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TN AU § 7    
 
 

Ändring av föredragningslistan och beslut om närvaro- och yttranderätt 

 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att tidigare ärende nummer 12, 

"Information", samt tidigare ärende nummer 6, "Förslag till remittering av ny 
renhållningsordning i Lomma kommun", behandlas tidigare under dagens 
sammanträde.  

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott beviljar Mats Levin och Alexander Wahlberg 
från Structor AB närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde.  

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott beviljar Jonna Ganslandt och Ann Thorén från 
SYSAV närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 8   TN 2020:15 – 009   
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Mats Levin och Alexander Wahlberg från Structor AB informerar tekniska nämndens 
arbetsutskott om det uppdrag man fått från kommunen avseende att genomföra en 
förstudie om en tilltänkt renovering/ombyggnad av Långa bryggan i Bjärred.  
Mats lämnar en beskrivning över Långa bryggans nuvarande skick och var 
korrosionsangreppen på stålbalkar och pålar är störst.  
Vidare informerar företaget om olika alternativ till en utformning av en ny brygga 
alternativt olika alternativt till en upprustning av den befintliga bryggan. Företaget har 
genomfört olika analyser, såsom intressentanalys och riskanalys, för att finna det 
alternativ som är mest lämpligt för Lomma kommun och Bjärred. Vidare presenterar 
man även en kalkylerad kostnad för de olika alternativen som läggs fram samt olika för 
och nackdelar med de olika alternativen.  
 
Förstudien och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning kommer att tilldelas 
nämnden vid dess färdigställande och kommer att behandlas i nämnden senare under 
året.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 9   TN/2020:33 - 450 
 
 

Förslag till remittering av ny renhållningsordning i Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns nuvarande avfallsplan gäller till och med år 2020 och en ny 
renhållningsordning behöver fastställas.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar ett förslag till renhållningsordning som 
har tagits fram genom ett samarbete mellan elva av Sysavs ägarkommuner och Sysav. 
Renhållningsordningen innefattar avfallsföreskrifter (regler för avfallshanteringen) och 
gemensam kretsloppsplan "Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021-
2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, 
Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad" (motsvarande avfallsplan med strategiska 
mål för avfallshanteringen).  
 
Den gemensamma kretsloppsplanen är en och samma strategiska plan för alla elva 
kommuner. Förvaltningen konstaterar att det är en styrka att flera kommuner har en 
gemensam plan med samma mål, så att kommunerna under planperioden kan arbeta 
tillsammans och förmedla samma budskap. Gällande avfallsföreskrifterna har en 
gemensam mall tagits fram, som därefter har lokalanpassats för varje enskild 
kommun.  
 
Den gemensamma kretsloppsplanen består av tre mål och 24 tillhörande indikatorer. 
De tre målen uppnås genom att målens tillhörande indikatorer och indikatorvärden 
uppnås. Kretsloppsplanen är hela kommunens strategiska plan som samtliga 
förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta med. Den gemensamma 
kretsloppsplanen har utformats med syfte att vara lättläst, engagerande och intressant 
för en bred målgrupp i kommunen.  
 
Inför antagandet av ny renhållningsordning ska handlingarna skickas på remiss för 
internt och externt samråd. 
 
Utskottets handläggning 
Vid utskottets handläggning av ärendet informerar Jonna Ganslandt och Ann Thorén 
från SYSAV om det föreliggande förslaget till gemensam kretsloppsplan.  
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TN AU § 9 (forts.)  TN/2020:33 - 450 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-02-03  

‒ Bilaga 1: Föreskrifter för avfallshanteringen med bilagor  
‒ Bilaga 2: Från avfall till resurs - Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för 

Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge och Ystad  
‒ Bilaga 1–9 till Gemensam kretsloppsplan 2021-2030  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att skicka 

renhållningsordningen på intern remiss till samtliga nämnder och annonsera att 
handlingarna kommer att ställas ut för externt samråd samt att genomföra 
utställningen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (18) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-02-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 10   TN/2020:10 - 009 
 
 

Redovisning av synpunkts- och klagomålshantering (LUKAS) för år 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2020-01-17, med 
bilaga, en redovisning av förvaltningens synpunkts- och klagomålshantering för år 
2019.  
 
Den föreliggande redovisningen är ett samlat dokument för alla funktioner som ingår i 
Samhällsbyggnadsförvaltningen där respektive nämnd ansvarar för de delar som faller 
under dess ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-01-17 

‒ Bilaga: Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering 2019 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner föreliggande redovisning, i de delar som faller under 

tekniska nämndens ansvarsområde.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 11   TN/2019:26 - 009 
 
 

Uppföljning av intern kontroll för tekniska nämnden år 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med Lomma kommuns styr- och kvalitetssystemet ska plan för intern 
kontroll stämmas av kontinuerligt under året. Tekniska nämndens uppföljning av 
intern kontroll för 2019 redovisas i skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen med 
bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-01-29 

‒ Bilaga 1: Uppföljning av intern kontroll 2019 
‒ Bilaga 2: Protokoll från tekniska nämnden, 2019-02-25, § 14 
‒ Bilaga 3: Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-02-11, § 8 
‒ Bilaga 4: Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-01-30 
‒ Bilaga 5: Plan för intern kontroll 2019  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner redovisningen av plan för intern kontroll för år 2019 

och översänder densamma till kommunstyrelsen och revisionen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 12   TN/2020:11 - 009 
 
 

Plan för intern kontroll för tekniska nämnden år 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med Lomma kommuns styr- och kvalitetssystemet ska plan för intern 
kontroll upprättas. Intern kontroll är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och 
handlar om att arbeta proaktivt i förhållande till förändringar som sker och drabbar 
verksamheten. Intern kontroll ska vara integrerad i verksamheternas ordinarie 
processer för ekonomi- och målstyrning. Planen ska syfta till:  
‒ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
‒ Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
‒ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer  
‒ Eliminera risk för korruption och ekonomisk svindel  

 
En riskinventering har gjorts för att identifiera områden som bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Dessa risker har sedan prioriterats och rangordnats. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-01-29 

‒ Bilaga: Plan för intern kontroll 2020  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden fastställer plan för intern kontroll för tekniska nämnden år 

2020.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 13   TN/2020:24 - 003 
 
 

Årlig översyn av tekniska nämndens reglemente, bemyndigande, 
delegationsordning och övriga styrdokument samt förslag till överföring 
av budgetpost 

 
 

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige godkänt. 
Reglementet innehåller information om vad som är nämndens ansvarsområde. Det är 
av stor vikt att reglementen så väl som delegationsordningar, taxor och övriga 
styrdokument hålls uppdaterade. Av rättssäkerhets- och demokratiskäl, för att öka 
kunskapen om och tillgängligheten till av kommunen lokalt fastställda föreskrifter är 
dessa också publicerade på respektive kommuns webbsida. 
 
Förvaltningen har gått igenom tekniska nämndens reglemente och övriga 
styrdokument i syfte att se om revideringsbehov föreligger. I samband med 
pensionsavgång för handläggare som hanterar bostadsanpassningen föreslås en 
ändring göras över nämndsansvaret för denna uppgift, vilket leder till en bättre lösning 
för både verksamheten såväl som kommuninvånare. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår önskade revideringarna i skrivelse daterad 
2020-02-04, med bilagor.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-02-04 

‒ Bilaga 1: Förslag till reviderat reglemente 
‒ Bilaga 2: Förslag till reviderat bemyndigande  
‒ Bilaga 3: Förslag till reviderad delegationsordning  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner föreliggande förslag till reviderad 

delegationsordning för tekniska nämnden i enlighet med bilaga A.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta följande:  
‒ Kommunfullmäktige stryker punkt 21 om ansvar för bostadsanpassning i tekniska 

nämndes reglemente och beslutar att ansvar för denna uppgift istället övergår till 
miljö-och byggnadsnämnden.  

‒ Kommunfullmäktige beslutar att budget för bostadsanpassningsåtgärder flyttas 
från tekniska nämnden till miljö- och byggnadsnämnden, total budget för år 2020 
om 2396 tkr.  
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‒ Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för tekniska nämnden i 

enlighet med bilaga B, vilket omfattar att kolonilotter och förmedling av bostäder 
stryks ur punkt 9 samt att punkt 15, förvärv och försäljning av bostadsrätter, stryks 
i sin helhet. 

‒ Kommunfullmäktige beslutar att revidera bemyndigandet för tekniska nämnden i 
enlighet med bilaga C.  

‒ Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för tomt- och småhuskö, F 2.8, i 
Lomma kommuns författningssamling.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 14    
 
 

Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för Bjärred 19:8 m.fl. i 
Bjärred, Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för Bjärred 19:8 m.fl. i Bjärred, 
Lomma kommun (Lövstedts väg). Detaljplanens syfte är att för del av parkmark pröva 
lämpligheten för bostadsändamål samt att befästa befintliga förhållanden för 
gatumark. Detaljplanen innebär också att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, enligt 
Lomma kommuns kulturmiljöprogram, skyddas genom varsamhetsbestämmelse.  
 
Planförslaget har varit på granskning under tiden 13 januari – 10 februari 2020 och 
remissyttranden ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 10 februari 2020. 
Tekniska nämndens arbetsutskott har beviljats uppskov med sitt yttrande till den 17 
februari 2020.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar i skrivelse daterad 2020-01-22 följande förslag 
till yttrande över förslaget:  

 
Planförslaget har tidigare varit på samråd mellan den 2 oktober – 3 november 2017 
och tekniska nämndens arbetsutskott samrådsyttrande innehöll följande punkter:  
‒  Dagvattenhantering  
‒  Inventering och analys av värden som försvinner vid exploatering av området  
‒  Ansvar för befintlig byggnad inom parkmark  
 
Dessa frågor har hanterats genom kompletterande skrivningar och bestämmelser om 
att marken inom fastigheten ska vara genomsläpplig för att fördröja/ta hand om 
dagvatten.  
 
Inventering och analys av värden som försvinner hanteras enligt av Kommunstyrelsen 
antagen ”Rutin för miljöbedömning och kompensation i Lomma kommun”.  
 
Ansvaret för befintlig byggnad inom parkmark regleras i exploateringsavtal som 
hanteras innan detaljplanen antas.  
 
En del av den i samrådshandlingarna angivna parkmarken har ändrats till tomtmark, 
men med restriktioner för fällning av träd och hårdgörande av ytan. 
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TN AU § 14 (forts.)  
 
De synpunkter Tekniska nämndens arbetsutskott hade i samrådet har således 
åtgärdats. Planförslaget är väl genomarbetat och tekniska nämndens arbetsutskott har 
inget i övrigt att erinra. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-01-22 
‒ Granskningsförslag detaljplan Bjärred 19:8  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar följande synpunkter till 

kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag till yttrande:  
Planförslaget har tidigare varit på samråd mellan den 2 oktober – 3 november 2017 
och tekniska nämndens arbetsutskott samrådsyttrande innehöll följande punkter:  
‒  Dagvattenhantering  
‒  Inventering och analys av värden som försvinner vid exploatering av området  
‒  Ansvar för befintlig byggnad inom parkmark  
 
Dessa frågor har hanterats genom kompletterande skrivningar och bestämmelser om 
att marken inom fastigheten ska vara genomsläpplig för att fördröja/ta hand om 
dagvatten.  
 
Inventering och analys av värden som försvinner hanteras enligt av Kommunstyrelsen 
antagen ”Rutin för miljöbedömning och kompensation i Lomma kommun”.  
 
Ansvaret för befintlig byggnad inom parkmark regleras i exploateringsavtal som 
hanteras innan detaljplanen antas.  
 
En del av den i samrådshandlingarna angivna parkmarken har ändrats till tomtmark, 
men med restriktioner för fällning av träd och hårdgörande av ytan. 
 
De synpunkter Tekniska nämndens arbetsutskott hade i samrådet har således 
åtgärdats. Planförslaget är väl genomarbetat och tekniska nämndens arbetsutskott har 
inget i övrigt att erinra. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 15   TN/2018:75 - 009 
 
 

Uppföljning av trafiksäkerhetsrådet för verksamhetsåret 2019 

 
Ärendebeskrivning 
Trafiksäkerhetsrådet i Lomma kommun består av representanter från tekniska 
nämnden, näringslivet, föräldraföreningar, polismyndigheten, kommunala 
funktionshindersrådet, kommunala pensionärsrådet, PRO samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Rådet utgör remissorgan i trafiksäkerhetsfrågor och ska medverka vid planering och 
genomförande av trafiksäkerhetsaktiviteter. Vidare utgör rådet ett forum för 
diskussion av trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder och ska föreslå dessa till tekniska 
nämnden. Rådet ska även följa olycksfallsstatistikrapporteringen gällande kommunen 
och ska föreslå åtgärder som kan nedbringa trafikolyckor. 
 
Rådet sammanträder två gånger per år och minnesanteckningar förs vid varje 
sammanträde.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2020-01-30  

‒ Bilaga 1: Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsrådets sammanträde  
2019-04-25  

‒ Bilaga 2: Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsrådets sammanträde  
2019-09-26  

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

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 16    
 
 

Uppföljning av energieffektiviseringsuppdraget 

 
 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse daterad 2020-02-07 presenterar samhällsbyggnadsförvaltningen en 
uppföljning av kommunens och Lomma Servicebostäder AB:s energiförbrukning för år 
2019. Rapporten redovisar en total minskning av den nomalårskorrigerade 
energiförbrukningen (el och värme) inom kommunala fastigheter under 2019 med 
3,41 %. För fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB har den normalårskorrigerade 
energiförbrukningen ökat med 1,6 %. Rapporten redovisar vidare en total minskning 
av energiförbrukningen avseende gatubelysningen med 2,82 %.   
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning av ärendet noteras det att fel årtal står angivet i den 
tabell som redovisar den årliga energiförbrukningen i rapporten från 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-02-07 

‒ Bilaga: Rapport uppföljning energiförbrukning 2019  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner föreliggande rapport, daterad 2020-02-07, med 

redaktionella ändringar, avseende energiförbrukning under 2019 inom 
kommunala fastigheter och fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB samt 
gatubelysning. Uppföljningen översänds till kommunstyrelsen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 17   TN/2018:92 - 041 
 
 

Bokslut för tekniska nämnden år 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2020-02-04, med bilagor, 
redovisas förslag till bokslut för år 2019 för tekniska nämnden. Nämndernas beslut 
kommer att ligga till grund för kommunens årsredovisning.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-02-04 

‒ Bilaga 1: Bokslut 2019 skattefinansierad verksamhet 
‒ Bilaga 2: Bokslut 2019 fastighetsverksamhet 
‒ Bilaga 3: Bokslut 2019 avgiftsfinansierad verksamhet¨ 
‒ Bilaga 4: Budgetavvikelser tekniska nämnden  
‒ Bilaga 5: Investeringsrapport inklusive specifikation av mindre projekt  
‒ Bilaga 6: Detaljerat bokslut för fastighetsverksamheten  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner förslag till bokslut för tekniska nämnden år 2019 

med redaktionella ändringar och översänder densamma till kommunstyrelsen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 17 (18) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-02-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 18    
 
 

Begäran om överföringar av investeringsmedel 

 
 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse daterad 2020-02-04 presenterar samhällsbyggnadsförvaltningen ett förslag 
till justering av tekniska nämnden planerade investeringsutgifter från år 2019 till år 
2020.  
 
Enligt Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar kan ett 
enskilt års avvikelse, jämfört med det planerade betalningsflödet regleras till 
nästkommande år. I samband med årsredovisningen behandlar kommunfullmäktige 
ett ärende där betalningsflödet för det innevarande årets budget fastställs. En 
översiktlig genomgång av investeringsprojekten görs inför kommun-fullmäktiges 
beslut. Revideringen avser en anpassning till genomförandetidpunkten och betalnings-
tillfällena.   
 
Detta innebär att kvarstående positiva och negativa budgetavvikelser avseende i 
kommunfullmäktige ännu inte slutredovisade större projekt (angivna med totalutgift i 
den av kommunfullmäktige fastställda budgeten) överförs till nästkommande år för att 
justera planerat betalningsflöde. 
 
Projekt med årsanslag (det vill säga projekt där inte totalutgift angivits i budgeten) 
avslutas vid årsskiftet. Kvarstående medel överförs normalt sett inte till nästa år.  
 
Den positiva budgetavvikelsen i tekniska nämndens investeringsredovisning uppgår till 
30 323 tkr, det vill säga utbetalningarna blev betydligt lägre än planerat. Bland 
investeringarna finns ett stort antal pågående projekt där det finns behov av att 
justera de planerade utbetalningarna mellan åren. 
 
Av sammanställningen i bilagan, framgår vad som, utifrån den ackumulerade 
avvikelsen, föreslås justeras till nästkommande år, i enlighet med av fullmäktige 
fastställda regler. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-02-04  

‒ Bilaga: Sammanställning, förslag till justering av planerade investeringsutgifter 
från 2019 till 2020  

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (18) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-02-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

TN AU § 18 (forts.)  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 

att planerade investeringsutgifter för tekniska nämnden om 30 939 tkr justeras 
från år 2019 till år 2020.   

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


