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  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Lennart Månsson  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-01-20   

Paragrafer §1-§6   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-01-23  Datum när anslaget  
tas ned 

2020-02-14 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 3 (8) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-01-20 
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TN AU § 1   TN/2020:12 - 050 
 

Upphandling av entreprenad för erosionsskydd tre- och 
fyrkantsdammarna i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Syftet med upphandlingen är för att kunna behålla Kuststråket och skydd av 
dammarnas naturvärden. Upphandlingen omfattas av ändring av befintligt 
erosionsskydd utmed ca 600 meter utanför tre och fyrkantsdammarna i enlighet med 
miljödom M3760-14 med tillhörande ansökan. Erosionsskydd finns där idag men har 
stort renoveringsbehov och måste förbättras. Om åtgärder inte görs finns risk att 
erosionsskyddet kan orsaka skador på människor och djur samt inte räcker till som 
skydd mot översköljning vid större stormar. Då riskerar dammar och vägar att 
förstöras. 
 
Avgränsningar gällande ändring av befintligt fast erosionsskydd vid kustdammarna 
skall utföras efter de förutsättningarna som ges i miljödom M3760-14 med tillhörande 
ansökan och kontrollplan. Tidsplan för ombyggnad av erosionsskyddet skall senast 
vara klart fem år från att dom M3760-14 vunnit lagakraft, 2020-12-03.  
 
Totalutgift för projektet, projektnummer 1683, beräknas till 18 900 tkr. 
Entreprenadformen är utförandeentreprenad. Anbud ska ha inkommit till kommunen 
senast den 5 mars 2020. Tidigast byggstart beräknas till 30 mars 2020. Planerad 
slutbesiktning är 2020-10-30. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-01-14 

‒ Bilaga 1: 9.1 Administrativa föreskrifter Erosionsskydd kustdammarna 2019-
12-20  

‒ Bilaga 2: 10.1 Mängdförteckning med beskrivande text, Erosionsskydd 
kustdammarna 2019-12-20  

‒ Bilaga 3: Ritningar 2019-12-20  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt tekniska avdelningen att slutföra 

upphandlingen, inklusive att fastställa förfrågningsunderlag som i all väsentlighet 
följer redovisat förslag daterat 2019-12-20. 

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

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen att teckna 
upphandlingskontrakt.  

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 2   TN/2020:18 - 050 

 

Upphandling av entreprenad för nybyggnad av amfiteater i Lomma 
kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Syftet med upphandlingen är nybyggnad av Amfiteater inom fastigheten Lomma 33:11 
i Lomma kommun. Entreprenadformen är totalentreprenad. Anbud ska ha inkommit 
till kommunen senast i mars månad 2020. Finansiering av projektet sker genom 
ianspråktagande av kommunfullmäktige beslutade investeringsmedel, totalbudget om 
3 miljoner kronor. Projektet beräknas vara färdigställd under november månad 2020.  
 
Arbetsutskottets handläggning  
Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet informerar fastighetschef Göran 
Samuelsson om planerna för byggnationen av en amfiteater. Vidare informerar han 
om att projektet delvis finansieras genom stöd från Leader Lundaland.  
 
För att säkra medfinansieringen och för att se över projektets tidsplan uppmanar Rune 
Netterlid (S) att fastighetschefen ges i uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott 
att kontakta Leader Lundaland. Men även Kultur- och fritidsnämnden, som står som 
beställare till projektet. Förslaget får medhåll från ordförande Lennart Månsson (M).  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltingen, 2020-01-15 

‒ Bilaga 1: Administrativa föreskrifter 2020-01-14  
‒ Bilaga 2: Ritning A-40.01  
‒ Bilaga 3: Ritning A-43-01 

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

genomföra upphandlingen avseende nybyggnad av Amfiteater inom fastigheten 
Lomma 33:11 i Lomma kommun, i allt väsentligt i enlighet med Administrativa 
föreskrifter daterade 2020-02-01.  

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

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschef att teckna 
upphandlingskontrakt.  

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar till fastighetschefen att kontakta Leader 
Lundaland och Kultur- och fritidsnämnden för säkra medfinansieringen av 
projektet och för att se över projektets tidsplan.  

_____________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 3   TN/2020:19 - 050 
 
 

Upphandling av entreprenad för ombyggnad av den tidigare stationen i 
Bjärred 

 
 

Ärendebeskrivning 
Syftet med upphandlingen är ombyggnad av Stationen i Bjärred inom fastigheten 
Bjärred 50:3 i Lomma kommun. Entreprenadform är totalentreprenad. Anbud ska ha 
inkommit till Lomma kommun senast i februari månad 2020. Entreprenaden beräknas 
att påbörjas under våren 2020 och vara färdigställd i mitten av juni månad 2020.  
 
Finansiering av projektet sker genom ianspråktagande av kommunfullmäktige 
beslutade investeringsmedel, totalbudget om 5 miljoner kronor.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltingen, 2020-01-15  

‒ Bilaga 1: Administrativa föreskrifter, 2020-02-15  
‒ Bilaga 2: Ritning A BOTTENPLAN  
‒ Bilaga 3: Ritning A FASAD  
‒ Bilaga 4: Ritning A ÖVERPLAN 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra 

upphandlingen avseende ombyggnad av Stationen i Bjärred inom fastigheten 
Bjärred 50:3 i Lomma kommun, i allt väsentligt i enlighet med Administrativa 
föreskrifter daterade 2020-02-15.  

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

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschef att teckna 
upphandlingskontrakt.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 6 (8) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-01-20 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 4   TN/2020:14 - 050 
 
 

Upphandling av entreprenad för lokalvård inom kommunala fastigheter 
i Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Syftet med upphandlingen avser lokalvård i Lomma kommun. Upphandlingen delas in i 
två geografiska områden, område A Lomma och område B Bjärred, där varje område 
utvärderas för sig. Anbudsgivare kan tilldelas kontrakt avseende ett av eller båda 
geografiska områden. Avtalstiden är 2 år (2020-08-01 - 2022-07-31) med möjlighet för 
beställaren att förlänga avtalet med 1+1 år.  
 
Lokalvårdsentreprenaden är förvaltningsövergripande där varje verksamhet ansvarar 
och bekostar sin del av entreprenaden. Kostnaderna ingår i varje verksamhets 
ordinarie driftbudget.  
 
Anbudstidens utgång är den 16 mars 2020.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-01-14  
‒ Förfrågningsunderlag lokalvård 2020  

‒ Bilaga 1: Entreprenadsföreskrifter  
‒ Bilaga 2: Avtalsutkast  
‒ Bilaga 3: Arbetsrättsliga villkor (bilaga 9)  

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

genomföra upphandlingen avseende lokalvårdsentreprenaden inom kommunala 
fastigheter i Lomma kommun i allt väsentligt i enlighet med förfrågningsunderlag 
lokalvård 2020.  

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

‒ Tekniska nämndens arbetsutskott bemyndigar förvaltningschefen att teckna 
upphandlingskontrakt.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 5   TN/2020:7 - 012 
 
 

Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen får ett uppdrag från respektive nämnd i organisationen i form av 
en nämndsplan. Med nämndsplanen som utgångspunkt upprättar förvaltningschefen 
en verksamhetsplan som beskriver hur uppdraget ska utföras för att nå målen och 
vem som ska utföra det. Verksamhetsplanen har ett ettårigt perspektiv och gäller för 
hela förvaltningen. 
 
Nytt för år 2020 är även att verksamhetsplanen ska ange särskilda fokusområden. 
Dessa områden har inte en direkt koppling till de politiska målen, utan är områden 
som förvaltningen bedömer som extra viktiga att lägga fokus på under det kommande 
året.  
 
Verksamhetsplanen ska fastställas av förvaltningschefen i januari varje år efter 
hörande hos berörda nämnder.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-01-09 

‒ Bilaga: Verksamhetsplan 2020 för samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av förslaget av verksamhetsplan för år 2020.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 6   TN/2020:15 – 009  

  
 
 

Information   

 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Anneli Westerlund lämnar en kort ekonomisk uppföljning av tekniska 
nämndens verksamhet.  
 
Bengt Strengbom, projektsamordnare, informerar om vilka avtalade 
ramavtalskonsulter kommunen innehar och de anbud som kommit in till kommunen 
avseende ramavtal som legat ute för upphandling.  
Vidare informerar Bengt Strengbom om Skånetrafikens nya busslinje som kommer 
trafikeras i Bjärreds tätort och vad det innebär för kommunen. Bengt informerar 
vidare om det fortsatta arbetet med Bjärred Centrum och att förvaltningen nu ser över 
var man kan placera de nya busshållplatserna.  
 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om att den gula paviljongen, 
vilken kommunen äger och som står utanför kommunhuset, nu kommer att rivas och 
att de verksamheter som bedrivs i den lokalen nu kommer att flyttas in i 
kommunhusets lokaler.  
 
Bengt Strengbom lämnar en lägesrapport avseende arbetet med stationsområdet i 
Lomma.  
  
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


