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TN AU § 4    
 
 

Ändring av föredragningslistan 

 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
Tekniska nämndens arbetsutskott ändrar föredragningslistan på följande sätt: 
‒ Ärende 11 Begäran om återställande av plats i tomt- och småhuskö och ärende 12 

Begäran om återställande av plats i tomt- och småhuskö utgår. 
‒ Ärendet Förläning av avtal med Förenade Service i Sverige AB avseende 

städentreprenad inom kommunala fastigheter i Lomma, Lomma kommun, tillförs 
till föredragningslistan 

‒ Ärendet Förläning av avtal med Samhall AB avseende städentreprenad inom 
kommunala fastigheter i Bjärred, Lomma kommun, tillförs till föredragningslistan 

 
Föredragningslistan fastställs enligt följande: 
1. Val av justeringsperson samt beslut om protokollets justering 
2. Månadsuppföljning januari 2018 
3. Slutredovisning av avslutade KF-projekt 
4. Bokslut 2017 
5. Redovisning av synpunkts- och klagomålshantering 2017 
6. Avstämning av 2017 års plan för intern kontroll 
7. Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2018 
8. Kommunikationsplan för tekniska nämnden 2018 
9. Trafiksäkerhetsplan - årlig avstämning 
10. Uppföljning av energiförbrukning 2017 inom kommunala fastigheter och 

fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB samt gatubelysning och reningsverk 
11. Översyn av Lomma kommuns VA-verksamhet 
12. Förläning av avtal med Förenade Service i Sverige AB avseende städentreprenad 

inom kommunala fastigheter i Lomma, Lomma kommun 
13. Förläning av avtal med Samhall AB avseende städentreprenad inom kommunala 

fastigheter i Bjärred, Lomma kommun 
14. Information 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 5   TN/2018:105 - 041 
 
 

Månadsuppföljning januari 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden ska månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljningen för tekniska nämnden till och med januari månad 2018 
presenteras. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsuppföljning för tekniska nämnden januari 2018 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden till och 

med januari 2018. 
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (20) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-02-12 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 6   TN/2018:41 - 042 
 
 

Slutredovisning av avslutade KF-projekt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Större investeringsprojekt har en beslutad totaltutgift vilket innebär att såväl budget 
som utfall kan sträcka sig över mer än ett år. Så länge projektet pågår kommer årliga 
avvikelser mot budget att föras över till nästkommande år. När projektet slutredovisas 
kommer kvarstående avvikelser att återföras till finansieringen. 
 
KF-projekt 1212/TN-projekt 1645 Trafiklösning vid Brohus/Slättängsdammarna 
 

tkr Till och med 2017 DEC Beräknad 
slutlig 
avvikelse  

Totalutgift Ackumulerad 
Budget 

Ackumulerat 
Utfall 

Ackumulerad 
Avvikelse 

10 250 10 250 10 285 -35 -35 

 
Projektet utfördes 2015-2016 och ingick tidigt i planeringen av trafiken från 
utbyggnaden i Lomma hamn.  Vägkorsningen mellan väg 905 mot Lund och Södra 
Västkustvägen byggdes om till cirkulationsplats med Seglet som utsmyckning. Säkrare 
passager för cykeltrafik tillskapades. GC-väg längs Slättängsgatan ingick i projektet. 
Projektet erhöll statlig medfinansiering med 2 000 tkr. 
 
KF-projekt 1326/TN-projekt 1667 Gatubelysningsanläggningar 
 

tkr Till och med 2017 DEC Beräknad 
slutlig 
avvikelse  

Totalutgift Ackumulerad 
Budget 

Ackumulerat 
Utfall 

Ackumulerad 
Avvikelse 

3 750 3 750 3 688 62 62 

 
Projektet utfördes 2013-2017 och omfattade utflyttning av 85 belysningscentraler från 
elnätstationerna. Åtgärderna är ett led i ökad styrning och kontroll och möjligheter till 
energieffektivisering av belysningen. 
 
KF-projekt 1408/TN-projekt 1235 Reningsanläggning Pilängsbadet 
 

tkr Till och med 2017 DEC Beräknad 
slutlig 
avvikelse  

Totalutgift Ackumulerad 
Budget 

Ackumulerat 
Utfall 

Ackumulerad 
Avvikelse 

6 000 6 000 5 228 772 772 
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Projektet utfördes under 2014. Reningsanläggningen i stora bassängen var uttjänt och 
kunde inte uppfylla reningskraven. Upphandlingen var gynnsam och den slutliga 
avvikelsen blev positiv. 
 
KF-projekt 1409/TN-projekt 1236 Ventilationsanläggning Karstorps förskola 
 

 Till och med 2017 DEC Beräknad 
slutlig avvikelse  Totalutgift Ackumulerad 

Budget 
Ackumulerat 
Utfall 

Ackumulerad 
Avvikelse 

2 500 2 500 3 938 - 1 438 - 1 438 

 
Projektet budgeterades 2014 och utfördes 2014-2017.  Vid upphandlingstillfället var 
marknadsläget ogynnsamt och det var svårt att få in anbud. Vid genomförandet 
utgjorde sanering av asbest en försvårande omständighet och bidrog till avvikelsen 
med cirka 500 tkr.  Asbestsaneringen gjorde det nödvändigt att evakuera 
verksamheten till inhyrda paviljonger vilket bidrog ytterligare till avvikelsen med cirka 
600 tkr. 
 
KF-projekt 1412/TN-projekt 1238, 1235 Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega 
 

tkr Till och med 2017 DEC Beräknad 
slutlig 
avvikelse  

Totalutgift Ackumulerad 
Budget 

Ackumulerat 
Utfall 

Ackumulerad 
Avvikelse 

3 100 3 000 3 140 -140 -140 

 
Den ursprungliga tanken var att grundvattenvärme ur Alnarpsströmmen skulle kunna 
värma och kyla biblioteket och vårdboendet Vega. Då detta misslyckades blev det 
nödvändigt att koppla in konventionell fjärrvärme med kylanläggningar i de båda 
fastigheterna. 
 
KF-projekt 1517/TN-projekt 1700 Strandängarna etapp 2 
 

tkr Till och med 2017 DEC Beräknad 
slutlig 
avvikelse  

Totalutgift Ackumulerad 
Budget 

Ackumulerat 
Utfall 

Ackumulerad 
Avvikelse 

13 500 13 500 14 372 -872 -755 

 
Projektet utfördes 2016-2017 längs strandlinjen i södra Lomma. Bakgrunden till 
projektet var att stormarna tidigare skapat stora skador på infrastrukturen i området. 
Miljödom erhölls för att restaurera strandskoningen och anlägga en cirka 1 km lång  
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skyddsvall mot havet. Projektet uppmärksammades i bokslut 2016 men avvikelsen 
kunde inte riktigt förutses förrän under 2017 och rapporterades i delårsrapporten. 
Projektering, ansökan om miljödom och myndighetshantering har varit omfattande 
och kostsam. Själva genomförandet belastades bland annat av hantering av större 
mängder farligt avfall och tillkommande material till stenskoningen. Den slutliga 
avvikelsen beräknas till -755 tkr efter 117 tkr överförts till annat projekt. 
 
KF-projekt 1519/TN-projekt 1040 Förvärv av tomt till Nians verksamhetsområde 
 

tkr Till och med 2017 DEC Beräknad 
slutlig 
avvikelse  

Totalutgift Ackumulerad 
Budget 

Ackumulerat 
Utfall 

Ackumulerad 
Avvikelse 

11 000 11 000 11 342 -342 -342 

 
Tomten förvärvades under 2015 för att kunna bygga Lerviks förskola. Förvärvet är en 
del av exploateringen av Nians verksamhetsområde. Avvikelsen består i stämpelskatt 
med 165 tkr samt en avtalad indexering av köpeskillingen med 177 tkr. Tillämpning av 
index på köpeskillingen följer principerna i det övergripande exploateringsavtalet. 
 
KF-projekt 1525/TN-projekt 1057 Båttvätt Varvstorget 
 

tkr Till och med 2017 DEC Beräknad 
slutlig 
avvikelse  

Totalutgift Ackumulerad 
Budget 

Ackumulerat 
Utfall 

Ackumulerad 
Avvikelse 

3 800 3 800 3 940 -140 -140 

 
Projektet med båttvätt föranleddes av krav på att minska utsläppet av miljöfarliga 
kemikalier från fritidsbåtar. Anläggningen som också inkluderar lyftanordning har 
uppförts på Varvstorget i Lomma. Anläggningen togs i drift 2017 och förvaltas i 
samarbete med Lommabuktens seglarklubb. Avvikelsen beror i huvudsak på 
oförutsedda hinder i mark vid grundläggningsarbetena. 
 
KF-projekt 1528/TN-projekt 1264 Norra Karstorpskolan om- och tillbyggnad inkl. 
gymnastiksal 
 

tkr Till och med 2017 DEC Beräknad 
slutlig 
avvikelse  

Totalutgift Ackumulerad 
Budget 

Ackumulerat 
Utfall 

Ackumulerad 
Avvikelse 

61 000 61 000 61 865 -865 -865 
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Projektet utfördes 2016-2017 och innebar uppförande av ny byggnad med 9 klassrum 
och ny byggnad för gymnastik. Projektet inkluderade också ombyggnad av den gamla 
delen. Avvikelserna är koncentrerade till ändringar i den gamla delen. Framför allt 
gäller detta större ingrepp i befintlig ventilation och brandskydd. Projektavvikelsen har 
rapporterats under 2017 till tekniska nämnden. 
 
KF-projekt 1612/TN-projekt 1279 Pilängskolans matsal, ombyggnad 
 

tkr Till och med 2017 DEC Beräknad 
slutlig 
avvikelse  

Totalutgift Ackumulerad 
Budget 

Ackumulerat 
Utfall 

Ackumulerad 
Avvikelse 

3 700 3 700 3 836 -136 -136 

 
Projektet utfördes 2016 och hade som mål att skapa en lugnare matsituation för de 
yngre eleverna från Alléskolan som äter i den gemensamma matsalen tillsammans 
med högstadieeleverna. Avvikelsen består i huvudsak på att fler ljudabsorbenter än 
beräknat krävdes. 
 
KF-projekt 1613/TN-projekt 1729 Åtgärder i anslutning till GC-väg Bjärred-Flädie 
 

tkr Till och med 2017 DEC Beräknad 
slutlig 
avvikelse  

Totalutgift Ackumulerad 
Budget 

Ackumulerat 
Utfall 

Ackumulerad 
Avvikelse 

1 950 1 950 1 955 -5 -5 

 
Projektet utfördes 2016-2017 och innebar åtgärder i anslutning till ny GC-väg längs väg 
913 mellan Bjärred och Flädie:  breddning och möjlighet till ridväg under väg 913 samt 
upprustning och belysning av gång- och cykelvägen på Björkallén. 
 
KF-projekt 1622/TN-projekt 1740 Gångbro Oskars bro 
 

tkr Till och med 2017 DEC Beräknad 
slutlig 
avvikelse  

Totalutgift Ackumulerad 
Budget 

Ackumulerat 
Utfall 

Ackumulerad 
Avvikelse 

6 500 6 500 6 433 67 67 

 
Under 2016-2017 lades en separat gångbro i direkt anslutning till befintlig Oskars bro 
med syfte att separera gång- och cykeltrafik och öka trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter i förhållande till biltrafiken på Oskars bro. 
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KF-projekt 1532/TN-projekt 1032 Inköp av Lomma 35:120 Stationen 
 

tkr Till och med 2017 DEC Beräknad 
slutlig 
avvikelse  

Totalutgift Ackumulerad Budget S Utfall Ackumulerad Avvikelse 

1 400 1 400 1 400 0 0 

 
Förvärvad 2015 av Lomma Uthyrningsfastigheter AB, LUFAB 
 
KF-projekt 1539/TN-projekt 1063 Förvärv av Flädie 2:38 
 

tkr Till och med 2017 DEC Beräknad 
slutlig 
avvikelse  

Totalutgift Ackumulerad 
Budget 

Ackumulerat 
Utfall 

Ackumulerad 
Avvikelse 

5 100 5 100 5 100 0 0 

 
Förvärvad 2016 med syfte att skapa möjligheter till bostäder för nyanlända. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-06 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden överlämnar slutredovisning av avslutade KF-projekt till 

kommunfullmäktige. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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Bokslut 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till bokslut för år 2017 för tekniska nämnden. Nämndernas beslut 
kommer att ligga till grund för kommunens årsredovisning. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-06 

‒ Bilaga 1: Verksamhetsberättelse skattefinansierad verksamhet 
‒ Bilaga 2: Verksamhetsberättelse fastighetsverksamhet 
‒ Bilaga 3: Verksamhetsberättelse avgiftsfinansierad verksamhet 
‒ Bilaga 4a, 4b: Investeringsrapport inklusive specifikation av mindre projekt 
‒ Bilaga 5: Detaljerat bokslut Vatten och avloppsverksamhet 
‒ Bilaga 6: Detaljerat bokslut Fastighetsverksamhet 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden överlämnar förslag till bokslut 2017 för tekniska nämndens 

verksamhet (bilaga A-F) till kommunstyrelsen. 
 
./. Bilaga A, B, C, D, E, F 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Redovisning av synpunkts- och klagomålshantering för 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommuninvånare som har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens service 
kan lämna dessa via LUKAS och Barium, Lomma kommuns system för hantering av 
synpunkter och klagomål. Varje år ska en redovisning av synpunkts- och 
klagomålshantering genomföras. 
 
I skrivelse daterad 2018-02-05 redovisas en sammanställning av totalt antal inkomna 
LUKAS/Barium-ärenden till kommunen till kommunen för år 2017 samt hur många och 
hur stor andel av dessa som inkommit till tekniska avdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-05 
‒ Bilaga: Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering 2017 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner redovisning av synpunkts- och klagomålshantering 

för 2017. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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Avstämning av 2017 års plan för intern kontroll 

 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med reglemente för intern kontroll i Lomma kommuns styr- och 
kvalitetssystem ska nämnderna årligen ta fram en så kallad plan för intern kontroll. 
Den interna kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, 
efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter med mera, samt eliminering av risker för 
korruption och ekonomisk svindel. 
 
Nämnderna ska senast i februari rapportera föregående års resultat från uppföljningen 
av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska 
samtidigt ske till kommunens revision. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-01 
‒ Uppföljningsrapport - Intern kontroll 2017, tekniska nämnden. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner redovisningen av plan för intern kontroll 2017 och 

skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för information. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger av samhällsbyggnadschefen utarbetat förslag till verksamhetsplan för 
samhällsbyggnadsförvaltningen avseende 2018. I enlighet med Lomma kommuns styr- 
och kvalitetssystem ska respektive förvaltning utarbeta en verksamhetsplan som 
består av de aktiviteter som förvaltningen ska genomföra för att målen i respektive 
nämnds nämndsplan ska uppnås. Tekniska nämndens nämndsplan för 2018 
fastställdes vid tekniska nämndens sammanträde 2017-11-06 § 44. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-04 
‒ Verksamhetsplan Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018, rev. 2018-02-04 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av förslag till verksamhetsplan för 2017 för 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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Kommunikationsplan för tekniska nämnden 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
I Lomma kommun ansvarar varje nämnd för informationen inom sina respektive 
verksamhetsområden. Nämnden ska upprätta en kommunikationsplan för sina 
respektive informationsåtgärder. Planerna utgör bilagor till den 
kommungemensamma kommunikationsplanen. Av kommunikationsplanen ska framgå 
vilka informationsinsatser nämnden vidtar för att förtydliga kommunens tjänsteutbud 
och dess kvalitetsnivåer. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar förslag till kommunikationsplan i skrivelse 
daterad 2018-01-18 med bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-01-18 
‒ Förslag till aktivitetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-04 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner förslag till kommunikationsplan, i de delar som 

faller under nämndens ansvarsområde, i enlighet med bilaga. 
 

./. Bilaga. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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Trafiksäkerhetsplan - årlig avstämning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2016-02-11, § 12, Lomma kommuns trafiksäkerhetsplan 
som riktlinje i verksamhetsplaneringen gällande trafiksäkerheten. Enligt planen ska 
antalet svårt skadade i trafiken i Lomma kommun minska med 40 % och antalet 
lindrigt skadade ska minska med 25 % till 2020. Det löpande trafiksäkerhetsarbetet ska 
årligen redovisas till tekniska nämnden. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse 2018-02-12 information om 
måluppfyllelsen avseende trafiksäkerhetsplanen för perioden 2013-2017 
 
Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottets handläggning lämnar teknisk chef Mattias Persson information 
om samhällsbyggnadsförvaltningens trafiksäkerhetsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-12 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-02-12 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 13   TN/2018:47 - 225 
 
 

Uppföljning av energiförbrukning 2017 inom kommunala fastigheter 
och fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB samt gatubelysning 
och reningsverk 

 
 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av energiförbrukning under 2017 inom kommunala fastigheter, fastigheter 
inom Lomma Servicebostäder AB samt gatubelysning och reningsverk redovisas i 
rapport daterad 2018-02-06. 
 
Rapporten redovisar en total minskning av den normalårskorrigerade 
energiförbrukningen (el och värme) inom kommunala fastigheter under 2017 med ca 
2,3 %. För fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB har dock den 
normalårskorrigerade energiförbrukningen ökat med ca 6,4 %. Utredning av orsaken 
till den ökade förbrukningen pågår. Rapporten redovisar vidare en total minskning av 
energiförbrukningen avseende gatubelysningen med ca 2,4 %. Inom reningsverket 
redovisas en ökad energiförbrukning med ca 8 %. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-06 
‒ Bilaga: Energiförbrukning 2017, 2018-02-06 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner rapport avseende energiförbrukning 2017 inom 

kommunala fastigheter och fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB samt 
gatubelysning och reningsverk och skickar rapporten till kommunstyrelsen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-02-12 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 14   TN/2017:303 - 303 
 
 

Översyn av Lomma kommuns VA-verksamhet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med utvecklingsavdelningen 
genomfört en förstudie som på ett översiktligt plan undersökt för- och nackdelarna 
kring ett samgående med VA SYD. 
 
Studien har kantats av ett antal faktorer som försvårat analysarbetet. Bland annat är 
kommunen och VA SYD organiserade på olika vis där de skiljer sig åt kring strukturer, 
storlek och målbilder. VA SYD är en organisation, specialiserad i sin natur till VA- 
frågor, medan VA-verksamheten i kommunen endast är en liten del av kommunens 
verksamhetsområde. Dessa förutsättningar har försvårat specificeringen av renodlade 
för- och nackdelar och analyserna har begränsats till att belysa likheter- och skillnader 
mellan organisationerna. Studien har, inom ramen för ovanstående begränsningar, på 
ett övergripande plan identifierat ett antal för- och nackdelar kring ett samgående 
med VA SYD. 
 
Förstudien presenterades för tekniska nämnden 2017-12-11 § 47 och presenteras 
även i bilaga till skrivelse daterad 2018-02-05. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-05 
‒ Bilaga: Förstudie "Översyn av Lomma kommuns VA-verksamhet" 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan 

eget ställningstagande. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-02-12 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 15    
 
 

Förlängning av avtal med Förenade Service i Sverige AB avseende 
städentreprenad inom kommunala fastigheter i Lomma, Lomma 
kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Städningen inom kommunala fastigheter i Lomma utförs sedan 2016-08-01 på 
entreprenad av Förenade Service i Sverige AB och gäller till och med 2018-07-31, med 
möjlighet till förlängning 1 + 1 år. Finansieringen av städentreprenaden sker genom 
nyttjande av respektive förvaltnings driftbudget. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-12 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott förlänger avtalet med Förenade Service i Sverige 

AB avseende städentreprenaden inom kommunala fastigheter i Lomma med ett år 
(till och med 2019-07-31) samt ger tekniska nämndens ordförande i uppdrag att 
jämte förvaltningschefen underteckna avtalet. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-02-12 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 16    
 
 

Förlängning av avtal med Samhall AB avseende städentreprenad inom 
kommunala fastigheter i Bjärred, Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Städningen inom kommunala fastigheter i Bjärred utförs sedan 2016-08-01 på 
entreprenad av Samhall AB och gäller till och med 2018-07-31, med möjlighet till 
förlängning 1 + 1 år. Finansieringen av städentreprenaden sker genom nyttjande av 
respektive förvaltnings driftbudget. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-02-12 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott förlänger avtalet med Samhall AB avseende 

städentreprenaden inom kommunala fastigheter i Bjärred med ett år (till och med 
2019-07-31) samt ger tekniska nämndens ordförande i uppdrag att jämte 
förvaltningschefen underteckna avtalet. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 17    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Tommy Samuelsson och teknisk chef Mattias Persson informerar om 
pågående arbetet med byggandet av en parkourbana i Lomma. Projektet drivs av 
kultur- och fritidsnämnden med projektledning från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Tommy Samuelsson informerar även om det pågående arbetet med rensning av 
olovliga reklamskyltar utmed Europaväg 6. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


