade och i vissa fall fanns 
ofullständiga målformuleringar. 

 
Eftersom kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar och bereder frågor till 
kommunfullmäktige har det gjorts justeringar i nämndsmålen för alla nämnder inför år 
2021 i enlighet med kommunens styrsystem. Detta innebär att nämnderna inför 
fastställande av nämndsplanerna också behöver se över metoderna för uppföljning 
(mätningar och målvärden). 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-22 om att godkänna nämndsplanerna i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
I skrivelse daterad 2020-10-19 redogör samhällsbyggnadsförvaltningen för ändringar 
som gjorts i det föreliggande förslaget om en nämndsplan. Ändringarna gäller 
omformulering av nämndsmålen men innebär ingen ändring i sak. Mätmetoder och 
målvärden är oförändrat som tidigare beslutat, bortsett från SCB:s undersökning. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-10-19 
‒ Reviderad nämndsplan för tekniska nämnden år 2021 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:  
‒ Tekniska nämnden antar reviderad nämndsplan inför år 2021 och överlämnar 

denna till kommunstyrelsen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 82   TN/2020:309 - 315 
 
 

Remissvar över motion från Centerpartiet (C) angående fler cykelställ 
vid Långa Bryggan i Bjärred 

 
Ärende 
Kommunstyrelsen har berett tekniska nämnden tillfälle att senast 2020-12-20 
inkomma med yttrande över motion från Centerpartiet (C) angående önskan om 
cykelställ vid Långa Bryggan i Bjärred.  
 
Centerpartiet (C) yrkar i motionen om att Lomma kommun ska upprätta fler 
cykelparkeringsplatser vid Långa Bryggan i Bjärred. Antalet ska vara minst 50 % ökning 
jämfört mot dagens 33 stycken.  
 
I skrivelse daterad 2020-10-27 lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen följande 
yttrande:  
 
"Förvaltningen konstaterar att kostnaden ryms inom tekniska nämndens budget. En 
utökning av antalet cykelställ i en motsvarande omfattning är planerad på platsen 
inför nästa badsäsong under år 2021." 

 
Beslutsunderlag 
‒ Remiss från kommunstyrelsen, 2020-10-12 
‒ Motion från Centerpartiet angående cykelställ vid Långa Bryggan 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:  
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 
anse motionen angående cykelställ vid Långa Bryggan i Bjärred vara besvarad med 
hänvisning till förvaltningens yttrande.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 83   TN/2020:274 - 050 
 
 

Avbrytande av upphandling av entreprenad för ombyggnation av 
bostäder vid Solberga 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens arbetsutskott fattade vid sitt sammanträde 2020-08-17, §60, 
beslut om att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra upphandlingen 
avseende ombyggnation av bostäder (fem lägenheter) inom Solberga i Lomma. 
Ombyggnationen beräknades påbörjas under oktober 2020 och vara färdigställd i 
december 2020. 
 
Beslutet villkorades med att totalutgiften ryms inom beslutat budgetutrymme, vilket 
var 2,5 mkr. 
 
I skrivelse daterad 2020-10-26 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att 
upphandlingen avbryts då de inkomna anbuden inte ryms inom den beslutade 
totalbudgeten. 
 
Vidare föreslås det att projektet omarbetas i samråd med socialförvaltningen och att 
nuvarande samt framtida behov inventeras. Eventuella revideringar och förändrad 
omfattning behandlas i ordinarie budgetprocess. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen utlovar även att en livscykelkostnadskalkyl (LCC) ska 
upprättas. 

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

avbryta den beslutade upphandlingen avseende ombyggnation för bostäder i 
Solberga i Lomma. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 84   TN/2020:292 - 004 
 
 

Hantering och arkivering av digitalt inkomna och upprättade handlingar 
för tekniska nämnden 

 
Ärendebeskrivning 
Grundprincipen i svensk lagstiftning säger att allmänna handlingar ska bevaras 
i sitt ursprungliga skick. Att skriva ut en digitalt skapad handling är i praktiken en form 
av gallring eftersom t.ex. vissa sök- och sammanställningsmöjligheter försvinner i 
samband med övergången från digitalt till analogt. Det kan t.ex. ligga viss metadata i 
filen som inte följer med vid utskrift. Därför bör digitalt upprättade eller inkomna 
handlingar bevaras i sitt ursprungliga format för framtiden.   

 
Tekniska nämnden arkiverar idag allt bevarandematerial i pappersform. Både 
handläggare och registrator lägger mycket tid på att skriva ut och sortera in handlingar 
i de fysiska akterna. Att det går åt mycket tid till detta har framförallt synliggjorts 
under Coronakrisen då mycket arbete har utförts utanför arbetsplatsen. På så sätt är 
övergången till en helt digital arbetskedja en effektivisering.  
 
I skrivelse daterad 2020-10-20 klargör förvaltningen vidare för de krav en digital 
hantering ställer på myndigheten och de system man använder sig av. Tekniska 
nämnden föreslås vidare besluta att från och med 2021-01-01 upphöra skriva ut 
digitalt upprättade eller inkomna handlingar för arkivering.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-10-20 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:  
‒ Tekniska nämnden beslutar att med verkan från och med 2021-01-01 sluta skriva 

ut digitalt inkomna eller upprättade handlingar för arkivering. Beslutet 
gäller handlingar som inkommit eller upprättats digitalt från och med detta 
datum samt för alla avdelningar som ligger under tekniska nämndens ansvar. 
Arkivering sker digitalt. Beslutet gäller inte handlingar som enligt lag, föreskrift 
eller annat beslut måste arkiveras på papper.  

 
Förändringen förs in i nämndens informationshanteringsplan vid dess nästkommande 
revidering.  
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 85    
 
 

Uppföljning av kommunens upphandlade driftentreprenad 

 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att ärendet utgår från dagens 

sammanträde och behandlas vid tekniska nämndens sammanträde vid ett senare 
tillfälle.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 86   TN/2020:15 – 009  
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Mattias Persson informerar om kommunens upphandlade entreprenad 
kring byggnationen vid Tolvevägen och att samhällsbyggnadschefen har tecknat 
upphandlingskontrakt.  
 
Gatu-/parkchef Karolina Jensen informerar om att förvaltningen har tagit fram ett 
förslag till avtal med de två arrendatorer som arrenderar båtplatser vid Lomma hamn.  
 
Samhällsbyggnadschef Magnus Runesson informerar om att en 
lokalförsörjningsstrateg har anställts i samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare 
informerar han om det hyresavtal som finns för Bjärreds station.  
 
Ekonom Anneli Westerlund informerar om kommunens hyror och fördelningen som 
finns mellan hyresintäkterna. Den största intäkten kommer från barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


