
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (12) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-09-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Pilängskolans matsal   
Tid 2020-09-28, kl. 18:45-20:12 

 
 

Beslutande Lennart Månsson (M) 
Marie Nilsson (M) 
Rune Netterlid (S) 
Ola Ahlqvist (M) 
Monica Thomhave Jeding (M) 
Bengt Göransson (M) 
Rickard Hansson-Frostgård (C) 
Gun Larsson (L) 
Åke Björkman (S)  
Jonas Olsson (SD) 
Andreas Svensson (FB) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Stefan Wojnicki Høgberg (M) 
Peter Brobäck (M) 
Sven Gunnarsson (M) 
Tommy Nilsson (M) 
Liselotte Ejdby (M)  
BG Svensson (KD)  
Mats Falk (S)  
Paul Andersson (S)  
Jenny Morau (FB)  
 
Philip Nilsson  
Magnus Runesson  
Mattias Persson  
Anneli Westerlund  
 
Jonna Ganslandt  
Ann Thorén  
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
samhällsbyggnadschef  
teknisk chef  
ekonom 
 
projektledare SYSAV, §52-§53 
projektledare SYSAV, §52-§53 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-10-05 
 
 

Paragraf  
§52-§59 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Lennart Månsson  
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid  
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TEKNISKA NÄMNDEN 2020-09-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2020-09-28   

Paragrafer §52-§59   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-10-06 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-10-28 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson   
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TEKNISKA NÄMNDEN 2020-09-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

TN § 52    
 
 

Medgivande om närvaro- och yttranderätt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Jonna Ganslandt och Ann Thorén, projektledare från SYSAV, begär närvaro- och 
yttranderätt vid dagens sammanträde.  

 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden beslutar enhälligt att medge Jonna Ganslandt och Ann Thorén 

närvaro- och yttranderätt.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2020-09-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 53   TN/2020:33 - 003 
 
 

Förslag till antagande av gemensam renhållningsordning i Lomma 
kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns nuvarande avfallsplan gäller till och med år 2020 och en ny 
renhållningsordning behöver fastställas.  
 
2020-02-24, § 8, beslutade tekniska nämnden att skicka ett nytt förslag på 
renhållningsordning på intern remiss till kommunens samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen samt att ställa ut förslaget för externt samråd. Förslaget till 
renhållningsordning har tagits fram genom ett samarbete mellan elva av SYSAVs 
ägarkommuner och SYSAV själv. Renhållningsordningen innefattar avfallsföreskrifter 
och en gemensam kretsloppsplan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2020-08-25 med 
bilagor ett nytt förslag till antagande av en ny renhållningsordning för Lomma 
kommun med revideringar som har gjorts efter inkomna synpunkter från 
remissinstanserna och samrådstillfället. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör 
bedömningen att genomförandet av kretsloppsplanen kommer att ha stor betydelse 
för hållbar utveckling inom avfallshanteringen för kommunen och bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-09-14, § 66.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från tekniska nämnden, 2020-02-24, § 8  
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-08-25  

‒ Bilaga 1: Samrådsredogörelse över gemensam kretsloppsplan och lokala 
avfallsföreskrifter  

‒ Bilaga 2: Föreskrifter för avfallshantering för Lomma kommun  
‒ Bilaga 3: Gemensam kretsloppsplan år 2021-2030 - från avfall till resurs  
‒ Bilaga 4: Handlingsbilagor 1-9 för gemensam kretsloppsplan år 2021-2030  

‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-09-14, § 66  
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TEKNISKA NÄMNDEN 2020-09-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

TN § 53 (forts.)  TN/2020:33 - 003 
 
Tekniska nämnden besluta följande: 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
besluta följande: 
‒ Fastställa att genomförandet av kretsloppsplanen bedöms innebära betydande 

positiv miljöpåverkan.  
‒ Godkänna genomförd miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av 

förslag till kretsloppsplan år 2021-2030. 
‒ Anta den gemensamma kretsloppsplanen år 2021-2030 och dess handlingsbilagor i 

enlighet med bilaga A, med giltighetstid från 2021-01-01.  
‒ Anta avfallsföreskrifterna i enlighet med bilaga B, vilket innebär fastställande av 1-

62 §§ samt dess bilaga 1 och 2. Giltighetstid från 2021-01-01. Avsnittet 
”information” ingår inte i föreskrifter för avfallshantering och tekniska nämnden 
bemyndigas att kunna ändra i densamma vid behov.  

 
./.  Bilaga A, B 

______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2020-09-28 
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TN § 54   TN/2019:119 - 041 
 
 

Delårsrapport januari - augusti år 2020 för tekniska nämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport januari - 
augusti år 2020 för tekniska nämndens verksamhet i skrivelse daterad 2020-09-11 med 
dess bilagor enligt kommunstyrelsens anvisningar.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-09-14, § 67.   
Vid utskottets handläggning av ärendet lämnade Gun Larsson (L) en önskan om att 
samhällsbyggnadsförvaltningen till vintern 2020 skulle återkomma till tekniska 
nämnden med en redogörelse för hur långt man har kommit och hur långt man har 
kvar med underhållet av dess kommunala fastigheter. Vidare lämnade utskottet ett 
önskemål om att ekonom Anneli Westerlund skulle inkomma med kompletterande 
material till tekniska nämndens sammanträde i september med mer information om 
verksamheterna i en separat bilaga.  
 
Ekonomiavdelningen har till dagens sammanträde inkommit med kompletterande 
material till de delårsrapporter som tidigare presenterats.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-09-11 

‒ Bilaga 1: Delårsrapport tekniska nämnden  
‒ Bilaga 2: Kompletterande material till delårsrapport för tekniska nämnden 
‒ Bilaga 3: Delårsrapport skattefinansierad verksamhet 
‒ Bilaga 4: Kompletterande material till delårsrapport för den 

skattefinansierade verksamheten   
‒ Bilaga 5: Delårsrapport avgiftsfinansierad verksamhet  
‒ Bilaga 6: Kompletterande material till delårsrapporten för den 

avgiftsfinansierade verksamheten  
‒ Bilaga 7: Delårsrapport fastighetsverksamhet  
‒ Bilaga 8: Kompletterande material till delårsrapporten för 

fastighetsverksamheten  
‒ Bilaga 9: Investeringsrapport  

‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-09-14, § 67 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2020-09-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

TN § 54 (forts.)  TN/2019:119 - 041 
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden godkänner delårsrapporten för tekniska nämnden år 2020 i 

enlighet med bilagor och överlämnar densamma till kommunstyrelsen och 
revisionen.  

 
./.  Bilaga A, B, C, D, E 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2020-09-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 55   TN/2020:283 - 003 
 
 

Förslag till revidering av felparkeringsavgift 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av kommunens 
felparkeringsavgifter för att se om revideringsbehov föreligger. 
 
I taxa för felparkeringsavgift framgår vilken avgift som tas ut vid olika typer av 
överträdelser som skett av bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276). 
Felparkeringsavgifterna reviderades senast 2017-12-07. Då ändrades dock inga belopp 
utan enbart koderna reviderades. Avgifterna har inte ändrats sedan 2015-07-11. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2020-09-07 en ändring av 
nu gällande taxa för felparkeringsavgift.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-09-14, § 69.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-09-07  

‒ Bilaga: Förslag till revideringar i F.2 Felparkeringsavgift  
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-09-14, § 69 
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 

kommunfullmäktige att revidera nu gällande ”Författningssamling F.2.9 
Felparkeringsavgift” i enlighet med bilaga. Reviderad taxa träder ikraft 2021-01-01. 

 
./.  Bilaga  

______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 56   TN/2020:286 - 000 
 
 

Förslag till sammanträdestider för tekniska nämnden år 2021 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2021 i skrivelse 
daterad 2020-09-08.  
 
Förslaget har tagit sin utgångspunkt i planeringen för år 2020 men har justerats och 
anpassats utifrån tidsplanen för inlämning av ekonomiska rapporter, 
kommunstyrelsens-, kommunfullmäktiges- och kommunfullmäktiges gruppmötens 
sammanträdesdagar. Hänsyn har även tagits till skollov och helgdagar.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-09-14, § 73. 
Tekniska nämndens arbetsutskott fastställde sammanträdesdagar för år 2021 enligt 
följande:  
Måndagen den 18 januari, måndagen den 15 februari, måndagen den 15 mars, 
måndagen den 19 april, torsdagen den 3 juni, måndagen den 16 augusti, måndagen 
den 13 september, måndagen den 11 oktober, måndagen den 8 november, måndagen 
den 29 november samt tiden till 14:00.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2020-09-08 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-09-14, § 73 
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden fastställer sammanträdesdagar för nämnden år 2021 enligt 

följande:  
 

Måndagen den 1 februari, måndagen den 1 mars, måndagen den 22 mars, måndagen 
den 3 maj, måndagen den 14 juni, måndagen den 30 augusti, måndagen den 27 
september, måndagen den 18 oktober, måndagen den 22 november, måndagen den 6 
december samt tiden till 18:30.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 57   TN/2020:13 – 002  

 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

2947-36K-F 
2948-46M-P 
2949-33M-P 
2946-33M-P 
2950-84M-P 
2951-45M-F 
2952-48M-F 
2953-40M-F 
2954-40M-F 
2954-03M-P 
2955-39M-F 

Beviljande av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade år 2020  

Kommunvägledare 

1835-5 Bifall 
1955-3 Bifall 
2056-3 Bifall  
2071-4 Bifall 
2137 Bifall 
2137-2 Bifall  
2164 Bifall  
2166 Bifall  
2169 Bifall   

Beslut enligt lag om 
bostadsanpassningsbidrag,  
2020-08-26 – 2020-09-20 

Handläggare, 
bostadsanpassningsbidrag 

TN/2020:22 Revidering av vidaredelegation för 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-09-07  

Magnus Runesson, 
samhällsbyggnadschef  

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträdet med tekniska nämndens arbetsutskott  
2020-09-14 

 
 

TN/2020:65   Beslut från Kultur- och fritidsnämnden, 2020-09-07, § 53.  
 Beslut om uppmaning angående arrendeavtalskrivning 

för LBTK – KFN uppdrar åt TN att skriva ett nytt 
arrendeavtal och informera KFN om påskrivet avtal.  
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av delegationsbeslut och meddelanden och lägger 

dem till handlingarna.  
______________________ 
Sändlista 
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TN § 58    
 
 

Yttrande till kulturs- och fritidsnämnden avseende uppdrag om att 
skriva ett nytt arrendeavtal med LBTK 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-09-07, § 53, att uppdra åt tekniska 
nämnden att skriva ett nytt arrendeavtal med LBTK avseende LBTK-hallen i Borgeby då 
nuvarande avtal löper ut 2020-03-16. Kultur- och fritidsnämnden uppmanar vidare 
tekniska nämnden att informera kultur- och fritidsnämnden om påskrivet avtal.  
 
Ärendet har inte behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott.  
Samhällsbyggnadschef Magnus Runesson klargör för tekniska nämnden att det inte är 
tekniska nämnden som är ansvarig för att arrendera mark eller utarrendering av 
fastigheter som tillhör kommunen, det ansvaret ligger hos kommunstyrelsen. Han 
föreslår därför att tekniska nämnden överlämnar ett yttrande till kultur- och 
fritidsnämnden i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, 2020-09-07, § 53  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar enhälligt att behandla ärendet utan tidigare beredning 

i arbetsutskottet.  
‒ Tekniska nämnden överlämnar följande yttrande till kultur- och fritidsnämnden:  

Ansvaret för att arrendera mark eller att utarrendera eller annars upplåta 
fastigheter som tillhör kommunen ligger i enlighet med kommunstyrelsens 
reglemente § 16, 13 stycket (fastställd av KF 2016-06-09, § 56) hos 
kommunstyrelsen. Tekniska nämnden ansvarar i enlighet med sitt reglemente § 1, 
14 punkten (fastställd av KF 2019-12-05, § 105) i dagsläget enbart för själva 
uthyrningen av kommunala fastigheter. En önskan om att kommunen ska teckna 
ett nytt arrendeavtal om 10 år med LBTK ska därför skickas till kommunstyrelsen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 12 (12) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2020-09-28 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 59    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Magnus Runesson och ordförande Lennart Månsson (M) 
informerar om att kommunstyrelsens arbetsutskott, i enlighet med Lomma kommuns 
styrsystem, har sett över nämndernas nämndsplaner. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat om förslag till vissa ändringar i tekniska nämndens 
nämndsplan till kommunstyrelsen, vilka ska behandlas på dess sammanträde senare i 
veckan.  
 
Jenny Morau (FB) överlämnar sina reflektioner på samhällsbyggnadsförvaltningens 
hantering av inkomna synpunkter och på kommunens program för inkomna 
synpunkter (LUKAS). Oftast får medborgaren en bekräftelse på mottagen synpunkt 
men saknar en tydlig återkoppling om vad som händer vidare i ärendet, om det görs 
något konkret av det eller om förvaltningen inte bedömer att innehållet i 
synpunkterna kan genomföras. Teknisk chef Mattias Persson förklarar att 
förvaltningen arbetar på att bli bättre på att besvara olika inkomna synpunkter som 
kommer in i LUKAS och att man just nu genomför utbildningsinsatser i detta system. 
Stabschef Katerina Katsanikou kommer senare under året informera om just LUKAS 
och förvaltningens hantering av inkomna synpunkter och klagomål.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


