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 Sammanträdesdatum 
 2021-10-11 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  

Plats: Lomma kommun, Alnarp 

Tid: 2021-10-11, klockan 14:00-15:45

Beslutande: 
Lennart Månsson (M), Ordförande  
Marie Nilsson (M), Vice ordförande 
Gun Larsson (L), Ledamot 
Åke Björman (S), ersätter Rune Netterlid (S) 
 
Övriga deltagare:  
Philip Nilsson, Nämndsekreterare 
Magnus Runesson, Samhällsbyggnadschef  
Mattias Persson, Teknik- och fastighetschef  
Katarina Katsanikou, stabschef, §57-§58 
 
Mathias Lindsjö, SYSAV, §55-§65 
Jonna Ganslandt, SYSAV, §55-§56 
 
Utses att justera: Gun Larsson  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2021-10-12 

Paragraf: §53- §58 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Philip Nilsson 

Ordförande Lennart Månsson  

Justerande Gun Larsson   
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 Sammanträdesdatum 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-10-11 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2021-10-11 

Paragrafer: §53-§58 

Datum när anslaget sätts upp: 2021-10-13 

Datum när anslaget tas ned: 2021-11-04 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Philip Nilsson 

Anslaget har signerats digitalt 
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 Sammanträdesdatum 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-10-11 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

TN AU § 53  

Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ärendebeskrivning 
Jonna Ganslandt och Mathias Lindsjö från SYSAV är inbjudna att presentera förslag till reviderad 
avfallstaxa.  

Beslut: 
- Jonna och Mathias medges enhälligt närvaro- och yttranderätt.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till:  
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-10-11 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

TN AU § 54  

Ändring av dagordning 

Beslut: 
- Ärende ”Information om avfallshantering i Vinstorpsområdet” läggs till på dagordningen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till:  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 5 av 10 

 Sammanträdesdatum 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-10-11 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

TN AU § 55 TN/2021:276 

Förslag till revidering av Lomma kommuns avfallstaxa med anledning av 
kommunens övertagande av ansvar för returpapper 

Ärendebeskrivning 
Från och med 2022-01-01 kommer kommunen att få ansvaret för insamling och återvinning av 
returpapper. Inom tjänstekoncessionsuppdraget kommer Sysav tillse att insamling sker i kommunen. 
Från flerfamiljshus och verksamheter, som har fastighetsnära insamling, kommer insamlingen att 
verkställas genom ett auktorisationssystem. Om fastighetsnära insamling saknas kommer 
återvinningsstationerna att finnas kvar för avlämning av material. Insamlingen från villor kommer att 
fortsätta som idag genom fyrfackskärl och återvinningsstationerna. 

Så kallade auktorisationssystem anses inte utgöra en tilldelning av ett offentligt kontrakt och 
omfattas överhuvudtaget inte av upphandlingsreglerna. Ett auktorisationssystem innehåller inte 
något egentligt urval från den upphandlande myndighetens sida, utan endast en kontroll av att 
leverantörerna uppfyller uppställda krav. Dessa krav publiceras på Sysavs hemsida och ska vara så 
pass allmänna att endast en eller ett fåtal entreprenörer eventuellt inte lever upp till dem. 
Auktorisationssystemet ska öppna upp för att flera leverantörer kan ansluta sig till systemet. Det 
råder därför inte någon egentlig konkurrenssituation mellan leverantörerna om att få teckna 
kontrakt med den upphandlande myndigheten. Ett sådant förfarande resulterar därför inte i en 
anskaffning i den meningen att någon leverantör väljs ut av myndigheten för att leverera exempelvis 
en tjänst. Vilken leverantör som ska leverera tjänsten bestäms i stället i ett senare skede av den 
enskilde som ska bruka tjänsten, i detta fall en fastighetsägare eller en verksamhetsutövare. 
 
Auktorisationssystemet innebär alltså att Sysav skriver avtal med de entreprenörer som vill vara 
auktoriserade insamlare av returpapper på kommunens uppdrag. Det är sedan upp till respektive 
fastighetsägare/verksamhetsutövare att skriva avtal med en av de entreprenörer som är insamlare 
på kommunens uppdrag och hämtning utförs enligt överenskommelse med dessa. Kommunen är 
ansvarig för insamling av returpapper och ska följaktligen besluta om en avfallstaxa även för denna 
fraktion. I detta fall föreslås en så kallad maxtaxa som auktoriserade entreprenörer ska hålla sig inom 
när de sätter priser för hämtning i flerfamiljshus och verksamheter. 

Kommunens avfallstaxa styr alltså den maximala avgift som en auktoriserad entreprenör får ta ut av 
fastighetsägaren/verksamhetsutövaren vid hämtning av returpapper och avgiften betalas direkt till 
entreprenören enligt dennes rutiner. 

Förslaget om ett tillägg i kommunens avfallstaxa redogörs under punkt 2.2 i bilaga.  

Beslutsunderlag 
- Bilaga: Förslag till reviderad avfallstaxa för Lomma kommun 
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 Sammanträdesdatum 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-10-11 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

TN AU § 55 (fortsättning) TN/2021:276 

Utskottets handläggning 
Vid utskottets handläggning av ärendet noteras något mindre stavfel.  

Beslut: 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 

- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anta 
föreslagen reviderad avfallstaxa i enlighet med bilaga. Taxan träder i kraft från och med 
2022-01-01. 

./. Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Tekniska nämnden  
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 Sammanträdesdatum 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-10-11 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

TN AU § 56  

Information om avfallshantering i Vinstorpsområdet 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2018-08-27 att för fastigheter i området Norra Vinstorp anvisa 
uppställningsplats för sopkärl för lämnande av hushållsavfall. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen 
som upphävde nämndens beslut. Nämnden överklagade Länsstyrelsens beslut till mark- och 
miljödomstolen som avslog överklagandet.  

SYSAV presenterar hur ärendet planeras att tas upp för beslut igen senare under hösten efter 
bearbetning och analys.  

Beslut: 
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att man tagit del av 

informationen.   

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Tekniska nämnden  
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 Sammanträdesdatum 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-10-11 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

TN AU § 57 TN/2021:266 

Förslag till revidering av författningsdokument för tekniska nämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen samt förslag till namnbyte på tekniska 
nämnden till samhällsbyggnadsnämnden 

 
Ärendebeskrivning 
I skrivelse daterad 2021-10-12 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att genom revideringar i delar 
av kommunens författningssamlingsdokument genomföra bland annat följande ändringar:  

- Karta-mät och GIS verksamheten flyttas från miljö-och byggnadsnämnden till tekniska nämnden. 

- Att funktionerna för övergripande fysisk planering, exploatering och detaljplanehantering flyttas 
till tekniska nämnden. Kommunstyrelsen beslutar fortsättningsvis om uppdrag för 
samhällsplanering. Tekniska nämnden får i sin tur ansvaret för framtagandet av de 
samhällsplaneringsuppdrag som kommunstyrelsen beslutat om. 

- Att tekniska nämnden byter namn till samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2021-06-14, § 46 
- Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-05, § 63 
- Bilaga 1: Reglemente för tekniska nämnden med markeringar av ändringar 
- Bilaga 2: Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden med markeringar av ändringar  
- Bilaga 3: Reglemente för kommunstyrelsen med markeringar av ändringar 
- Bilaga 4: Bemyndigande för tekniska nämnden med markering av ändringar 
- Bilaga 5: Bemyndigande för miljö- och byggnadsnämnden med markeringar av ändringar 

Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning begär utskottet att samhällsbyggnadsförvaltningen förtydligar avsnittet 
kring konsekvenserna för arkiv och diarium och de avsnitt som finns kopplat till detta. Vidare noteras 
behov av revideringar i dokumenten på grund av stavfel. 
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TN AU § 57 (fortsättning) TN/2021:266 

Beslut: 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:  

- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 
fastställa reviderade reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden i enlighet med bilagor 1-3, efter revidering av utskottets givna direktiv, 
varvid tekniska nämnden byter namn till samhällsbyggnadsnämnden. Beslutet träder i kraft 
2022-01-01.  

- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 
fastställa reviderade bemyndiganden för tekniska nämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden i enlighet med bilagor 4-5. Beslutet träder i kraft 2022-01-01.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Tekniska nämnden 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-10-11 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

TN AU § 58  

Information 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggandschef Magnus Runesson informerar om att en ny planchef har anställts. Vidare 
informerar han om att kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att bygga en nytt 
kommunhus och gymnasieskola i samband med budgetarbetet.  

Teknik- och fastighetschef Mattias Persson lämnar en kort statusuppdatering kring vissa av 
kommunens förskolelokaler.   

Beslut: 
- Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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