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TN AU § 18    
 
 

Uppföljning av underhåll inom kommunala fastigheter 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Pwc:s rapport, daterad i januari 2016, framkom frågor rörande bland annat 
underhåll inom kommunala fastigheter. I tekniska nämndens svar gjordes 
bedömningen att uppföljningen av internhyressystemets uppdragsbeskrivning 
avseende fastighetsunderhållet bör utvecklas och ska därför rapporteras under mars 
månad varje år. Rapporten ska redovisa det fastighetsunderhåll som utförts året 
innan.  
 
I skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-03-12 lämnar förvaltningen en 
rapport över fastighetsunderhållen som genomfördes i kommunala fastigheter under 
2018.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar fastighetschef Göran Samuelsson information i 
ärendet. Arbetsutskottet utrycker att man önskar att förvaltningen kompletterar 
ärendet med mer information till nämndens sammanträde den 1 april.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive bilaga över utfört 

fastighetsunderhåll 2018, 2019-03-12  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att komplettera 

ärendet med mer information till tekniska nämndens sammanträde den 1 april.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner rapporten avseende uppföljning av 

fastighetsunderhållet inom kommunala fastigheter för år 2018.  
 

______________________ 
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TN AU § 19   TN/2019:9 - 209 
 
 

Beslut om beställning av mindre investering avseende ändring av 
paviljonger inom Skeppets förskola 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) har framför önskemål om att 
inför höstterminen 2019 ersätta den externt inhyrda paviljongen inom Skeppets 
förskola med en paviljong som ägs av Lomma kommun. I samband med förändringen 
erfordras även anpassningsåtgärder i paviljongen. Erforderliga 
investeringar/anpassningar är beräknade till 1,3 miljoner kronor, exklusive 
mervärdesskatt. Genom nyttjandet av Lomma kommuns egna paviljong beräknas 
hyran minska med ca 400 000 kronor per år för UKF.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2019-03-12 tekniska 
nämndens arbetsutskott att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra ändring av paviljonger inom skeppets förskola i enlighet med föreliggande 
förslag. Det beräknade investeringsbeloppet om 1,3 miljoner kronor exklusive 
mervärdeskatt ska inrymmas inom ramen för tekniska nämndens investeringsanslag 
för mindre investeringar för 2019.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-03-12 

‒ Bilaga: Ritning A.40.1 - 101, 2018-12-19  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 

genomföra ändring av paviljonger inom skeppets förskola i enlighet med 
föreliggande förslag. Det beräknade investeringsbeloppet om 1,3 miljoner kronor 
exklusive mervärdeskatt ska inrymmas inom ramen för tekniska nämndens 
investeringsanslag för mindre investeringar för 2019.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 20   TN/2019:29 - 209 
 
 

Beslut om upphandling avseende ombyggnad för kök och matsal samt 
nybyggnad för slöjdsalar inom fastigheten Löddesnäs 8:2, 
Löddesnässkolan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Upphandlingen omfattar ombyggnad för matsal och kök samt nybyggnad för slöjdsalar 
inom fastigheten Löddesnäs 8:2 i Lomma kommun.  
Entreprenadformen är totalentreprenad. Entreprenaden är beräknad att påbörjas 
under hösten 2019 och vara färdigställd i sin helhet 2020-06-30. Finansiering av 
projektet sker genom ianspråktagande av kommunfullmäktige beslutade 
investeringsmedel med totalbudget om 13,5 miljoner kronor.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-03-12  

‒ Bilaga 1: Ritningar A-40.1 -1 101 och A.40.1 - 102, 2019-02-15  
‒ Bilaga 2: Administrativa föreskrifter, 2019-02-15  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att genomföra 

upphandlingen avseende ombyggnad för kök och matsal samt nybyggnad för 
slöjdsalar inom fastigheten Löddesnäs 8:2 i Lomma kommun i enlighet med bilagd 
administrativ föreskrift, daterad 2019-02-15.  

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen, förutsatt att 
totalkostnaden inryms inom beslutad investeringsbudget, att fatta beslut om 
tilldelning.  

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen att teckna 
upphandlingskontrakt.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Beslut om upphandling avseende om- och tillbyggnad av kök samt ny 
ventilation inom fastigheten Bjärred 12:13, Trollets förskola 

 
 

Ärendebeskrivning 
Upphandlingen omfattar om- och tillbyggnad av kök samt ny ventilation inom 
fastigheten Bjärred 12:13 i Lomma kommun. Entreprenadformen är totalentreprenad. 
Entreprenaden är beräknad att påbörjas under hösten 2019 och vara färdigställd i sin 
helhet 2020-06-30. Finansiering av projektet sker genom ianspråktagande av 
kommunfullmäktige beslutade investeringsmedel med en totalbudget om 7 miljoner 
kronor.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-03-12  

‒ Bilaga 1: Ritning A-40.1 - 101, 2019-01-15  
‒ Bilaga 2: Administrativa föreskrifter, 2019-01-15  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att genomföra 

upphandlingen avseende om- och tillbyggnad av kök samt ny ventilation inom 
fastigheten Bjärred 12:13 i Lomma kommun i enlighet med administrativ föreskrift 
daterad 2019-01-15.  

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen, förutsatt att 
totalkostnaden inryms inom beslutad investeringsbudget, att fatta beslut om 
tilldelning.  

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen att teckna 
upphandlingskontrakt.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 22   TN/2019:75 - 501 
 
 

Beslut om upphandling av entreprenad för DP Lomma stationsområde 

 
 

Ärendebeskrivning 
Upphandlingen omfattar av ca 2 hektar och består av exploaterad gatumark och 
grönområdet och innebär att genomförda åtgärder i enlighet med beslutad detaljplan 
"Lomma 35:120 m fl i Lomma". Objektet avser utförande av mark, VA-, belysning, 
parkarbeten samt schakt till ledningsägare m.m. för ombyggnation av "DP Lomma 
stationsområde, allmän platsmark". Området avser ombyggnad av befintliga 
lokalgator och grönområden till nytt stationsområde med tillhörande körbanor, 
parkeringsytor, gångbanor, GC-banor, torgytor, cykelparkering och parker 
innehållandes byggnadsverk. Projektet omfattar även ny belysningsanläggning och Va-
anläggning.  
 
Totalutgiften för projektet, exklusive VA SYD:s VA-arbeten i Järnvägsgatan, beräknas 
till 47,5 miljoner kronor. Finansiering av projektet sker genom ianspråktagande 
kommunfullmäktige beslutade investeringsmedel. VA-SYD finansierar sina egna 
ledningar som läggs om i projektet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-03-11  

‒ Bilaga 1: Administrativa föreskrifter, 2019-03-15 
‒ Bilaga 2: Översiktsplan, ritning 106M0101 
‒ Bilaga 3: Risk- och konsekvensanalys, 2019-03-12  

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

slutföra upphandlingen, inklusive att fastställa förfrågningsunderlag som i all 
väsentlighet följer redovisat förfrågningsunderlag daterat 2019-03-15.  

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen, förutsatt att 
totalutgiften innehålls inom beslutande ramar, att fatta beslut om tilldelning.  

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen att teckna 
upphandlingskontrakt.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (12) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-03-18 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 23    
 
 

Översyn av tomt- och småhuskön och nu gällande regler 
 
Ärendebeskrivning 
I oktober 2016 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över nu gällande 
regler för tomt- och småhuskön. Tomtkösystemet har i dagens form funnits i över 50 
år i Lomma kommun, men principerna för prissättning, regelsystem och avgifter har 
förändrats vid flera tillfällen. Det står idag ca 600 personer i tomt- och småhuskön. 
Årsavgiften för att stå kvar i kön är 200 kronor.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör i skrivelse daterad 2019-02-13 för hur 
utbudet och tilldelningarna av tomterna har sett ut de senaste åren, hur processen 
och administrationen kring kön fungerar samt hur alternativen till ett kommunalt 
kösystem kan se ut. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår bland annat att tekniska nämnden ska  
rekommendera kommunfullmäktige att från och med 2020-01-01 inte längre förmedla 
småhustomter och att häva bemyndigandet avseende tomtkön.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-02-13  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 

kommunfullmäktige besluta att tekniska nämnden från och med 2020-01-01 inte 
längre ska förmedla småhustomter.  

‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att häva bemyndigandet (KF § 83/93) avseende 
tomtkön samt revidera reglementet för tekniska nämnden avseende tomtkön.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 24   TN/2019:31 - 282 
 
 

Remissyttrande avseende utvärdering av internhyressystemet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-23 att införa ett nytt internhyressystem för 
fastighetsverksamheten samt inrätta balansenhet från och med 2013-01-01. Handbok 
och uppdragsbeskrivning utgjorde regelverk vid införandet. Enligt 
uppdragsbeskrivningen ska internhyressystemet tillämpas från och med 2013-01-01 
under en försöksperiod på 5 år för att sedan utvärderas. 
 
En utvärdering har, med stöd av personal från samhällsbyggnadsförvaltningen, 
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) och socialförvaltningen, 
genomförts av ekonomichefen under 2018. En del i denna utvärdering är de Nöjd 
Kund Index-undersökningar som genomförts. I övrigt har följande frågor besvarats i 
utvärderingen:  
 
‒ Har internhyressystemets syften uppnåtts? 
‒ Är lokalförsörjningen kostnadseffektiv? (utvärdering av hyresnivån) 
‒ Har internhyressystemets incitamentsskapande möjligheter uppnåtts? 
‒ Finns det anledning att föreslå förändringar av internhyressystemet? 
 
Genomförd utvärdering har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott  
2019-01-16 §1 som beslutade att skicka utvärderingen av internhyressystemet på 
remiss till samtliga nämnder. Remissvaren skall vara kommunstyrelsen till handa 
senast 2019-03-31. Vidare beslutades uppdra åt tekniska nämnden att senast  
2019-05-31 inkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av hur de förslag som 
presenteras i rapporten kan implementeras.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnade i skrivelse daterad 2019-03-12 sitt förslag till 
yttrande. 
 
Utskottets handläggning  
‒ Vid utskottets handläggning lämnar fastighetschef Göran Samuelsson information 

i ärendet. Ordförande Lennart Månsson (M) påpekar att sista strecksatsen i 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande bör revideras till " Utökad 
dialog kring skötsel och underhåll, såväl yttre som inre anläggningar, med 
hyresvärd och hyresgäst.” 
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TN AU § 24 (forts.)  TN/2019:31 - 282 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-03-12  
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-01-16, § 1  
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2018-12-14  
 
Överläggning  
Ordförande Lennart Månsson (M) yrkar på att tekniska nämndens arbetsutskott ska 
föreslå tekniska nämnden att uppdra till förvaltningen att senast 2019-05-06 
återkomma till nämnden med förslag på hur ovan redovisade utvecklingsområden kan 
implementeras. Vidare yrkar ordförande att tekniska nämndens arbetsutskott ska 
föreslå tekniska nämnden att anta samhällsbyggnadens förslag till yttrande som sitt 
eget med föreslagna revideringar och översända det till kommunstyrelsen.  
Ordförande Lennart Månsson (M) ställer proposition på sitt yrkande och finner att 
tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att bifalla det.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att senast 2019-05-06 återkomma till 

nämnden med förslag på hur ovan redovisade utvecklingsområden kan 
implementeras.  

‒ Tekniska nämnden översänder följande yttrande till kommunstyrelsen:  
 
Tekniska nämnden anser att utvärderingen är väl genomförd och att den på ett 
bra sätt beskriver fördelarna med internhyressystemet men också de problem och 
utmaningar som uppkommit samt behov av förändringar inom organisation och 
styrning. Tekniska nämnden instämmer även i utredningens synpunkt att 
internhyressystemet i huvudsak uppfyllt dess syfte men att det finns ett antal 
områden som kan utvecklas ytterligare. 

Tekniska nämnden ser flera utvecklingsområden såsom: 
 

‒ Tydliggöra ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden. 
‒ Tydliggöra det långsiktiga underhållsbehovet. 
‒ Öka den politiska styrningen av fastighetsverksamheten genom fastställda mål 

och styrdokument avseende bl.a. hållbarhetsaspekter och prioriteringar. 
‒ Se över organisationen för fastighetsverksamheten för att fastställa en 

optimal organisationsstruktur i förhållande till uppdrag. 
‒ Säkerställa ett brett arbetssätt inom hela kommunorganisationen avseende 

lokalförsörjningsfrågor. 
‒ Utökad dialog kring skötsel och underhåll, såväl yttre som inre anläggningar, 

med hyresvärd och hyresgäst. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Månadsuppföljning januari-februari 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden bör månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med februari månad 2019 
presenteras.  
 
Beslutsunderlag 
‒  Månadsuppföljning för tekniska nämnden januari - februari 2019 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden till och 

med februari 2019.  
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 12 (12) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-03-18 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 26    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om följande:  
‒ Fortsatt dialog förs med trafikverket kring projektet rörande 

kollektivtrafikåtgärder vid E6 vid Vinstorpsvägen.  
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer behandla ärendet om ett eventuellt 

Godkännande av medfinansierings- och samverkansavtal avseende  
Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 den 20 mars.  

‒ Arbetet kring Bjärred centrum fortskrider.   
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


