
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (14) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-11-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   
Tid 2020-11-16, kl. 18:31 – 19:50, sammanträdet ajourneras 18.50-19.04 

 
 

Beslutande Lennart Månsson (M) 
Marie Nilsson (M) 
Rune Netterlid (S) 
Monica Thomhave Jeding (M) 
Rickard Hansson-Frostgård (C) 
Gun Larsson (L) 
Åke Björkman (S)  
Jonas Olsson (SD) 
Andreas Svensson (FB) 
Stefan Wojnicki Høgberg (M) 
Liselotte Ejdby (M) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Ola Ahlqvist (M)  
ersätter Bengt Göransson (M)  

Övriga deltagare Kevin Nyström (M)  
BG Svensson (KD)  
Mats Falk (S)  
Paul Andersson (S)  
 
Philip Nilsson 
Magnus Runesson  
Mattias Persson  
Anneli Westerlund  
Karolina Jensen  
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
samhällsbyggnadschef  
teknisk chef 
ekonom, §60-§63 
gatu-/parkchef  

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-11-23  
 
 
 
 

Paragraf  
§60-§68 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Lennart Månsson  
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 2 (14) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-11-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2020-11-16   

Paragrafer §60-§68   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-11-24 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-12-15 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 3 (14) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-11-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

TN § 60   TN/2020:273 – 009  
 
 

Godkännande av dagordning 

 
 
 
 Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar enhälligt att behandla ärendet "Månadsuppföljning 

januari - oktober år 2020 för tekniska nämnden" utan tidigare beredning i 
arbetsutskottet.  

 
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 4 (14) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-11-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 61   TN/2020:13 – 002  
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

2956-30M-P 
2957-11M-P 
2958-39K-F 
2959-39M-F 
2960-44M-P 
2961-47M-F 
2962-06K-P 
2963-55K-P 
2964-42M-F 
  

Beviljande av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade år 2020  

Kommunvägledare 

1883-8* Bifall  
2056-3 Bifall 
2165 Beviljat ej utb. 
2170 Bifall    
2124 Beviljat ej utb. 
2161 Beviljat ej utb. 
2164 Beviljat ej utb.  
2166 Beviljat ej utb. 
2170 Beviljat ej utb.  

Beslut enligt lag om 
bostadsanpassningsbidrag,  
2020-09-21 2020-10-16 

Handläggare, 
bostadsanpassningsbidrag 

TN/2020:317 Beställning av projekt enligt ramavtal för 
utförande av anläggningsarbete – 
Kråkbärsgatan i Lomma  

Mattias Persson, teknisk chef   

‒  
Föreligger protokoll fört vid sammanträdet med tekniska nämndens arbetsutskott  
2020-10-19 och 2020-11-02 

 
 

TN/2019:34   Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-09-10, § 61. 
Beträffande motion om utredning av möjligheterna att 
halkbekämpa med sand på gångstråk och trottoarer 

 
TN/2019:35  Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-09-10, § 62. 

Beträffande motion om kartläggning och utarbetande av 
åtgärder för att ersätta gummigranulatet i 
konstgräsplaner   

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (14) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-11-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

TN § 61 (forts.)   TN/2020:13 – 002  
 
TN/2020:4  Förfrågan av förstudie avseende att ta bort köksdel på 

Fladängskolan 
 
 Förfrågan om förstudie avseende behov av en vask i 

bildsal Fladängskolan  
 
 Förfrågan av förstudie avseende behov av cykelskydd för 

elcyklar, Stranskolan  
 
Förfrågan av förstudie avseende behov av större kontor 
för rektor på Löddesnässkolan  

 
 Förfrågan av förstudie avseende behov av målning av 

reception mfl. På Rutsborgsskolan  
 
 Förfrågan av förstudie avseende behov av nytt förråd 

mm. på Tulpangårdens förskola 
 
 Förfrågan av förstudie avseende behov av utökande av 

duschar i omklädningsrum på Bjärehovshallen  
 
 Förfrågan av förstudie avseende Äppelgårdens förskola, 

uteförråd samt multiplan  
 
TN/2020:24  Beslut från kommunfullmäktige, 2020-09-10, § 56. 

Fastställande av reviderade reglementen för tekniska 
nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt 
godkännande av överföring av budgetpost  

 
TN/2020:34 Beslut från kommunfullmäktige, 2020-10-22, § 74. 

Överlämnande av allmänna handlingar till 
kommunalförbundet VA SYD 
 

TN/2020:172 Beslut från kommunfullmäktige, 2020-10-22, § 73. 
Fastställande av budget innefattande budget för år 2021 
mfl.  
 

TN/2020:194 Beslut från kommunfullmäktige, 2020-09-10, § 51. 
Godkännande av tekniska nämndens slutredovisning 
avseende investeringsprojekt  
 

TN/2020:296 Beslut från kommunfullmäktige, 2020-09-10, § 54.  
Revidering av regler för budgetering, redovisning och 
uppföljning av investeringar  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 6 (14) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-11-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

TN § 61 (forts.)   TN/2020:13 – 002  
 
 
TN/2020:299 Insänt ”medborgarförslag” från boende i Lomma Hamn  
 
 E-Mail avseende insänt ”medborgarförslag” 
 
 
 
TN/2020:309 Remiss från kommunstyrelsen, 2020-10-12, avseende 

uppmaning att tekniska nämnden ska yttra sig över 
motion från centerpartiet angående cykelställ vid Långa 
bryggan  

 
TN/2020:318 Remiss från kommunstyrelsen, 2020-10-22, avseende 

uppmaning att tekniska nämnden ska yttra sig över 
motion från socialdemokraterna angående upprustning 
av området vid Folkets hus.  

 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden har tagit del av delegationsbeslut och meddelanden och lägger 

dem till handlingarna.  
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (14) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-11-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 62   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 2020-06-15 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 för år 2021 den 2020-10-22. 
 
I skrivelse daterad 2020-10-30 med bilaga lämnas slutgiltigt förslag till fastställande av 
budget för tekniska nämnden år 2021.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2020-11-02, § 79. 
Arbetsutskottet såg ett behov av kompletteringar och föreslog därför tekniska 
nämnden att fastställa nämndsbudgeten för år 2021 i enlighet med bilaga efter 
revidering av arbetsutskottets givna direktiv. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-10-30 
‒ Nämndsbudget för tekniska nämnden år 2021 
‒ Protokoll från kommunfullmäktige, 2020-10-22, § 73 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-11-02, § 79 
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden fastställer nämndsbudgeten för år 2021 i enlighet med bilaga 

efter revidering av arbetsutskottets givna direktiv.  
 

./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 8 (14) 

TEKNISKA NÄMNDEN 2020-11-16 

Utdragsbestyrkande 

TN § 63 TN/2019:119 - 041 

./. 

Månadsuppföljning januari - oktober för tekniska nämnden år 2020 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns Styr- och kvalitetssystem ska nämnderna vid månadsskiftet 
oktober-november följa upp sin ekonomi och lämna en ekonomisk rapportering till 
kommunstyrelsen. I skrivelse med bilaga daterad 2020-11-13 lämnar 
samhällsbyggnadsförvaltningen via ekonomiavdelningen en ekonomisk 
månadsuppföljning för tekniska nämnden.  

Ärendet har inte behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-11-13 
‒ Bilaga: Månadsuppföljning januari - oktober år 2020 för tekniska nämnden '
-      Bilaga: Investeringsrapport

Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner redovisningen enligt bilaga och översänder den till 

kommunstyrelsen. 

Bilaga A, B

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 18.50-19.04 för fika. 

______________________ 

Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (14) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-11-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 64   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." 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2020-11-02, § 82.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Remiss från kommunstyrelsen, 2020-10-12 
‒ Motion från Centerpartiet angående cykelställ vid Långa Bryggan 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-11-02, § 82 

 
Tekniska nämnden beslutar 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 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 10 (14) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-11-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 65   TN/2020:292 - 004 
 
 

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

 
Ärende 
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.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-11-02, § 84.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-10-20 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-11-02, § 84 
 
Tekniska nämnden beslutar 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 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 11 (14) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-11-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 66   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.  

 
I skrivelse daterad 2020-10-15 lämnar förvaltningen ett förslag till yttrande till 
kommunstyrelsen.  
 
Ärendet planerades hanteras på tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde 
2020-10-19 men arbetsutskottet beslutade att hantera ärendet vid ett senare 
sammanträde. Ärendet behandlades igen 2020-11-02, § 80, där utskottet beslutade 
att föreslå tekniska nämnden att anta förvaltningens yttrande med en del revideringar 
och lämnade över ett förslag till yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-10-15  
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-10-19, § 77  
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-11-02, § 80 
‒ 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 nämnden beslutar 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. 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 12 (14) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-11-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

TN § 66 (forts.)   TN/2020:47 - 225 
 

 

                 
 

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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       Sammanträdesdatum s. 13 (14) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-11-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 67   TN/2020:15 – 000  
 
 

Information - uppföljning av kommunens upphandlade 
driftentreprenad 

 
 
Ärendebeskrivning  
Gatu- och parkchef Karolina Jensen lämnar en kort redogörelse av genomförd 
uppföljning av driftentreprenaden för verksamheten.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 14 (14) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-11-16 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 68   TN/2020:15 – 000  
 
 

Information - övrigt 
 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Mattias Persson informerar om kommunens synpunktssystemet LUKAS.  
 
Samhällsbyggnadschef Magnus Runesson informerar om hyressättningen för 
stationshuset.  
 
Mattias Persson informerar om fastighetsunderhållet och systemet som är kopplat till 
detta.  
 
Rune Netterlid (S) frågar samhällsbyggnadschefen om de planer som finns för en 
utredning kring en sammanslagning av tekniska nämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden. Magnus svarar att ärendet har behandlats av kommunstyrelsens 
arbetsutskott och ska behandlas vid onsdagens kommunstyrelsesammanträde. Det 
förväntas att kommunstyrelsen ger kommundirektören ett uppdrag att utreda frågan 
vidare.  
 
Ordförande Lennart Månsson (M) informerar om planerna för nästkommande 
nämndsammanträde.  
 
Marie Nilsson (M) frågar om trottoaren på Strandvägen i Lomma och om eventuella 
förbättringsåtgärder ska vidtas vid den vägen, varpå Karolina Jensen svarar att 
förvaltningen redan har beställt åtgärder kring den aktuella platsen.  
 
Rune Netterlid (S) frågar kring trafiksituationen i Bjärred centrum. Mattias svarar att 
de stoppljus som nu finns utplacerade kommer tas bort i december/januari och att 
den värsta perioden då är över. Dock så kommer trafiksituationen påverkas ytterligare 
framöver senare pga. byggnationen av den nya Bjärehovsskolan samt att Midroc ska 
börja bygga fastigheter. Det kommer finnas mindre störningar i trafiksituationer under 
en längre tid, men kanske inte i denna omfattning. Projekt som en ombyggnation av 
ett centrum kräver i stort omfattande ingrepp och han rekommenderar trafikanter att 
finna alternativa resvägar för att undvika köbildningar.  
 
Vidare diskuteras byggnationen vid Sjögräsgatan och om planerna för invigning av 
järnvägen samt stationen i Lomma.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
Sändlista  


