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TN § 18   TN/2020:13 – 002   
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
 
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

2147  
1895-3 
N/A 

Beslut fattade avseende bostadsanpassningsbidrag 
under perioden 2020-02-17 – 2020-03-23 
 
 

Handläggare,  
bostadsanpassningsbidrag 
 

2898-64K-F 
2899-37M-P 
2900-66K-F 
2901-60M-F 
2902-40M-F 
2903-46M-F 
2904-36M-F 
5905-32M-F 
2906-32M-F 
2907-40K-P 

Beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
år 2020  

Kommunvägledare 

§1-§75 Beslut fattade avseende fastighetsärenden under 
perioden 2020-01-01 till 2020-03-23 

Fastighetschef  

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträdet med tekniska nämndens arbetsutskott  
2020-03-16.  

 
 
TN/2020:4 Förfrågan om förstudie avseende behov av lokaler för 

sammanhållen grundsärskola.   
 
Förfrågan om förstudie avseende behov av utbyggnation 
av hemkunskapssal.  

 
TN/2019:164  Beslut från kommunfullmäktige, 2020-02-13, § 4. 

Godkännande av ”Medfinansieringsavtal -Byggnation av 
station i Alnarp, Lomma kommun” samt godkännande av 
”Köpekontrakt avseende del av fastigheten 1:60” och 
”Köpekontrakt avseende fastigheten Vinstorp 23:1 och 
del av fastigheten Alnarp 1:1” samt förslag till 
bemyndigande till kommunstyrelsen om undertecknande 
av avtal. 
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TN § 18   TN/2020:13 – 002   

 
 
TN/2020:111 Remiss från kommunstyrelsen, 2020-02-26, yttrande över 

granskningsrapport – Granskning av 
Investeringsprocessen.  

 
TN/2020:118 Beslut från Barn- och utbildningsnämnden, § 5, 2020-02-

25. Utredning: Ny mellanstadiebyggnad i Allé- och 
Pilängsområdet.  

 
TN/2020:139 Inkommen skrivelse från Lomma Folketshusförening, 

2020-03-09. Önskemål och förslag om återställning av 
parkmiljön vid Folkets hus och Dansrotundan.  

 
TN/2020:140 Samrådshandling, förslag till detaljplan för del av Bjärred 

20:2 m.fl.  
 
TN/2020:148 Förberedande samråd angående insamling av 

förpackningar och returpapper.  
 

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

dem till handlingarna.  
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 19   TN/2019:241 - 309 
 
 

Förslag på utformning för KF-projektet 1712 Långa bryggan i Bjärred 

 
 

Ärendebeskrivning 
Långa bryggan helrenoverades senast 1992 och har, enligt senaste 
underhållsrapporten, en begränsad återstående livslängd. Tekniska nämnden har 
tidigare fått i uppdrag att ersätta bryggan, likt befintlig konstruktion. I enlighet med 
beslut från Tekniska nämnden har Samhällsbyggnadsförvaltningen vidare tagit fram en 
förstudie avsedd att utreda förslag på kvalitetshöjande åtgärder för bryggan.  
I förstudiens rapport presenteras tre olika förslag med förbättringsåtgärder. Till varje 
alternativ finns kalkyl på beräknade kostnader kopplat till åtgärderna. 
 
Alternativ 1: Renovering/ersättning av befintlig konstruktion. Utformning likt befintlig 
brygga. 
 
Alternativ 2: Ny konstruktion med förbättrad funktion och ökad livslängd. 
 
Alternativ 3: Ny konstruktion med förbättrad funktion ökad livslängd samt andra 
kvalitetshöjande åtgärder. 
 
Inom ramen för förstudien har även framtida förväntade klimatförändringar och 
vattennivåhöjningar bedömts.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar i skrivelse daterad 2020-03-09 att 
Långa bryggan ersätts med en helt ny konstruktion, som görs kraftigare och högre än 
den befintliga. Till följd av detta föreslås det att tekniska nämnden söker vattendom 
för "Alternativ 2" och att begära en utökad totalutgift för KF projekt 1712 med 7,5 
mnkr. 
 
Vid utskottets handläggning av ärendet 2020-03-16, § 19, noterade ordförande 
Lennart Månsson (M) att underlaget behövde utvecklas med kompletterande 
uppgifter där man säkerställer att barnens rättigheter tillvaratas enligt 
barnkonventionen.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade vid dess sammanträde att föreslå tekniska 
nämnden besluta följande:  
‒ Tekniska nämnden godkänner föreliggande rapport efter revidering av tekniska 

nämndens arbetsutskotts givna direktiv.  
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TN § 19 (forts.)  TN/2019:241 - 309 
 
 
‒ Tekniska nämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att söka vattendom 

avseende ombyggnation av Långa bryggan (KF-projekt 1712) i all väsentlighet 
enligt bilaga för ”Alternativ 2 plus”.  

 
‒ Tekniska nämnden beslutar att i kommande budgetarbete begära en utökad 

totalutgift för KF projekt 1712 med 7,5 mnkr.  
 
‒ Tekniska nämnden ber kommunfullmäktige att ställa sig bakom förfarandet.  
 
‒ Vidare beslutade tekniska nämndens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen 

rekommendera kommunfullmäktige att ställa sig bakom ovanstående beslut under 
förutsättning att tekniska nämnden, innan ärendet behandlas i 
kommunfullmäktige, har fattat de beslut som framgår av arbetsutskottets 
beslutsförslag till tekniska nämnden.  

 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet diskuterar nämnden om tillgängligheten vid 
bryggan för personer med funktionshinder utifrån förslaget från arbetsutskottet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-03-09 

‒ Bilaga: Förstudie Långa bryggan i Bjärred  
‒ Handlingsbilaga 1: Ritning, Långa bryggan Bjärred, Alternativ 1 
‒ Handlingsbilaga 2: Ritning, Långa bryggan Bjärred, Alternativ 2  
‒ Handlingsbilaga 3: Ritning, Långa bryggan Bjärred, Alternativ 3  
‒ Handlingsbilaga 4: Ritning, Långa bryggan Bjärred, Alternativ 2 Plus 

‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-03-16, § 19 
 
Tekniska nämnden beslutar följande 
‒ Tekniska nämnden godkänner föreliggande rapport.  
 
‒ Tekniska nämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att söka vattendom 

avseende ombyggnation av Långa bryggan (KF-projekt 1712) i all väsentlighet 
enligt bilaga för ”Alternativ 2 plus”.  

 
‒ Tekniska nämnden beslutar att i kommande budgetarbete begära en utökad 

totalutgift för KF projekt 1712 med 7,5 mnkr.  
 
‒ Tekniska nämnden ber kommunfullmäktige att ställa sig bakom förfarandet.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 20   TN/2019:119 - 041 
 
 

Månadsuppföljning januari - februari för tekniska nämnden år 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden gör månadsvis en ekonomisk uppföljning. I skrivelse från 
samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2020-03-10, med dess bilaga, föreligger en 
månadsuppföljning av ekonomin för tekniska nämnden för perioden januari-februari 
år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-03-10 

‒ Bilaga: Månadsuppföljning januari-februari 2020   
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-03-16, § 20  
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljningen för tekniska nämnden för 

perioden januari - februari år 2020 med redaktionell ändring i enlighet med bilaga.  
 

./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 22   TN/2020:153 - 060 
 
 

Beslut om val av el med miljömärkningen "Bra Miljöval" 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog i skrivelse daterad 2020-03-16 att tekniska 
nämndens arbetsutskott skulle besluta om upphandling omfattande leverans av el till 
kommunala fastigheter, gatubelysning samt pumpdrift i Lomma kommun. Avtalstid är 
2021-01-01 till 2022-12-31 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med 1 +1 
år. Anbudstiden utgår 2020-04-22.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-16, § 23, att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra upphandlingen och att bemyndiga 
förvaltningschefen att teckna upphandlingsavtal. 
 
Upphandlingen ger möjlighet för Lomma kommun att välja el märkt med 
miljömärkningen "Bra miljöval", varpå fastighetschef Göran Samuelsson om 
arbetsutskottet ställde sig positiv till att välja el märkt med denne märkning. 
Ordförande svarade att frågan borde hanteras av tekniska nämnden. Utskottet 
beslutade därpå att uppdra åt fastighetschefen att till tekniska nämndens 
sammanträde 2020-03-30 komplettera ärendet med underlag avseende 
Naturskyddsföreningens miljömärkning "Bra Miljöval" och att överlämna frågan 
avseende om Lomma kommun ska ansöka om miljömärkningen "Bra Miljöval" eller 
inte till tekniska nämnden utan eget ställningstagande.  
 
Nämndens handläggning 
Vid nämndens handläggning av ärendet informerar fastighetschef Göran Samuelsson 
om vad miljömärkningen "Bra Miljöval" innebär för Lomma kommun.  
 
I skrivelse daterad 2020-03-27, och vid dagens sammanträde, informeras det om att 
valet av märkningen innebär att hela merkostnaden går till Naturskyddsföreningens 
finansiering av sin verksamhet med minskad miljöpåverkan samt till fonden för deras 
olika projekt. Årskostnaden för Lomma kommun vid val av el märkt med Bra Miljöval 
beräknas till cirka 42 000 kronor.  
 
Överläggning  
Paul Andersson (S) yrkar på att tekniska nämnden ska besluta att välja el märkt med 
miljömärkningen "Bra Miljöval" vid kommande upphandling av fysisk el. Ordförande 
Lennart Månsson (M) yrkar på att tekniska nämnden ska bifalla Paul Anderssons 
yrkande.  
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Ordförande ställer proposition på Paul Anderssons (S) och sitt eget yrkande och finner 
att nämnden beslutat att bifalla det.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive förfrågningsunderlag, 

2020-03-17 
‒ Protokollsutdrag från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-03-16, § 23 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-03-27  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att Lomma kommun ska välja el märkt med 

miljömärkningen "Bra miljöval" vid kommande upphandling av fysisk el.   
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 21   TN/2019:34 - 314 
 
 

Remissvar över motion från Miljöpartiet (MP) avseende 
halkbekämpning med sand på gångstråk och trottoarer 

 
 

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet inkom i februari 2019 med en motion med förslag till utredningsuppdrag 
till tekniska nämnden om att utreda möjligheterna att använda sand för 
halkbekämpning på gångstråk och trottoarer. Motionen har sänts på remiss från 
kommunstyrelsen till tekniska nämnden.  
 
Tekniska nämnden beslutade 2019-09-30, § 63, att lämna följande yttrande till 
kommunstyrelsen:  
 
"Kommunen har under en längre tid arbetat med att vara en miljömedveten och 
effektiv väghållare. I Lomma kommun används halkbekämpning både förebyggande 
och avhjälpande. Den förebyggande spridningen av vägsalt eller grus utförs när is ännu 
inte hunnit bildas men förväntas uppkomma. I detta fall hindrar 
halkbekämpningsmedlet nederbörd från att lägga sig på ytan och bilda is. 
Kommunen strävar ständigt efter att finna halkbekämpningsmetoder som gör att en 
mindre mängd salt behöver användas. Tex används en saltlösning istället för torrsalt 
där det är möjligt, vilket medger en minskning av saltmängden med drygt 60%. 
Metoden fungerar bäst vid frosthalka, underkylt regn och torr snö vid stigande 
temperaturer. På det lågtrafikerade vägnätet tillämpas saltning mycket restriktivt.  
Metodval, utkallningsfrekvens och halkbekämpningseffekt är alltid en avvägning 
mellan olika intressen där trafiksäkerheten sätts främst. Kommunen arbetar även med 
information och utbildning av personal som arbetar med vinterväghållning samt är 
aktiva och följer utvecklingen som SKL och Trafikverket driver i frågan. 
 
Sand på vägbanan kan vara positivt ur vissa aspekter men innebär även många 
negativa konsekvenser. Sanden försvinner relativt snabbt från vägbanan då den körs 
bort av trafiken, blåser bort eller rinner undan med smältvatten och regnvatten ner i 
dagvattenbrunnar. På ett högtrafikerat vägnät kan sanden vara borta redan efter en 
halvtimme. Sanden riskerar att sätta igen brunnar och ledningsnät vilket försämrar 
avrinningen från vägen. Försämrad avrinning på vägbanan kan ge upphov till ökad 
halka. Sand fungerar bäst på packad snö vid mycket låga temperaturer, vilket 
förkommer relativt sällan i Lomma. I Lomma kommun används sand enbart på gång- 
och cykelvägnätet då sandspridningen från detta inte bedöms så stor. Begränsande för 
sand som halkbekämpningsmedel är klimat- och väderfaktorer samt trafikintensitet. 
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Med hänvisning till ovanstående anser tekniska avdelningen att tillvägagångsättet 
som används idag vid halkbekämpning i kommunen är ändamålsenligt och att 
kunskapsbilden är god. Därmed anser tekniska avdelningen att en utredning inte är 
nödvändig." 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-23, § 207, att återremittera 
ärendet till tekniska nämnden för ytterligare beredning, då nämndens yttrande till 
övervägande del handlar om möjligheten att halkbekämpa med sand på vägbanorna.  
 
I skrivelse daterad 2020-03-10 lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen följande 
kompletterade yttrande:  
"Idag används både sand och salt som halkbekämpningsmedel på kommunens gång- 
och cykelbanor. Sanden läggs ut inför ihållande perioder då temperaturen förväntas 
ligga nära eller under frysgrader. Sanden är saltinblandad eftersom en viss mängd salt 
behövs för att sanden inte ska klumpa ihop sig. Tidigt och sent på säsongen då halkan 
endast uppstår i begränsad omfattning används salt som halkbekämpningsmedel. 
Anledningen till att sand inte används vid dessa tidpunkter är att denna kan ge en 
ökad risk för olyckor, eftersom även sanden kan innebära en halkrisk, framförallt för 
cykeltrafiken. All vinterväghållning genomförs så att saltanvändningen minimeras utan 
att kraven på trafiksäkerhet och god framkomlighet minskar.  
Med hänvisning till ovanstående förtydligande och tidigare yttrande anser tekniska 
avdelningen att tillvägagångsättet som används idag vid halkbekämpning i kommunen 
är ändamålsenligt och att kunskapsbilden är god. Därmed anser tekniska avdelningen 
att en utredning inte är nödvändig." 
 
Vidare föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att tekniska nämnden beslutar att 
föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anse motionen vara 
besvarad med hänvisning till tekniska nämndens yttrande 2019-09-30, § 63, och 
förvaltningens förslag till yttrande daterat 2020-03-10. En utredning anses inte vara 
nödvändig.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Motion från Miljöpartiet (MP), 2019-02-04  
‒ Protokoll från tekniska nämnden, 2019-09-30, § 63 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-23, § 207  
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-03-10 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-03-16, § 21  
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 

att anse motionen vara besvarad med hänvisning till tekniska nämndens yttrande 
2019-09-30, § 63, och förvaltningens förslag till yttrande daterat 2020-03-10. En 
utredning anses inte vara nödvändig.  

______________________ 
Sändlista 
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TN § 23    
 
 

Uppföljning av underhåll inom kommunala fastigheter 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden ska årligen följa upp föregående års fastighetsunderhåll. I skrivelse 
från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2020-03-10 lämnas en rapport för 
utförda underhållsåtgärder och hur det förhåller sig till de planerade och budgeterade 
underhållen.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive utförda underhållsåtgärder 

2019, 2020-03-10 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-03-16, § 24  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner rapporten i enlighet med bilaga, efter revidering av 

arbetsutskottets givna direktiv, avseende uppföljning av fastighetsunderhållet 
inom kommunala fastigheter.  

 
./.  Bilaga  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN § 24    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Mattias Persson lämnar en kort uppföljning av entreprenören PEAB:s 
arbete med driften av gata/park i kommunen. Vidare informerar han om att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt in en pandemiplan från dess olika 
entreprenörer, vilken även inkluderar PEAB. PEAB har aviserat om eventuellt behov av 
tidsförlängning med anledning av pandemin, men det är inte aktuellt just nu.  
 
Vidare informerar Mattias om pilotprojektet Bantorget i Lomma, där den befintliga 
gummibeläggningen nu ska bytas ut till ett korkmaterial. Materialvalet är mer 
miljövänligt och bidrar till att inga mikroplaster släpps ut. Projektet är en pilotstudie 
och dess effekter ska granskas under åren.  
 
Mattias informerar även om årets muddring i Lomma hamn och vad det har inneburit 
för kommunen.  
 
Bengt Strengbom, projektsamordnare, informerar om kommunens olika pågående 
projekt.  
 
Peter Brobäck (M) önskar att samhällsbyggnadsförvaltningen förbättrar sin 
kommunikation avseende pågående och kommande projekt genom fler aviseringar på 
hemsidan. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar med sig synpunkten.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


