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TN AU § 64    
 
 

Medgivande om närvaro- och yttranderätt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Jonna Ganslandt och Ann Thorén, projektledare från SYSAV, begär närvaro- och 
yttranderätt vid dagens sammanträde.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar enhälligt att medge Jonna Ganslandt 

och Ann Thorén närvaro- och yttranderätt.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 65    
 
 

Ändring av dagordning 

 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Ärende avseende upphandling av byggnation vid Tolvevägen behandlas innan 

ärende avseende förslag till revidering av felparkeringsavgift.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 66   TN/2020:33 - 003 
 
 

Förslag till antagande av gemensam renhållningsordning i Lomma 
kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns nuvarande avfallsplan gäller till och med år 2020 och en ny 
renhållningsordning behöver fastställas.  
 
2020-02-24, § 8, beslutade tekniska nämnden att skicka ett nytt förslag på 
renhållningsordning på intern remiss till kommunens samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen samt att ställa ut förslaget för externt samråd. Förslaget till 
renhållningsordning har tagits fram genom ett samarbete mellan elva av SYSAVs 
ägarkommuner och SYSAV själv. Renhållningsordningen innefattar avfallsföreskrifter 
och en gemensam kretsloppsplan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2020-08-25 med 
bilagor ett nytt förslag till antagande av en ny renhållningsordning för Lomma 
kommun med revideringar som har gjorts efter inkomna synpunkter från 
remissinstanserna och samrådstillfället. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör 
bedömningen att genomförandet av kretsloppsplanen kommer att ha stor betydelse 
för hållbar utveckling inom avfallshanteringen för kommunen och bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. 
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning av ärendet noterar nämndsekreterare Philip Nilsson 
behov av förändringar i förslaget till beslut. Förändringarna rör bland annat att 
kommunfullmäktige rekommenderas besluta att man fastställer att genomförandet av 
kretsloppsplanen bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan. Vidare rör 
förändringarna också att det är tekniska nämnden som förslagsvis ska bemyndigas 
genomföra eventuella revideringar i avsnittet "information" och inte 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden får själva sedan ta ställning om 
bemyndigandet ska delegeras vidare eller inte.  
 
Överläggning  
Ordförande Lennart Månsson (M) yrkar på att tekniska nämndens arbetsutskott ska 
besluta i enlighet med förvaltningens förslag med de föreslagna revideringarna och 
ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt resta yrkande. 
Ordförande finner att tekniska nämndens arbetsutskott har beslutat att bifalla hans 
yrkande.  
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TN AU § 66 (forts.)   TN/2020:33 - 003 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-08-25  

‒ Bilaga 1: Samrådsredogörelse över gemensam kretsloppsplan och lokala 
avfallsföreskrifter  

‒ Bilaga 2: Föreskrifter för avfallshantering för Lomma kommun  
‒ Bilaga 3: Gemensam kretsloppsplan år 2021-2030 - från avfall till resurs  
‒ Bilaga 4: Handlingsbilagor 1-9 för gemensam kretsloppsplan år 2021-2030  

‒ Protokoll från tekniska nämnden, 2020-02-24, § 8  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 
besluta att:  
‒ Fastställa att genomförandet av kretsloppsplanen bedöms innebära betydande 

positiv miljöpåverkan.  
‒ Godkänna genomförd miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av 

förslag till kretsloppsplan år 2021-2030. 
‒ Anta den gemensamma kretsloppsplanen år 2021-2030 och dess handlingsbilagor i 

enlighet med bilaga, med giltighetstid från 2021-01-01.  
‒ Anta avfallsföreskrifterna i enlighet med bilaga, vilket innebär fastställande av 1-62 

§§ samt dess bilaga 1 och 2. Giltighetstid från 2021-01-01. Avsnittet ”information” 
ingår inte i föreskrifter för avfallshantering och tekniska nämnden bemyndigas att 
kunna ändra i densamma vid behov.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 67   TN/2019:119 - 041 
 
 

Delårsrapport januari - augusti år 2020 för tekniska nämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport januari - 
augusti år 2020 för tekniska nämndens verksamhet i skrivelse daterad 2020-09-11 med 
dess bilagor enligt kommunstyrelsens anvisningar.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning av ärendet lämnar Gun Larsson (L) en önskan om att 
samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer till tekniska nämnden senare under året 
med en redogörelse för hur långt man har kommit och hur långt man har kvar med 
underhållet av dess kommunala fastigheter.  
 
Vidare lämnar utskottet ett önskemål om att ekonom Anneli Westerlund ska inkomma 
med kompletterande material till tekniska nämndens sammanträde i september med 
mer information om verksamheterna i en separat bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-09-11 

‒ Bilaga 1: Delårsrapport tekniska nämnden  
‒ Bilaga 2: Delårsrapport skattefinansierad verksamhet  
‒ Bilaga 3: Delårsrapport avgiftsfinansierad verksamhet  
‒ Bilaga 4: Delårsrapport fastighetsverksamhet  
‒ Bilaga 5: Investeringsrapport  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner delårsrapporten för tekniska nämnden år 2020 och 

överlämnar densamma till kommunstyrelsen och revisionen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 68   TN/2020:229 - 312 
 
 

Förslag till upphandling av entreprenad för byggnation vid Tolvevägen 

 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingen omfattar förbättrad gång- och cykelbana längs Södra Västkustvägen 
mellan Carl Olssons väg och 200 m söder om Tolvevägen (totalt ca 650 meter), 
Korsningsåtgärd Södra Västkustvägen/Tolvevägen, Hastighetssäkrade passager över 
Tolvevägen samt Carl Olssons väg 
 
Projektet finansieras genom investeringsbudget för projekt Trafikåtgärder, cykelväg 
Tolvevägen – Carl Olssons väg om 18 700 tkr.  

 
Entreprenadformen är utförandeentreprenad. Anbud är planerat att vara kommunen 
tillhanda 2020-10-30. Tidigast byggstart beräknas till 2020-11-15. Slutbesiktning 
planeras till 2021-06-01. 

 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-08-09 

‒ Bilaga 1: Handling 9.1 Administrativa föreskrifter, utförandeentreprenad – Ny 
GC-väg Södra Västkustvägen Dat. 2020-09-11 

‒ Bilaga 2: Ritningar: M-18.1-01 och M-18.1-02 samt ritningsförteckning, dat. 
2020-08-31. 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningens 

tekniska avdelning att slutföra upphandlingen, inklusive att fastställa 
förfrågningsunderlag. 

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen att fatta ett 
beslut om tilldelning. 

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen att teckna 
upphandlingskontrakt förutsatt att totalutgiften innehålls inom beslutade ramar. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 69    
 
 

Förslag till revidering av felparkeringsavgift 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens 
felparkeringsavgifter för att se om revideringsbehov föreligger. 
 
I taxa för felparkeringsavgift framgår vilken avgift som tas ut vid olika typer av 
överträdelser som skett av bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276). 
Felparkeringsavgifterna reviderades senast 2017-12-07. Då ändrades dock inga belopp 
utan enbart koderna reviderades. Avgifterna har inte ändrats sedan 2015-07-11. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2020-09-07 en ändring av 
nu gällande taxa för felparkeringsavgift.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-09-07  

‒ Bilaga: Förslag till revideringar i F.2 Felparkeringsavgift  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 

kommunfullmäktige att revidera nu gällande ”Författningssamling F.2.9 
Felparkeringsavgift” i enlighet med bilaga. Reviderad taxa träder ikraft 2021-01-01. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 70   TN/2020:240 - 430 
 
 

Remissyttrande om naturreservatsbildning Kyrkfuret 

 
 

Ärendebeskrivning 
Planledningsgruppen beslutade 2020-06-03 att skicka handlingar avseende 
naturreservatsbildning av Kyrkfuret skickas på internremiss till nämnderna samt att 
handlingarna även skickas på extern remiss. 
 
Området är sedan tidigare utpekat som lämpligt för naturreservatsbildning i 
kommunens politiskt antagna åtgärdsprogram för naturreservatsbildning. 
 
Ingen kostnadsberäkning har gjorts för de skötselåtgärder som anges, men givet att 
ansvar för grillplatser övergår till KFN (se nedan) bedöms den tillkommande kostnaden 
handla om tömning av en (1) skräpkorg. 
 
Remissyttrande ska ha inkommit till Kommunstyrelsen senast 7 oktober 2020. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar följande förslag till yttrande över förslaget i 
skrivelse daterad 2020-08-25:  
 
"Förslaget förefaller välarbetat, genomtänkt och pedagogiskt och följer samma mall 
som tidigare naturreservatsbildningar. Dokumenten är uppdelade i två separata delar, 
dels ett dokument med föreskrifter, dels ett dokument med skötselplan. Tekniska 
nämndens arbetsutskott har följande synpunkter på förslaget: 
 
I skötselplanen anges tre åtgärder med Tekniska nämnden som huvudansvarig. Dessa 
är: 
 
Underhåll av grillplatser. För tidigare reservat har denna detta ansvar lagts på Kultur- 
och Fritidsnämnden (KFN) och Tekniska nämnden menar att även här skall KFN 
ansvara för detta. 
Underhåll av skräpkorgar 
Underhåll av Höje å stråket. Tekniska nämnden ansvarar redan idag för skötsel av 
detta stråk” 
 
I skötselplanen bör även regleras ”Dumpning av avfall”, hur detta ska hanteras och 
vem som är ansvarig. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott har inga övriga synpunkter på förslaget." 
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TN AU § 70 (forts.)  TN/2020:240 - 430 
 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-08-25 
‒ Remiss avseende förslag till bildande av Naturreservat Kyrkfuret  
‒ Bilaga 1: Förslag på beslut och föreskrifter  
‒ Bilaga 2: Förslag på skötselplan  
‒ Bilaga 3: Förslag på gränsdragning  
‒ Protokoll från planledningsgruppen, 2020-06-03, § 13 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

översänder det till kommunstyrelsen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 71   TN/2020:241 - 430 
 
 

Remissyttrande om naturreservatsbildning Augustenborg 

 
 

Ärendebeskrivning 
Planledningsgruppen beslutade 2020-06-03 att skicka handlingar avseende 
naturreservatsbildningen av Augustenborg på remiss. Området är sedan tidigare 
utpekat som lämpligt för naturreservatsbildning i kommunens politiskt antagna 
åtgärdsprogram för naturreservatsbildning. 
 
Ingen kostnadsberäkning har gjorts för de skötselåtgärder som anges. 
 
Remissyttrande ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2020-10-07.  
 
I skrivelse daterad 2020-08-25 lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen ett förslag till 
yttrande enligt följande:  
"Förslaget förefaller välarbetat, genomtänkt och pedagogiskt och följer samma mall 
som tidigare naturreservatsbildningar. Dokumenten är uppdelade i två separata delar, 
dels ett dokument med föreskrifter, dels ett dokument med skötselplan. Tekniska 
nämndens arbetsutskott har följande synpunkter på förslaget: 

 
I skötselplanen anges inga åtgärder med Tekniska nämnden som huvudansvarig. Av 
texten i skötselplanen framgår att reservatsområdet idag är snårigt och svårt att ta sig 
fram i, utan gångstigar och därför inte så välbesökt i dagsläget.  

 
Vidare framgår att ”utveckling av infrastruktur för friluftsliv (ex. anläggningar och 
skötsel av gångar, papperskorgar och bänkar)” skall genomföras i samband med 
utvecklingen av Bjärreds vångar. I samband med denna utveckling ska ansvar och 
finansiering fördelas. 

 
Det är alltså svårt att i dagsläget bedöma såväl när denna utveckling kommer att ske 
tidsmässigt som hur ansvar och finansiering kommer att fördelas. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott har inga övriga synpunkter på förslaget." 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-08-25  
‒ Bilaga 1: Förslag på beslut och föreskrifter  
‒ Bilaga 2: Förslag på skötselplan  
‒ Bilaga 3: Förslag på gränsdragning  
‒ Protokoll från planledningsgruppen, 2020-06-03, § 14  
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Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 72   TN/2020:242 - 370 
 
 

Remissyttrande Energi- och klimatplan år 2021-2025 

 
 

Ärendebeskrivning 
Nu gällande Energi- och klimatplan omfattar åren 2015-2020. Vid fastställandet av 
denna plan beslutade kommunfullmäktige även att en ny plan för den kommande 
femårsperioden skall tas fram för beslut 2020. 
 
Planens syfte anges som ”Energi- och klimatplanen ska leda till att lagkrav följs, att 
internationella, nationella och regionala åtaganden uppfylls, att energianvändningen 
effektiviseras och säkras samt att klimatpåverkan minimeras. Utöver att ta ansvar för 
kommunens påverkan på en hållbar global utveckling ska planen även leda till en lokal 
långsiktigt hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt”. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-06-10, § 111, att skicka förslag till ny 
energi- och klimatplan på remiss.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar i skrivelse daterad 2020-08-26 en redogörelse 
för de ansvar tekniska nämnden har utifrån förslaget till energi- och klimatplan och 
lämnar kommentarer till dessa ansvarsområden. I skrivelsen lämnar man förslag till 
yttrande över vad som bör revideras.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning av ärendet påpekar fastighetschef Göran Samuelsson att 
förslaget som föreligger innehåller en kommentar för åtgärd 4.4.2 som är felaktig, han 
föreslår att denna kommentar tas bort i sin helhet i förslaget till yttrandet. 
Arbetsutskottet diskuterar frågan och är eniga om att kommentaren bör tas bort.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-08-26  
‒ Remiss -Energi- och klimatplan för Lomma kommun  
‒ Bilaga 1: Remissförslag  
‒ Bilaga 2: Remissförslag av bilagor  
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-06-10, § 111  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar följande yttrande till 

kommunstyrelsen:  
Förslaget förefaller välarbetat, genomtänkt och pedagogiskt och följer samma logik 
som den nu gällande Energi- och klimatplanen. 
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TN AU § 72 (forts.)  TN/2020:242 - 370 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott har följande synpunkter på förslaget: 
 
Åtgärd 2.3.3 – Transporter inom kommunen ska samordnas 
Här bör klargöras att åtgärden gäller både transporter som utförs med kommunens 
egna fordon och externt beställda transporter. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott har inga övriga synpunkter på förslaget.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 73    

 

Förslag till sammanträdestider för tekniska nämnden och dess utskott 
år 2021 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2021 i skrivelse 
daterad 2020-09-08.  
 
Förslaget har tagit sin utgångspunkt i planeringen för år 2020 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.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning av ärendet har nämndsekreterare och arbetsutskott 
noterat att kommunfullmäktiges grupper har sina gruppmöten inplanerade den 25 
oktober, ett datum som krockar med föreslaget sammanträdesdatum för tekniska 
nämnden. Arbetsutskottet diskuterar därför om förslaget till detta 
sammanträdesdatum ska flyttas till den 18 oktober och att arbetsutskottet ska 
sammanträda den 11 oktober istället.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2020-09-08 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott fastställer sammanträdesdagar för 

arbetsutskottet år 2021 enligt följande:  
 

Måndagen den 18 januari, måndagen den 15 februari, måndagen den 15 mars, 
måndagen den 19 april, torsdagen den 3 juni, måndagen den 16 augusti, måndagen 
den 13 september, måndagen den 11 oktober, måndagen den 8 november, måndagen 
den 29 november samt tiden till 14:00.  
samt tiden till 14:00.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:  
‒ Tekniska nämnden fastställer sammanträdesdagar för nämnden år 2021 enligt 

följande:  
 

Måndagen den 1 februari, måndagen den 1 mars, måndagen den 22 mars, måndagen 
den 3 maj, måndagen den 14 juni, måndagen den 30 augusti, måndagen den 27 
september, måndagen den 18 oktober, måndagen den 22 november, måndagen den 6 
december samt tiden till 18:30.  
______________________ 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 17 (18) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-09-14 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 74   TN/2020:277 - 290 
 
 

Besvarande av frågeställningar ställda till fastighetschefen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-17 § 62 att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att besvara en del frågeställningar som Gun Larsson (L) 
hade rörande kommunens bostäder. Man beslutade också att infodra en skriftlig 
redogörelse över statusen för projekt "Erika" från socialförvaltningen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse daterad 2020-09-08, med bilaga, 
besvarat de frågor som inkommit från tekniska nämndens arbetsutskott. Vid dagens 
sammanträde behandlas denna skrivelse.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-09-08  
‒ Bilaga: Svarsskrivelse  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner förvaltningens svarsskrivelse daterad 

2020-09-08 och har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (18) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-09-14 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 75    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Rune Netterlid (S) poängterar att han i egenskap som andre vice ordförande i tekniska 
nämnden, och säkerligen förespråkare för hela nämnden, vill få ta del av information 
från samhällsbyggnadsförvaltningen som rör frågor av stor vikt i ett tidigt stadie. Han 
lyfter exempelvis att man inte fick information om att kommunens tjänstemän begärt 
vite från PEAB förrän i ett väldigt sent skede, en information som inte tilldelades 
tekniska nämnden på förvaltningens eget initiativ.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar med sig synpunkterna.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


