
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 1 (7) 

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-04-20 

Utdragsbestyrkande 

Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen 
Tid 2020-04-20, kl. 14:00-16:23 

Beslutande ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare nämndsekreterare 
teknisk chef  
fastighetschef  
samhällsbyggnadschef, §28-§31 del av § 32  
ekonom 

Utses att justera 

Justeringens plats 
och tid 

Paragraf 
§28-§32

Underskrifter 

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

Philip Nilsson 
Mattias Persson 
Göran Samuelsson 
Magnus Runesson 
Anneli Westerlund 

Rune Netterlid 

Lomma kommunhus, 2020-04-23 

Sekreterare 

Philip Nilsson 
Ordförande 

Lennart Månsson 
Justerande 

Rune Netterlid 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-04-20 

Utdragsbestyrkande 

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

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-04-20 

Paragrafer §28-§32

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-04-24 Datum när anslaget 
tas ned 

2020-05-16 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma 

Underskrift 

Philip Nilsson
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-04-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

TN AU § 28   TN/2020:140 - 214 
 
 

Remissyttrande över förslag till detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i 
Bjärred, Lomma kommun (Bjärred Centrum) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Den 6 mars 2020 inkom underrättelse om samråd gällande förslag till detaljplan för del 
av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred Centrum). Detaljplanens syfte 
är att pröva förutsättningarna för att ändra gällande detaljplan så att förråd kan 
byggas till de radhus som är tänkta att byggas på platsen. Skillnaden mot nu gällande 
detaljplan är att samrådsförslaget har utformats så att korsprickad mark (mark där 
endast komplementbyggnader får placeras) har lagts till. Punktprickad mark har även 
justerats något (upp till en meter) i södra delen av planområdet.  
 
Ärendet hanteras med begränsat standardförfarande. Det är möjligt att godkänna 
förslaget redan under samrådet. Svar ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 3 
april 2020. Uppskov har begärts till den 27 april för Tekniska nämnden. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar ett förslag till yttrande i skrivelse daterad 
2020-03-26 där det klargörs att man inte har några synpunkter på förslaget och 
föreslår att tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar yttrandet till 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-03-26 
‒ Samrådshandlingar 2020-03-05 - Förslag till detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. 

Bjärreds centrum   
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har inga synpunkter på förslaget. Yttrandet 

överlämnas till kommunstyrelsen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-04-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 29   TN/2019:119 - 041 
 
 

Kvartalsrapport för tekniska nämnden januari - mars år 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse daterad 2020-04-15, med bilagor, presenterar 
samhällsbyggnadsförvaltningen kvartalsrapport för tekniska nämnden för perioden 
januari till mars år 2020.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-04-15 

‒ Bilaga 1: Kvartalsrapport för tekniska nämnden 2020 
‒ Bilaga 2: Investeringsrapport för tekniska nämnden 2020 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner redovisningen med redaktionella ändringar och 

överlämnar denna till kommunstyrelsen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-04-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 30   TN/2020:18 - 050 
 
 

Hemställan om medel för utförande av takkonstruktion inom 
Amfiteatern i Lomma 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-01-20, § 2, om upphandling av 
entreprenad för nybyggnad av amfiteater i Lomma kommun med totalbudget om 2,9 
miljoner kronor. Projektet delfinansieras av Leader Lundaland med totalbelopp om 2 
miljoner kronor, resterande belopp svarar Lomma kommun för. Anbud skulle ha 
inkommit till kommunen senast mars månad 2020.  
 
Efter anbudsinfordran kunde det konstateras att takkonstruktionen över scen och 
loger inte kan inrymmas i tidigare beslutad budget för projektet. Beräknat nytt 
investeringsbelopp beräknas till 5,3 miljoner kronor. Inklusive takkonstruktion. Detta 
innebär att den nya beräknade totalutgiften överstiger tidigare beslutad budget med 
2,4 miljoner koronor. Till följd av detta föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att 
tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 
föreslå att ekonomiska medel om 2,4 miljoner kronor beviljas för utförande av etapp 
2, omfattande takkonstruktion inom Amfiteater i Lomma kommun.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-04-14 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 

att föreslå att ekonomiska medel om 2,4 miljoner kronor beviljas för utförande av 
etapp 2, omfattande takkonstruktion inom Amfiteater i Lomma kommun.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 6 (7) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-04-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 31   TN/2020:19 - 050 
 
 

Hemställan om ökad investeringsram för ombyggnad av Stationen i 
Bjärred 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-01-20, § 3, om upphandling av 
entreprenad för ombyggnad av den tidigare stationen i Bjärred. Anbud skulle ha 
inkommit till Lomma kommun senast i februari månad 2020. Finansiering av projektet 
skulle ske genom ett ianspråktagande av kommunfullmäktige beslutade 
investeringsmedel om totalt 5 miljoner kronor. Ytterligare 500 000 kronor skulle 
finansiera projektet med medel från mindre investeringar och 500 000 kronor från 
underhållsbudgeten. Totalutgift om 6 miljoner kronor.  
 
I skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2020-04-14 konstateras det att 
samtliga anbud som inkommit till kommunen ligger högre än vad som tidigare 
budgeterats. Ny totalutgift beräknas till 10,5 miljoner kronor. Den nya totalutgiften 
överstiger den tidigare beslutade med 4,5 miljoner kronor.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige om en ökad investeringsbudget 
till totalt 9,5 miljoner kronor, vilket innebär en ökning av investeringsbudget med 4,5 
miljoner kronor under 2021.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-04-14  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 

kommunfullmäktige om en ökad investeringsbudget till totalt 9,5 miljoner kronor, 
vilket innebär en ökning av investeringsbudget med 4,5 miljoner kronor under 
2021. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-04-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 32   TN/2020:15 – 009   
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Gatu/parkchef Karolina Jensen informerar om kommunens arbete med dess stränder 
och att en utvecklingsplan för Lomma kommuns badstränder har arbetas fram. Vidare 
informerar hon om arbetet med hamnen och att förvaltningen har sammanställt olika 
utredningar kring arbetet med muddring av havsbottnen vid Lommas hamninlopp.  
Syftet med sammanställningen är bland annat att försöka finna de bäst lämpade 
metoderna och besvara olika frågor rörande sediment och föroreningshalter i 
sedimentet. 
 
Karolina informerar även om att förvaltningen har genomfört en 
beläggningsinventering och en underhållsutredning av gata och gång-cykelvägar i 
kommunen. Detta ger tillexempel förvaltningen en tydligare bild för var aktuella 
skador finns och var skadorna är mest omfattande.  
 
Fastighetschef Göran Samuelsson uppdaterar arbetsutskottet om nämndens 
underhållsplan för dess fastigheter.  
 
Teknisk chef Mattias Persson informerar om att entreprenaden för tre- och 
fyrkantsdammarna i Lomma kommun är tilldelad. Arbetet som nu kommer påbörjas 
kommer innebära vissa begränsningar i tillgängligheten i området kring 
strandpromenaden vid dammarna.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


