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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2023-02-27 

Paragrafer: §7-§20 

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-08 

Datum när anslaget tas ned: 2023-03-30 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Olivia Murdock 

Anslaget har signerats digitalt 
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SBN AU § 7 SBN/2023:15 

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Vid samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde lämnar miljöstrategiskt ansvarig 
Helena Björn och konsult Johan Krook en redogörelse avseende Höje å:  

- Utredning 
- Målsättning och skötsel  
- Åtgärder  
- Åns morfologi och hydrologi 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar följande:  

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SBN AU § 8 SBN/2022:58 

Förslag till beslut om bokslut 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar bokslut 2022 avseende samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-02-13 från samhällsbyggnadsförvaltningen  
- Investeringsredovisning SBN 2022 
- Investeringsredovisning SBN 2022 specifikation mindre projekt 
- Detaljerat bokslut fastighetsverksamhet 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta följande: 

- Samhällsbyggnadsnämnden godkänner bokslut 2022 för samhällsbyggnadsnämnden samt 
överlämnar detta till kommunstyrelsen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SBN AU § 9 SBN/2023:55 

Beslut om upphandling ramavtal teknikkonsulter 

Ärendebeskrivning 
Upphandlingen omfattar ramavtal för konsultuppdrag teknik, projektering och rådgivande tjänster.   
Upphandlingen är att täcka upp kommunens behov av intellektuella tjänster som kräver speciella 
kompetenser genom att det upphandlas konsulttjänster inom olika fackområden enligt 
ramavtalsprincipen. 
 
Lomma kommun har erfarenhetsmässigt ett återkommande behov av att få utfört teknikuppdrag. 
Tidvis förutsätts dessa projekterings och rådgivande tjänster kunna utföras med kort inställelsetid. 
För att undvika ett flertal administrationskrävande upphandlingar av tjänster, avser Lomma kommun 
att med denna upphandling anta ett antal leverantörer i varje teknikområde som rangordnade 
leverantörer. Avrop sker enligt den rangordning som följer av utvärderingen. 
 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-01-17 från samhällsbyggnadsförvaltningen  
- Bilaga A – Administrativa föreskrifter Arkitekt 2023-02-21.  
- Bilaga B – Teknikområden 2023-02-21 
- Bilaga C – Tidplan konsultupphandling 2023-02-21 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Uppdrar till teknik- och fastighetsavdelningen att slutföra upphandlingen, inklusive att 
fastställa förfrågningsunderlag som i all väsentlighet följer redovisat förslag daterat 2023-02-
21. 

- Bemyndigar förvaltningschefen att fatta ett beslut om tilldelning. 

- Bemyndigar förvaltningschefen att teckna upphandlingskontrakt. 

Bilaga  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Projektchefen  
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SBN AU § 10 SBN/2023:50 

Beslut om upphandling LSS Löddesnäsvägen, investering 

Ärendebeskrivning 
I socialnämndens bostad- och lokalförsörjningsplan, SN/2019:128, framgår att man inom ramen för 
LSS-verksamheten sett ett ökat behov av antalet brukare med behov av gruppbostad, vilket ej bedömts 
kunna hanteras inom ramen för befintliga boendeplatser. Genom detta har socialnämnden framfört 
ett behov av en ny LSS gruppbostad med kapacitet för sex brukare och med driftstart under år 2024.  

I samband med att budget för år 2022 och plan för ekonomin år 2023–2025 fastställdes av 
Kommunfullmäktige, KS/KF 2021:84, avsattes 29 000 000 kr för nybyggnation av en LSS gruppbostad.  

Projektet är nu föremål för upphandling av avser nyproduktion av sex lägenheter med tillhörande 
personal- och gemensamhetsytor på fastigheten Borgeby 17:23. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-02-20 från samhällsbyggnadsförvaltningen  
- Bilaga – Handling 6.1.1 Administrativa föreskrifter, Förfrågningsunderlag LSS-boende, Löddesnäs, 

daterad 2023-03-24. 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar följande:  

- Uppdrar teknik- och fastighetsavdelningen att slutföra upphandlingen, inklusive att fastställa 
förfrågningsunderlag som i all väsentlighet följer redovisat förslag daterat 2023-02-27. 

- Bemyndigar samhällsbyggnadschefen att fatta beslut om tilldelning samt att teckna 
upphandlingskontrakt förutsatt att totalutgiften innehålls inom beslutade ram om 
29 000 000 kr. 

Bilaga  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Projektchefen  
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SBN AU § 11 SBN/2023:56 

Hemställande om medel avseende Stationshuset i Lomma 

Ärendebeskrivning 
I samband med pågående förprojektering har samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat att 
renoveringen av Lomma stationshus ej kommer att inrymmas inom återstående medel av tidigare 
beslutad budget om 7,0 mnkr.  

Att utföra en varsam och kulturhistoriskt riktig renovering som också ger byggnaden ett brett och 
flexibelt användningsområde i framtiden med god arbetsmiljö samt moderna och energieffektiva 
installationer bedöms fordra en utökning av totalutgiften. Därtill ser samhällsbyggnadsförvaltningen 
ett behov av att justera för den prisutveckling som skett under perioden 2021–2022 
(Entreprenadindex 124: + 14.3 %). 

Sammantaget gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att om de invändiga anpassningar 
som görs i samband med renoveringen ska ha en långsiktig ändamålsenlighet och utformas 
kulturhistoriskt riktigt behövs en utökad budget om 4,0 mnkr. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-02-23 från samhällsbyggnadsförvaltningen  
- Bilaga – Reviderad driftkalkyl, KF-projekt 2012. 
- Bilaga – Reviderat objektkort, KF-projekt 2012. 
- Bilaga – Administrativa föreskrifter 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta följande:  

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
bevilja en utökad investeringsbudget om 4,0 mnkr, för finansiering av mer omfattande 
åtgärder under 2023, än tidigare beslutats, vad gäller ombyggnad av Lomma Stationshus. 
Utökad totalutgift för KF-projektet föreslås fastställas till 11,0 mnkr. 

- Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigar samhällsbyggnadschefen att fatta beslut om 
tilldelning samt att teckna upphandlingskontrakt förutsatt att kommunfullmäktige fattar 
beslut om utökad totalutgiften på 11,0 mnkr och att kontraktet ryms inom kvarstående 
budgetutrymme.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SBN AU § 12 SBN/2022:364 

Beslut om upphandling av entreprenad KF-projektet 1815 T-bryggan, 
ersättningsbrygga Lomma 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser beslut om upphandling av totalentreprenad för nybyggnad av brygga med 
badplattform samt rivning av befintlig brygga och badplattform.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-02-27 från samhällsbyggnadsförvaltningen  
- Bilaga A – Administrativa föreskrifter, FFU dat.  2022-01-27 
- Bilaga B – Förslagsskisser K-001, K-002, K-003, FFU dat. 2023-01-27 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar följande:  

- Uppdrar till teknik- och fastighetsavdelningen att slutföra upphandlingen, inklusive att 
fastställa förfrågningsunderlag som i all väsentlighet följer redovisat förslag.  

- Bemyndigar förvaltningschefen, förutsatt att totalutgiften innehålls inom beslutade ramar, 
att fatta ett beslut om tilldelning. 

- Bemyndigar förvaltningschefen att teckna upphandlingskontrakt. 

Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Projektchefen  
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SBN AU § 13 SBN/2022:429 

Plan för intern kontroll 2023 

Ärendebeskrivning 
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. För varje risk sker en sannolikhetsbedömning 
och en konsekvensbedömning. För att få fram ett riskvärde multipliceras värdet för sannolikhet med 
värdet för konsekvens. Nytt för 2023 års plan är att kommunstyrelsen beslutat om granskning inom 
följande områden för alla nämnder:  

• Rekryteringsprocessen 
• Inköpsprocessen 
• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

För år 2023 föreslår förvaltningen granskning av följande nämndspecifika kontrollaktiviteter:  

• Uppföljning av tid-och faktureringsmodulen 
• Höga elpriser 
• Ej tillgång till bostäder utifrån anvisningsantal 
• Ej uppdaterade försäkringar 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-02-07 från samhällsbyggnadsförvaltningen  
- Plan för intern kontroll 2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta följande: 

- Samhällsbyggnadsnämnden fastställer plan för intern kontroll för 2023. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till 
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SBN AU § 14 SBN/2022:6 

Uppföljning av intern kontroll 2022 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med reglemente och anvisningar för den interna kontrollen, ska plan för intern kontroll 
stämmas av kontinuerligt under året.  

De risker som har granskats och där kontroll har skett är:  

• Leverantörsbetalningar 
• Delegation, anmälan och rapportering 
• Bisyssla 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
• Uppföljning investeringskalkyler 
• Kommunikation i driftprojekt 

Av totalt sex kontrollaktiviteter har det konstaterats en mindre avvikelse. Resultatet av 
kontrollaktiviteten rörande leverantörsbetalningar och att fakturor betalas i tid visade att 44 % av 
fakturorna hanterades rätt innan förfallodatum och att 52 % har inte hanterats innan förfallodatum, 
men direkt i anslutning till det (1-3 dagar).  

Sammantaget ger den interna kontrollen ett helhetsintryck av att fungera bra. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att godkänna förvaltningens rapporterade granskning av det 
interna kontrollarbetet avseende år 2022. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-02-07 från samhällsbyggnadsförvaltningen  
- Uppföljning intern kontroll 2022 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta följande:  

- Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av den interna kontrollen 
för år 2022 och översänder denna till kommunstyrelsen för information.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till 
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SBN AU § 15 SBN/2022:430 

Förslag till beslut om införande av köavgift till kolonilott samt revidering av 
bestämmelser för hyra av kolonilott 

Ärendebeskrivning 
Utarrendering av Lomma kommuns kolonilotter på området Närdala har tidigare hanterats manuellt 
vad gäller köhantering, tilldelning, avtalsskrivning och fakturering. Som ett led i införandet av E-
tjänster överfördes den 1 januari år 2023 hela hanteringen av kolonilotterna till ett digitalt system 
(Hamnsystem), vilket sedan år 2022 även hanterar kommunens båtplatser. Det digitala systemet 
innebär att administrationen gällande kolonilotterna effektiviseras och servicen till medborgarna 
tydligare.   

I samband med införande av den digitala hanteringen av kolonilottskön föreslås införande av årlig 
köavgift om 100 kr. För närvarande står ca 90 personer i kön. Ett erbjudande om kolonilott har 
tidigare givits ca 4-5 år efter det att man ställt sig i kön. I taxan införs även information om 
kommunens möjlighet till indexuppräkning av angivna belopp. 

För att skapa tydlighet och transparens samt ge stöd i handläggningen gällande kolonilottskön 
föreslås även att regler gällande turordning, erbjudande och avregistrering för kö införs då detta 
tidigare inte funnits beslutat. 

Nuvarande avgift (12 kr/m²/år, motsvarande ca 1 200 kr/kolonilott/år) för kolonilotterna beslutades 
av KSAU 2019-10-23.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-02-20 från samhällsbyggnadsförvaltningen  
- Bilaga – Taxor och avgifter för kolonilott på Närdala koloniområde 
- Bilaga – Bestämmelser för arrende av kolonilott på Närdala koloniområde 
- Bilaga – Regler och avgifter för kolonilotter på Närdala koloniområde 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta följande:  

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 
Kommunfullmäktige godkänna föreliggande förslag om taxor och avgifter för kolonilotter på 
Närdala koloniområde (innebärande införande av en köavgift om 100 kr per köplats och år) i 
enlighet med föreliggande förslag. Taxan träder i kraft från och med 1 juni 2023. 

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera bestämmelser för arrende av kolonilotter i 
på Närdala koloniområde i enlighet med föreliggande förslag. 
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- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att införa regler och avgift för kö avseende kolonilotter 
på Närdala koloniområde i enlighet med föreliggande förslag. 

- Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigar mark- och exploateringschefen att godkänna 
rättelser och justeringar av icke principiell karaktär i enlighet med föreliggande förslag. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SBN AU § 16 SBN/2022:389 

Remiss gällande tryggheten runt Strandskolan, del av Lomma 33:11 

Ärendebeskrivning 
Den 14 november 2022 inkom en motion från Socialdemokraterna i Lomma Kommun som vill att 
Kommunfullmäktige ska ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en plan för trygghet i 
området i och runt om Strandskolan, boulebanan och hundrastgården, del av Lomma 33:11.  
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att inkomma med yttrande till Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-02-20 från samhällsbyggnadsförvaltningen  
- Remiss avseende motion gällande tryggheten runt Strandskolan, del av Lomma 33:11  
- Motion (S) gällande tryggheten runt Strandskolan, del av Lomma 33:11 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta följande: 

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande:  

Kommunens trygghetsarbete leds och samordnas via Rådet för trygghet och folkhälsa. 
Rådets medlemmar representerar alla kommunens förvaltningar och polisen samt leds av 
kommunens säkerhetschef. Arbetet inom rådet består i att göra orsakssamband och 
gemensamma lägesbilder för läget i kommunen och att analysera de incidenter, tillbud och 
händelser som skett. Som underlag för planeringen ligger bland annat resultatet av polisens 
trygghetsmätning.  

För att arbetet ska bli långsiktigt och för att säkerställa att rätt åtgärder genomförs arbetar 
rådet för att implementera ett nytt system för inrapportering av incidenter samt för 
uppföljning av åtgärder.  

I yrkandet framgår att man vill ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en plan 
för trygghet i området kring Strandskolan, ett sådant uppdrag bör riktas till 
Kommunstyrelsen i stället för till Samhällsbyggnadsnämnden om det blir aktuellt. 

Samhällsbyggnadsnämnden har utfört olika insatser vid boulebanan vid Strandskolan i 
Lomma, bland annat har stora delar av vegetationen gallrats bort, inom ramen för 
trygghetsskapande åtgärder under hösten 2022. Nämnden anser inte att någon ytterligare 
belysning kring området är aktuellt. I samarbete med Kultur- och fritidsnämnden kommer 
trygghetsskapande åtgärder i form av olika aktiviteter att erbjudas kring amfiteatern och 
närliggande område under 2023.  
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 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SBN AU § 17 SBN/2022:163 

Detaljplan för Lomma 34:1 m.fl. (Kommunhustomten), beslut om granskning KS 
KF/2021:303 

Ärendebeskrivning 
Vid samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde lämnar planarkitekt John Wadbro en 
redogörelse avseende detaljplan för Lomma 34:1 m.fl., kommunhustomten.  

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till SBN 2023-03-13 utan eget 
ställningstagande.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Planchefen  
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 Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2023-02-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SBN AU § 18 SBN/2023:35 

Förslag till beslut om avskrivning av planuppdrag avseende detaljplan del av 
Lomma 21:34 i Lomma kommun  (Lilla Lomma) 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav den 30 mars 2016, §62, planeringsavdelningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för del av Lomma 21:34 (Lilla Lomma). Syftet med detaljplanen var att bevara den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och att befästa befintlig användning, möjliggöra för en 
sammanläkning av gång- och cykelvägnätet samt planläggning av naturområden.  
 
Planeringsavdelningen har under år 2022 genomfört en översyn över samtliga pågående 
planärenden för att bedöma uppdragens aktualitet. I översynen har det framkommit att 
planuppdraget för del av Lomma 21:34 inte längre bedöms aktuellt att arbeta vidare med då den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bedöms kunna bevaras med stöd av Kulturmiljöprogrammet i 
bygglovsprocessen och naturmiljön behöver ej ytterligare skydd än det som finns i gällande 
översiktsplan. Vad gäller gång- och cykelvägnätet är det inte en prioriterad länkbrist i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-01-27 från samhällsbyggnadsförvaltningen  
- KS/KF 2016:109:214, §62, Beslut om planuppdrag detaljplan för del av Lomma 21:34 i 

Lomma, (Lilla Lomma), Lomma kommun. 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta följande:  

- Samhällsbyggnadsnämnden hemställer om att Kommunstyrelsen drar tillbaka och avskriver 
uppdraget att ta fram en detaljplan för del av Lomma 21:34 (KS/KF 2016:109.214) med 
hänvisning till de skäl som redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 18 av 19 

 Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2023-02-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SBN AU § 19 SBN/2022:388 

Information om DP Bjärreds vångar 

Ärendebeskrivning 
Vid samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott lämnar samordnare Linnea Qvarnström en 
redogörelse avseende: 

- Processen för projektet DP Bjärreds vångar 
- Information om inkomna yttranden  
- Processen framåt: planhandlingar 
- Tidsplan för projektet  
- Mobilitetsutredning  

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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 Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2023-02-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SBN AU § 20 SBN/2023:65 

Förslag till justering av planerade investeringsutgifter från 2022 till 2023 

Ärendebeskrivning 
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 
kommunfullmäktiges beslut. Revideringen avser en anpassning till genomförandetidpunkten och 
betalningstillfällena.   

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.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2023-02-23 från samhällsbyggnadsförvaltningen  
- Bilaga: Förslag till justering av planerade investeringsutgifter från 2022 till 2023 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta följande: 

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
att planerade investeringsutgifter för samhällsbyggnadsnämnden om 110 791 tkr justeras 
från år 2022 till år 2023 i enlighet med av fullmäktige fastställda regler och enligt särskilda 
beslut. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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