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TN AU § 61   TN/2018:202 - 318 
 
 

Förslag till beslut avseende ansökan om upprustningsbidrag samt svar 
på skrivelse från Fjelie By samfällighet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Fjelie by samfällighet har inkommit med en skrivelse avseende förslag till 
kostnadsfördelning för reparation av vägnätet i Fjelie samt snöröjning på ny cykelväg 
genom Fjelie by. Under 2018 har Trafikverket byggt om väg E6.02, vilket föranlett 
överlämningen av väghållningsansvaret till vägföreningen. Lomma kommun har haft 
drift- och underhållsansvaret av det aktuella vägnätet fram till överlämningen. 
 
Enligt Lomma kommuns bidragsregler för enskild väghållning finns möjlighet att 
ansöka om ett upprustningsbidrag. Upprustningsbidraget prövas i varje enskilt fall av 
kommunen. Vissa delar av det enskilda vägnätet utgör ett regionalt stråk för 
cykeltrafik och andra delar är viktiga för tillgängligheten till kollektivtrafiken. 
 
Lomma kommun prövar inte kategori av snöröjningsklass då den aktuella sträckan 
ingår i ett regionalt stråk, där Trafikverket är huvudansvarig. 
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar Mattias Persson, teknisk chef, information i 
ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-08-27  
‒ Skrivelse från Fjelie by samfällighet, 2018-07-05 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att ett upprustningsbidrag kan beviljas till ett belopp 

av maximalt 50 000 kr. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 62   TN/2018:231 - 042 
 
 

Delårsbokslut för tekniska nämnden januari - augusti 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till delårsbokslut för tekniska 
nämndens verksamhet enligt kommunstyrelsens anvisningar.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar Torvald Kullendorff, ekonom, och Tommy 
Samuelsson, samhällsbyggnadschef, information i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-09-13 

‒  Bilaga 1: Tekniska nämnden - Övergripande frågor 
‒  Bilaga 2: Skattefinansierad verksamhet 
‒  Bilaga 3: Fastighetsverksamhet 
‒  Bilaga 4: Avgiftsfinansierad verksamhet 
‒  Bilaga 5: Investeringsbilaga 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner föreliggande förslag till delårsbokslut för tekniska 

nämnden efter revidering i enlighet med av arbetsutskottets givna direktiv. 
Tekniska nämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen.  
 

./.  Bilaga A, B, C, D, E 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 63   TN/2018:230 - 040 
 
 

Projektuppföljning - Större projekt inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 2018-08-31 

 
 

Ärendebeskrivning 
Projektuppföljning avseende större projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen till 
och med 2018-08-31 presenteras. I beslutsunderlaget beskrivs status för projekt inom 
tekniska avdelningen samt inom fastighetsavdelningen.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar Mattias Persson, teknisk chef, och Göran 
Samuelsson, fastighetschef, information i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-09-11 

‒ Bilaga 1: Projektuppföljning - Fastigheter, 2018-09-11  
‒ Bilaga 2: Projektuppföljning - Tekniska avdelningen, 2018-09-11   

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner föreliggande rapporter, daterade 2018-09-11,   

avseende projektuppföljning beträffande större projekt inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 2018-08-31. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 64   TN/2018:220 - 511 
 
 

Remissyttrande av Transportstyrelsens föreskrifter, allmänna råd om 
vägmärken och andra anordningar, TSF 2013-23 

 
 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har genomfört ändringar i vägmärkesförordningen (2007:90), infört nya 
vägmärken och andra anordningar samt att det blir en ny struktur och namn på vissa 
vägmärken och andra anordningar. Detta medför att transportstyrlens föreskrifter är i 
behov av ändring så de överensstämmer med förordningen. 
 
Transportstyrelsen har gett intresserade parter möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget av nya föreskrifter för att komplettera de nya vägmärkena och andra 
anordningar.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter på förslaget och har således inget 
att erinra mot förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter allmänna råd om vägmärken och andra 

anordningar, 2018-05-09 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har inga synpunkter på förslaget och har således 

inget att erinra mot förslaget.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 65   TN/2017:101 - 214 
 
 

Remissyttrande avseende granskningsförslag till detaljplan för del av 
Bjärred 11:7 i Bjärred, Lomma kommun (Högsäter) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område. 
Detaljplanens syfte är att bekräfta och bevara befintlig bebyggelse inom planområdet. 
 
Detaljplaneförslaget har varit på samrådsremiss under april 2017. Tekniska nämndens 
arbetsutskott lämnade inga synpunkter på förslaget vid dess sammanträde 2017-05-29 
§ 29.   
 
Remissyttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 13 september 2018. 
Tekniska nämnden har sökt uppskov med sitt yttrande till den 24 september 2018. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse 2018-08-31 sitt förslag till 
yttrande.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-08-31 
‒ Underrättelse - granskningsförslag, planeringsavdelningen, 2018-08-06 
‒ Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-06-13, KS/KF 2016.116.214 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2017-05-29, § 29  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har inga synpunkter på granskningsförslaget.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 66   TN/2017:242 - 537 
 
 

Förslag till beslut avseende hemställan om investeringsmedel för 
slutreglering av KF-projekt 1320 Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ett ärende avseende begäran om utökad totalutgift för rubricerat projekt behandlades 
under hösten 2017 i berörda politiska nämnder (TN § 38 2017-09-25, KS § 130 2017-
10-04 och KF § 66 2017-10-26). Kommunfullmäktiges beslut innebar att 
kommunstyrelsen beviljades ett tilläggsanslag på 42,3 miljoner kronor avseende KF-
projekt 1320 ”Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen” för den händelse att 
förhandlingarna med berörda parter leder till att kommunen är betalningsansvarig 
motsvarande den nya totalutgiften om 103,1 miljoner kronor.  
 
Kommunfullmäktige beslutade även att ge tekniska nämnden uppdrag att begära 
investeringsmedel hos kommunstyrelsen då ett styrkt utbetalningsunderlag kan 
presenteras och kostnadsfördelningen mellan projektets olika parter säkerställts, i 
enlighet med beslutade överenskommelser och ansvar för de ökade kostnaderna i 
projektet.  
 
I skrivelsen från samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-09-12 presenteras 
beslutsunderlaget för begäran om investeringsmedel hos kommunstyrelsen. Skrivelsen 
redovisar bland annat resultatet av förvaltningens utredning avseende 
kostnadsökningarna jämte anledningarna därtill.  
 
Skrivelsen redogör även för att Lomma kommun har ansökt om utbetalning av det 
beviljade beloppet om 22 miljoner kronor genom den statliga medfinansieringen från 
trafikverket samt om ytterligare 10 procent med hänvisning till gällande förordning 
och handbok för statlig medfinansiering. En eventuellt ökad medfinansiering är dock 
avhängig av att det finns ekonomiskt utrymme i trafikverkets regionala plan.  
 
Efter genomförda förhandlingar har trafikverket godkänt ytterligare medfinansiering 
av projektet med 11,2 miljoner kronor. Trafikverket har godkänt medfinansiering av 
projektet till en totalsumma av 33.2 miljoner kronor.  
 
Kommunfullmäktiges beviljande av tilläggsanslag är villkorat av att förhandlingar 
mellan parterna leder till att kommunen är betalningsansvarig. Förhandling avseende 
medfinansiering har skett vid möte och samtal mellan företrädare för trafikverket och 
kommunen. 
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TN AU § 66 (forts.)  TN/2017:242 - 537 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott att föreslå 
tekniska nämnden, med stöd av underlaget i skrivelse från 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-09-12, att hos kommunstyrelsen begära  
30 050 000 kronor i utökat anslag för att kunna slutreglera skulden till trafikverket för 
projekt 1665 Planskildhet Vinstorpsvägen.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning lämnar samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson 
information i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-09-12 

‒ Bilaga 1: Protokoll från tekniska nämnden 2017-09-25, § 38  
‒ Bilaga 2: Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 2017-09-18 jämte bilagd 

promemoria 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden, med stöd av 

underlaget i skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-09-12, att hos 
kommunstyrelsen begära 30 050 000 kronor i utökat anslag för att kunna 
slutreglera skulden till trafikverket för projekt 1665 Planskildhet Vinstorpsvägen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 67   TN/2018:42 - 514 
 
 

Parkeringsplats korsningen Nordmannavägen - Gudruns väg i Bjärred, 
Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2017 utfördes beläggningsarbete samt bredning av gång- och 
cykelbanan utmed Nordmannavägen i Bjärred. I samband med detta togs ett flertal 
längsgående parkeringsfickor bort utmed sträckan för att möjliggöra denna breddning. 
Längst ner på Nordmannavägen i anslutning till scoutgården, Trollets förskola och 
Bjärehovskolan, behölls två partier med korttidsreglerade, längsgående bilplatser i 
syfte att kunna nyttjas för hämtning och lämning till verksamheterna. 
 
NN har i rubricerat ärende inkommit med skrivelser där han påtalat att han anser 
dessa korttidsplatser är olämpliga, då de innebär en trängre infart/utfart till/från 
Gudruns väg samt en trafiksäkerhetsfara. 
 
Tekniska avdelningen har varit på plats för att kontrollera ovanstående och gjort 
bedömningen att det finns tillräcklig svängradie i korsningen samt att bilplatserna inte 
utgör några trafiksäkerhetsproblem. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-08-13 

‒ Bilaga 1: Inkommen skrivelse - Synpunkter angående parkeringsplatser utmed 
Nordmannavägen, Bjärred, 2018-02-06 

‒ Bilaga 2: Svarsskrivelse på ärende gällande Parkeringsplatser längs 
Nordmannavägen, Bjärred, 2018-02-26  

‒ Bilaga 3: Inkommen skrivelse - Angående P-plats vid korsningen 
Nordmannavägen - Gudruns väg, Bjärred, 2018-03-07 

‒ Bilaga 4: Inkommen skrivelse - Angående parkeringsplats i korsningen 
Nordmannavägen - Gudruns väg, Bjärred, 2018-03-08  

‒ Bilaga 5: Svar på brev daterat 2018-03-07, angående parkering på 
Nordmannavägen, Bjärred, 2018-03-14 

‒ Bilaga 6: Inkommen skrivelse - Angående parkeringsplats, korsningen 
Nordmannavägen - Gudruns väg, Bjärred, 2018-03-27 

‒ Bilaga 7: Inkommen skrivelse - Angående P-plats i korsningen 
Nordmannavägen - Gudruns väg i Bjärred, 2018-04-10  

‒ Bilaga 8: Inkommen skrivelse - Angående P-plats i korsningen 
Nordmannavägen och Gudruns väg i Bjärred, 2018-04-10  
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TN AU § 67 (forts.)  TN/2018:42 - 514 
 

‒ Bilaga 9: Inkommen skrivelse - Angående parkeringsplats korsningen 
Nordmannavägen - Gudruns väg, Bjärred, 2018-06-08 

‒ Bilaga 10: Inkommen skrivelse angående Parkeringsplats korsningen 
Nordmannavägen och Gudruns väg i Bjärred, 2018-08-30 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒  Tekniska nämnden beslutar att befintliga parkeringsplatser på Nordmannavägen 

ska finnas kvar i sin nuvarande utformning. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 68    
 
 

Information 
 

Ärendebeskrivning 
Lennart Persson, parkansvarig på tekniska avdelningen, informerar om det fortsatta 
arbetet med utvecklingsprogram för badplatser i Lomma kommun för att göra 
stränderna mer attraktiva. Under mötet presenteras följande punkter för vad som 
skall behandlas i utvecklingsprogrammet:  

Åtgärd Beskrivning 

1. Badplatserna 4 EU-badplatser, Blå Flagg, Gränserna förtydligas. Lokala ordningsföreskrifter. 

2. Skötsel/underhåll Harpning av sand, Tångrensning. 

3. Information om badplatserna Bättre info på hemsida/app. Lokala ordningsföreskrifterna: vetskap och gränser. Större skyltar 
typ ”Välkommen till…” 

4. Säkerhet, tillgänglighet Livbojar och räddningsstegar. Bemannade livräddningsstationer. Tillgänglighetsrådet, info vid 
möte. 

5. Aktivitetsytor och 
aktivitetsutrustning 

Bollplaner, ytor för lek och spontana aktiviteter. Gör gestaltningsprogram.  

6. Strandmöbler Solstolar, soffor, kafémöbler, omklädningshytter m.m. Gör gestaltningsprogram.  

7. Bryggor, trappor, ramper och 
trädäck 

Beaktas vid ombyggnad av Långa bryggan och T-bryggan och kompletteras framöver på övriga 
bryggor. Gör gestaltningsprogram.  

8. Badflottar Eventuellt inköp av flera utöver de två befintliga. Befintliga flottar kan byggas ut och 
kompletteras.  

9. Toaletter, duschar m.m. Framöver åretrunttoalett vid Habo Ljung och norra delen av ”Lomma Norra”. Flera duschar 
utmed stränderna  

10. Norra piren vid Höjeås utlopp Bygg soldäck/plattform av betong norr om piren med hopp- och dykmöjligheter. 

11. Sanddynor och tånghantering Utvärdering av nuvarande tång och sandhantering görs inför ny vattendomsprövning 2025. 

12. Vattenkvalitet Badsträndernas vattenkvalitet är som helhet bra. Utred Höjeås dåliga vattenkvalité.  

13. Restauranger, kiosker och 
grillplatser 

Beaktas inte i detta program 

14. Ev. högre vattennivåer i 
framtiden 

Beaktas inte i detta program 

15. Övrigt ? 
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TN AU § 68 (forts.)   
 
Tekniska nämndens arbetsutskott erbjuds att lämna förslag på fler punkter som kan 
behandlas i utvecklingsprogrammet vid ett senare sammanträde.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 69   TN/2017:303 - 303 
 
 

Förslag till beslut avseende Lomma kommuns inträde i VA-SYD 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde i samarbete med utvecklingsavdelningen 
i Lomma under perioden 2017-05-31 till 2017-10-31 en förstudie som undersökte för- 
och nackdelar för Lomma kommun avseende VA-samverkan med VA SYD. Förstudien 
presenterades för tekniska nämnden i Lomma 2017-12-11 §47. 
 
Ärendet återupptogs i tekniska nämnden 2018-02-26 §13. Tekniska nämnden 
framförde och beslutade då bl.a. att: 
”en fördjupad samverkan med VA SYD skulle kunna skapa de bästa förutsättningarna 
för Lomma kommun att möta framtida utmaningar. Vidare framgår det inte av 
förstudien vilka ekonomiska konsekvenser det skulle bli av en sådan samverkan. För att 
utröna detta uppdrar tekniska nämnden till förvaltningen att i samarbete med VA SYD, 
presentera ett förslag på beslutsunderlag för ett samgående med VA SYD.” 
 
Efter ett uppstartsmöte mellan VA SYD och samhällsbyggnadsförvaltningen 
påbörjades, i enlighet med tekniska nämndens beslut, ett fördjupat utredningsarbete. 
Med anledning av detta beslutades att arbetet skulle inledas omgående och att det var 
önskvärt med en skyndsam process inte minst ur ett verksamhetsperspektiv. Avsikten 
med arbetet i denna fas var att underlaget skulle möjliggöra att  
VA-verksamheten vid Lomma Kommun skulle kunna överföras till VA SYD 2019-01-01. 
Ett beslutsunderlag och en tidplan för en eventuell övergång presenterades för 
tekniska nämndens arbetsutskott i Lomma i slutet på maj. Tekniska nämnden föreslog 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om inträde i VA SYD 
2018-06-18, § 35. Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-06 § 44 att ansöka om 
medlemskap i VA-SYD.  
 
Kommunfullmäktige i Burlöv, Eslöv och Malmö har beslutat att godkänna Lommas 
medlemskap i VA SYD efter hemställan från VA SYD. Kommunfullmäktige i Lund 
behandlar hemställan vid sammanträde 2018-09-27. Beslut i VA SYDs förbundsstyrelse 
att erbjuda Lomma medlemskap i VA SYD kommer att äga rum 2018-09-26. 
Kommunfullmäktige i Lomma kommun kommer fatta beslut om kommunen skall tacka 
ja eller nej till inträde i VA SYD 2018-10-15. I det fall Lomma tackar ja kommer beslut 
att tas i VA SYDS förbundsfullmäktige att godkänna Lommas medlemskap i VA SYD 
2018-10-26. 
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-09-17 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

TN AU § 69 (forts.)  TN/2017:303 - 303 
 
Under förutsättning att VA SYDs förbundsstyrelse beslutar om att erbjuda Lomma 
medlemskap i VA SYD 2018-09-26, föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att 
tekniska nämnden rekommenderar kommunstyrelsen i Lomma att föreslå 
kommunfullmäktige att:  
‒ godkänna förslag på samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och 

Lommas kommuner 
‒ anta förslag till förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, 

Eslöv och Lomma 
‒ anta förslag till reglementen för förbundsstyrelse, ägarnämnder och revisorer 
‒ för sin del ställa sig bakom förslag till Lomma kommuns inträde i VA SYD samt att 

översända förslaget till Kommunstyrelsen i Lomma för vidare handläggning och 
beslut i Kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-09-11 

‒ Bilaga 1: Samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma 
kommuns inträde i VA SYD. 

‒ Bilaga 2: Förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, 
Eslöv och Lomma. 

‒ Bilaga 3: Reglemente för ägarnämnd Lomma för VA-samverkan mellan Lund, 
Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma. 

‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2018-06-20, § 93  
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2018-06-18, § 35  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
Under förutsättning att VA SYD:s förbundsstyrelse beslutar om att erbjuda Lomma 
medlemskap i VA SYD 2018-09-26 rekommenderar tekniska nämnden 
kommunstyrelsen i Lomma kommun att föreslå kommunfullmäktige att: 
‒ godkänna förslag på samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och 

Lommas kommuner, 
‒ anta förslag till förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, Burlöv, 

Eslöv och Lomma 
‒ anta förslag till reglementen för förbundsstyrelse, ägarnämnder och revisorer, 
‒ för sin del ställa sig bakom förslag till Lomma kommuns inträde i VA SYD samt att 

översända förslaget till Kommunstyrelsen i Lomma för vidare handläggning och 
beslut i Kommunfullmäktige. 

 
______________________ 
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