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       Sammanträdesdatum s. 1 (12) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2021-05-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp och via MS Teams   
Tid 2021-05-03, kl. 18:32-20:28 

 
 

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

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande (digitalt) 
Ledamot (digitalt) 
Ledamot (digitalt) 
Ledamot (digitalt) 
Ledamot (digitalt)  
Ledamot (digitalt) 
Ledamot (digitalt) 
Ledamot (digitalt) 
ersätter Bengt Göransson (M) (digitalt) 
 

Övriga deltagare Peter Brobäck (M) 
Sven Gunnarsson (M) 
Bert Larsson (M) 
Liselotte Ejdby (M) 
Kevin Nyström (M)  
BG Svensson (KD)  
Mats Falk (S)  
Paul Andersson (S)  
Jenny Morau (FB)  
 
Philip Nilsson  
Magnus Runesson  
Mattias Persson  
Karolina Jensen  
Christer Carlsson  
Oscar Bengtsson  
Anneli Westerlund  
 

Ersättare (digitalt) 
Ersättare (digitalt) 
Ersättare (digitalt) 
Ersättare (digitalt) 
Ersättare (digitalt)  
Ersättare (digitalt) 
Ersättare (digitalt)  
Ersättare (digitalt) 
Ersättare (digitalt)  
 
nämndsekreterare 
samhällsbyggnadschef  
teknik- och fastighetschef (digitalt)  
driftchef (digitalt) 
projektchef (digitalt), §33-§35 
projektledare (digitalt), §33-§36 
ekonom (digitalt), §33-§37 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2021-05-06 
 

Paragraf  
§33-§39 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Lennart Månsson  
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2021-05-03   

Paragrafer §33-§39   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-05-07 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-05-29 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson  
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TEKNISKA NÄMNDEN 2021-05-03 
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TN § 33   TN/2021:50 – 000  
 
 

Ändring av dagordning 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Ärendet "Information från projektenheten om ny grundsärskola" läggs till efter 

ärende 3 "Upphandling av entreprenad för byggnation av idrottshall vid 
Rutsborgsområdet samt förslag till utökning av totalbudget".  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2021-05-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 34   TN/2021:95 - 040 
 
 

Bemyndigande om tilldelning av entreprenad för byggnation av 
idrottshall vid Rutsborgsområdet samt förslag till utökning av 
totalbudget 

 
 

Ärendebeskrivning 
I samband med pågående projektering av den nya idrottshallen i Rutsborgsområdet 
har fastighetsavdelningen identifierat fördyrande områden, vilka ej har tagits upp i 
den initiala bedömningen av utgifter hänförliga till projektet. Fastighetsavdelningen 
gör bedömningen att det finns behov av att göra tillkommande investeringar i syfte att 
värna om kommunens mål gällande energibesparing, driftoptimering samt för att 
säkerställa att den nya idrottshallen utformas ändamålsenlig för verksamheten. 
Sådana investeringar skulle ej påverka beslutad utgift för 2021 utan i sin helhet vara 
hänförliga till 2022. 
 
I skrivelse daterad 2021-04-12 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att tekniska 
nämnden begär en utökad investeringsbudget om tillkommande medel om 7,3 mnkr 
för finansiering av ökade utgifter under 2022 i samband med nybyggnad av en ny 
idrottshall i Rutsborgsområdet. Vidare föreslår man bland annat tecknande av 
upphandlingskontrakt för en sådan byggnation.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2021-04-19, § 28. 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade att uppdra åt tekniska avdelningen att 
slutföra upphandlingen av projektet, inklusive att fastställa förfrågningsunderlaget. 
Utskottet beslutade även att revidera objektkortet efter dess givna direktiv inför 
tekniska nämndens sammanträde 2021-05-03.  
 
Vidare har man föreslagit tekniska nämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att bevilja en utökad investeringsbudget om 
tillkommande medel om 7,3 mnkr, exklusive mervärdesskatt, för finansiering av ökade 
utgifter under år 2022. Man föreslår också att tekniska nämnden bemyndigar 
samhällsbyggnadschefen att fatta beslut om tilldelning samt tecknande av 
upphandlingskontrakt, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar utökad 
ram.  
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TN § 34 (forts.)  TN/2021:95 - 040 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-04-12  
‒ Bilaga 1: Reviderad driftkalkyl  
‒ Bilaga 2: Reviderad objektkort  
‒ Bilaga 3: Administrativa föreskrifter daterade 2021-04-10 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2021-04-19, § 28 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 

bevilja en utökad investeringsbudget om tillkommande medel om 7,3 mnkr, 
exklusive mervärdesskatt, för finansiering av ökade utgifter under 2022 i samband 
med nybyggnad av idrottshall i Rutsborgsområdet. Utökad ram med totalutgift för 
projektet (KF-projektnummer 1914) föreslås fastställas till 59,3 mnkr.  

 
‒ Tekniska nämnden bemyndigar samhällsbyggnadschefen att fatta beslut om 

tilldelning samt att teckna upphandlingskontrakt förutsatt att kommunfullmäktige 
fattar beslut om utökad ram och att totalutgiften innehålls inom beslutad ram om 
59,3 mnkr.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 35   TN/2021:20 – 000  
 
 

Information från projektenheten om ny grundsärskola 

 
 

Ärendebeskrivning 
Projektchef Christer Carlsson informerar om projektet kring byggnationen av en ny 
grundsärskola i Lomma kommun.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (12) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2021-05-03 
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TN § 36   TN/2020:172 - 041 
 
 

Kvartalsrapport för tekniska nämnden år 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
I skrivelse daterad 2021-04-15 med bilagor presenterar 
samhällsbyggnadsförvaltningen ekonomisk kvartalsrapport för januari till mars månad 
år 2021 för tekniska nämnden.  
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2021-04-19, § 30.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-04-15  
‒ Bilaga 1: Kvartalsrapport för tekniska nämnden år 2021 
‒ Bilaga 2: Investeringsrapport för tekniska nämnden januari - mars år 2021  
‒ Bilaga 3: Resultaträkning per verksamhet januari - mars år 2021 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2021-05-03, § 30 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner redovisningen i enlighet med bilagor och 

överlämnar densamma till kommunstyrelsen.  
 

./.  Bilaga A, B, C 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 37   TN/2020:318 - 290, TN/2021:12 - 290 
 
 

Remissvar över motion från Socialdemokraterna (S) om upprustning av 
området vid Folkets hus i Lomma 

 
 

Ärendebeskrivning 
2020-10-22 skickade kommunstyrelsen Socialdemokraternas motion angående 
upprustning av området vid Folkets Hus på remiss till tekniska nämnden.  
 
I skrivelse daterad 2021-04-12 lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen följande 
yttrande över motionen:  
 
"Tekniska nämnden har per den 2021-01-19 mottagit en förfrågan om förstudie från 
Kultur- och Fritidsnämnden angående en renovering av Folkets Hus och Dansrotundan. 
 
Fastighetsavdelningen utreder för tillfället erfordrade underhållsåtgärder av respektive 
byggnad för att åtgärda åldersrelaterat slitage samt möjliggöra ett mer 
ändamålsenligt användande för verksamheten.  
 
Fastighetsavdelningen utreder vidare en utveckling av den yttre miljön med skapande 
av en parkyta med historiska anknytningar samt en enklare utomhusscen. 
 
Markprover behöver enligt miljöenheten att utföras på grund av att det konstaterats 
att markföroreningar förekommer på grannfastigheten norr om den aktuella 
fastigheten.  
 
Utredningen bedrivs i samråd med verksamhetshyresgäst samt Kultur- och 
Fritidschefen. Tjänstepersoner inom respektive område (miljö, detaljplan, kultur, park 
och gata) kommer att kopplas in under projektet vid behov." 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2021-04-19 § 31.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-04-12  
‒ Remiss från kommunstyrelsen gällande Motion från Socialdemokraterna  
‒ Förfrågan om förstudie från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid  
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2021-04-19, § 31 
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TN § 37 (forts.)  TN/2020:318 - 290, TN/2021:12 - 290 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 

besluta att anse motionen vara besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 38   TN/2021:25 – 002  
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 

 
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

2994-45M-F 
2995-27K-P 
2996-52K-P 
2997-40M-F 
2998-53K-F 
2999-54M-F  
3000-36M-P 
3001-38M-F  

Beviljande av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade år 2021 

Kommunvägledare 

 Delegationslista Gatu-/parkärenden 
2021-03-18– 2021-03-26 
 

 

 Delegationslista Övergripande ärenden  
2021-03-18 – 2021-03-26 

 

‒  
Föreligger protokoll fört vid sammanträdet med tekniska nämndens arbetsutskott  
2021-04-19 

 
TN/2021:86 Motion från Socialdemokraterna (S) gällande tillgängliga 

badplatser  
 
TN/2021:90 Förfrågan om förstudie – behov av dörröppning mellan 

två rum, Alfredshällsskolan  
 
TN/2021:96 Beslut från kommunstyrelsen, 2021-03-24 § 31, avseende 

beslut om internremiss för Miljömålsprogram för Lomma 
kommun   

 
TN/2021:98 Beslut från kommunstyrelsen, 2021-03-24 § 23, 

Fastställande av budgetförutsättningar och ramar från 
2022-2025  
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TN § 38 (forts.)  TN/2021:25 – 002  
 
TN/2021:99 Beslut från kommunstyrelsen, 2021-03-24, § 22, 

Avstämning av tillväxtpost år 2021  
 
TN/2021:104 Förfrågan om förstudie – ljudisolering mellan rum, 

Löddesnässkolan   
 
 

TN/2021:108 Förfrågan om förstudie – byte av konstgräsplan på 
Borgeby IP 

 
Bilaga: Upphandlingskriterier för konstgräs 
 

TN/2021:113 Underrättelse – samråd avseende förslag till detaljplan 
för del av Alnarp 1:1 Lomma  

 
TN/2021:118 Förfrågan om förstudie – likvärdiga pedagogiska 

lärmiljöer, Trollets förskola  
 
TN/2021:120 Förfrågan om förstudie – Parkourbana, Karstorpsskolan 

Norra    

 
 

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

dem till handlingarna.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 12 (12) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2021-05-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 39   TN/2021:20 – 000  
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Teknik- och fastighetschef Mattias Persson informerar om statusbedömningarna kring 
kommunens fastigheter.  
 
Driftchef Karolina Jensen informerar om Lomma hamns Sommargågata samt om 
parkeringsautomaterna som ska ställas upp runt om i kommunen. Vidare informerar 
hon om badplatsparkeringarna, hur man planerar för skyltning tills dessa och hur man 
ska hantera sommarens trafik.  
 
Karolina informerar även om den muddring som gjorts i Lomma hamn. Provtagning av 
sanden har gjorts och sanden kan nu återanvändas vid kommunens badplatser. 
Läggning av sanden sker under hösten år 2022.  
 
Nämnden och förvaltningen diskuterar vidare om byggnationen av ny GC-bana i södra 
Bjärred, om avstängningen av E6an, om parkeringsövervakning samt om utsmyckning 
vid olika väghinder.  
 
Samhällsbyggnadschef Magnus Runesson informerar om 
samhällsbyggnadsförvaltningens organisationsförändring, där tekniska- och 
fastighetsavdelningen nu slagits ihop till en avdelning.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista  
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