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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
2014-09-15
Plats
Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup
Tid
kl. 14.30-16.45
Beslutande

Alf Michelsen (M) ordförande
Lennart Månsson (M) vice ordförande
Patrik Bystedt (M) tjg. ersättare för Åsa Ahlström (M)
Bengt Håkansson (FP) ledamot
Rune Netterlid (S) ledamot

Övriga deltagare

Göran Samuelsson, tf förvaltningschef §§ 76-83
Torvald Kullendorff, ekonom §§ 76-83 (del av § 83)
Mattias Persson, gatuchef §§ 76-83 (del av § 83)
Peter Norlander, VA-chef §§ 76-83
Ingemar Nilsson, projektchef § 78
Susanne Persson, nämndsekreterare §§ 76-83

Utses att justera

Rune Netterlid

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma, 2014-09-22
Sekreterare
Susanne Persson
Ordförande
Alf Michelsen
Justerande
Rune Netterlid

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

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-09-15
Paragrafer

§§ 76-83

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-09-26

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset i Lomma

Underskrift
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2014-10-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

s. 3 (12)

2014-09-15

TN AU § 76

Dnr TN 2014:164.041

Delårsrapport för tekniska nämnden 2014
Ärendebeskrivning
Delårsbokslut januari – augusti 2014 för tekniska nämnden redovisas. Rapporten
inkluderar en helårsprognos.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-09-09
– Delårsbokslut 2014 Skattefinansierad verksamhet
– Delårsbokslut 2014 Fastighetsverksamhet
– Delårsbokslut 2014 Avgiftsfinansierad verksamhet
– Investeringsrapport 2014 januari - augusti
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
följande:
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna delårsrapport januari – augusti 2014
för tekniska nämnden och överlämna rapporten till kommunstyrelsen.
./.

Bilaga A
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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TN AU § 77

Dnr TN 2014:164.041

Rapportering av investeringsprojekt – projektuppföljning till och
med 2014-09-09
Ärendebeskrivning
Projektuppföljning av större projekt inom tekniska förvaltningen till och med
2014-09-09. Rapporten redovisar status för projekt inom fastighets-, gata/parksamt VA-avdelningen (vatten och avlopp).
Beslutsunderlag
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-09-09
– Rapport ”projektuppföljning tom 2014-09-09”, daterad 2014-09-09.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
följande:
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapport, daterad 2014-09-09,
”Projektuppföljning större projekt inom tekniska förvaltningen till och med 201409-09”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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TN AU § 78

Dnr TN 2014:245.041

Revidering av kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget
2015-2017 avseende kommunövergripande kollektivtrafikstråk
Vinstorpsvägen samt ombyggnad Lommabanan för Pågatågstrafik
Ärendebeskrivning
Under 2011 färdigställdes ett planprogram för stationsområdet som utgick ifrån att
planskildhet med Lommabanan skulle byggas i korsningen med Industrigatan.
I slutet av 2011 började tekniska förvaltningen överväga om det var riktigt att
bygga planskildheten i detta läge. En utredning tillsattes för att se om det skulle
vara möjligt att flytta planskildheten till Vinstorpsvägen. I detta läge kan kollektivtrafiken i ett framtidsperspektiv dra bättre nytta av en planskildhet.
Busstrafiken blir inte beroende av långa bomfällningstider och kopplingen mellan
buss och framtida pågatågsförbindelse får en naturlig koppling. Även Trafikverket
och Skånetrafiken kopplades in i utredningsarbetet. Tekniska förvaltningens
resonemang mottogs positivt. Parallellt med detta hade Trafikverket tagit beslut
om att skrinlägga planerna på en ny trafikplats (Lomma södra) i sydöstra Lomma
och strax norr om Åkarp. Det öppnade då upp för att istället bygga bussramper till
E6/E20 i förlängningen av Vinstorpsvägen mot Hjärup. För att säkerställa framkomligheten för buss beslöts även att bygga en cirkulationsplats där Vinstorpsvägen korsar Malmövägen. Korsningen blir därmed mer trafiksäker, vilket tekniska
förvaltningen eftersträvat i många år.
2013 togs beslut om att gå vidare med en planskildhet vid Vinstorpsvägen, varför
detaljplanearbetet med stationsområdet togs upp på nytt med dessa nya förutsättningar. Nu började också planerna på Pågatågstrafik att ta fart. Det resulterade
under våren 2014 i ett medfinansieringsavtal mellan berörda kommuner utefter
Lommabanan och Söderåsbanan, Trafikverket samt Region Skåne.
Ovanstående innebär att ett antal olika projekt har vuxit fram, som hänger ihop och
krävs för att nå en totallösning på kollektivtrafiken i Lomma kommun:
- Planskildhet Vinstorpsvägen

50/50 Trafikverket/Lomma kommun

- Div. åtgärder för att få framkomlighet
och trafiksäkerhet längs Vinstorpsvägen

100% Lomma kommuna

-Plattformaar, gc-bro i söder, m.m.
inom själva stationsområdet

100% Lomma kommun i enlighet med
Medfinansieringsavtalet

-Övrigt inom och i anslutning
till själva stationsområdet

100% Lomma kommun

Utdragsbestyrkande
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- Bussramper E6/E20 samt
Cirkulationsplats Malmövägen

84,7/15,3Trafikverket/Lomma kommun

- GC-kommunikationer från och
till stationsområdet

100% Lomma kommun

-Planskildhet Lommabanan/väg 913
strax söder Flädie och framtida
Stationsområde

100% Trafikverket
(Kommer att kräva Lomma kommuns
engagemang)

De åtgärder (Planskildhet Vinstorpsvägen, övriga åtgärder längs Vinstorpsvägen
samt bussramper och cirkulationsplats) som påverkar busstrafiken längs Vinstorpsvägen ska vara färdigställda hösten 2017. Alla övriga åtgärder ska vara klara
hösten 2020 då Pågatågstrafiken är tänkt att starta.
För att genomföra ovanstående åtgärder krävs en större fördelning av medlen
under åren 2014 – 2020. En del av de nödvändiga medlen är redan reserverade för
vissa år och en del är ännu inte reserverade. I revideringsförslag av investeringsbudget 2015 – 2017 framgår antaget nyttjande av nödvändiga medel under hela
investeringsperioden (2014 – 2020).
Beslutsunderlag
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-09-09
– Revideringsförslag av investeringsbudget 2015 – 2017
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
följande:
– Tekniska nämnden beslutar att hemställan om erforderliga medel, i enlighet
med ”revideringsförslag av investeringsbudget 2015 – 2017”, tillställs kommunfullmäktige för fastställelse.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-09-15

TN AU § 79

Dnr TN 2014:217.434

Remissyttrande över avgränsning och föreskrifter för det
kommande naturreservatet ”Alkärret i Haboljung” i Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens nämndsplan för 2014 är ambitionen att ytan naturreservat i kommunen ska fördubblas mellan december 2012 och slutet av 2018.
Under hösten 2013 presenterades en åtgärdsplan med förslag på vilka områden
som skulle kunna komma ifråga för att uppfylla målet. I planen är Alkärret i
Haboljung prioriterat som område nummer två efter Östra dammarna som nu är
färdigt kommunalt reservat. Planledningsgruppen har 2014-06-11 godkänt remitterade handlingar med syfte, avgränsning och föreskrifter för ”Alkärret i Haboljung”.
Tekniska nämnden har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget.
Nämndernas remissvar ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast
2014-09-16. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till remissyttrande.
Beslutsunderlag
– Remissyttrande från tekniska förvaltningen, 2014-09-02
Förslag på avgränsning avgränsning och föreskrifter för det kommande naturreservatet ”Alkärret i Haboljung” i Lomma kommun.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att till kommunstyrelsen
överlämna bifogat remissyttrande daterat 2014-09-02 över avgränsning och
föreskrifter för det kommande naturreservatet ”Alkärret i Haboljung” i Lomma
kommun.
./.

Bilaga B
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

s. 8 (12)

2014-09-15

TN AU § 80

Dnr TN 2014:58.214

Remissyttrande över granskningshandling för detaljplan för del
av Lomma 24:8 och del av Lomma 26:3>5, Smålandsgatan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för del av Lomma 24:8 och del
av Lomma 26:3>5, Smålandsgatan. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten
av att ändra användningen allmän platsmark, natur, till kvartersmark, bostäder.
Detaljplanen är nu föremål för granskning och synpunkter ska skriftligen ha
inkommit till Kommunstyrelsen senast 2014-09-22. Tekniska förvaltningen har
tagit fram ett förslag till remissyttrande.
Beslutsunderlag
– Remissyttrande från tekniska förvaltningen, 2014-09-02
– Granskningshandling gällande detaljplan för del av Lomma 24:8 och del av
Lomma 26:3>5, Smålandsgatan.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att till kommunstyrelsen
överlämna bifogat remissyttrande daterat 2014-09-02 över granskningshandling
för detaljplan för del av Lomma 24:8 och del av Lomma 26:3>5, Smålandsgatan.
./.

Bilaga C
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Remissyttrande över samrådshandling planprogram för Alnarpsområdet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta planprogram för Alnarpsområdet.
Planprogrammets huvudsyfte är att redovisa grunddragen i användningen av mark
och vatten samt att visa på olika utvecklingsmöjligheter av området. Programmet
kommer sedan att följas av upprättande av en eller flera detaljplaner.
Planprogrammet är nu föremål för samråd och synpunkter ska skriftligen
ha inkommit till Kommunstyrelsen senast 2014-09-30. Tekniska förvaltningen har
tagit fram ett förslag till remissyttrande.
Beslutsunderlag
– Remissyttrande från tekniska förvaltningen, 2014-09-03
– Samrådshandling planprogram för Alnarpsområdet
Arbetsutskottets handläggning
Tekniska nämndens arbetsutskott enas under sammanträdet om att i det
ursprungliga förslaget till remissyttrande över samrådshandling planprogram för
Alnarpsområdet göra följande ändring:
Meningen ”Gångstråken i Alnarpsområdet bör helst asfalteras för att minska
olycksrisken” stryks.
Följande mening läggs till: ”Huvudcykelstråket till det planerade stationsområdet
bör vara asfalterad och ha god standard. Detta för att öka framkomligheten och
minska olyckrisken för cyklister som vill ta sig till och från stationen och därmed
främja kollektivtrafiken”.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att i förslaget till remissyttrande
över samrådshandling planprogram för Alnarpsområdet göra följande ändring:
Meningen ”Gångstråken i Alnarpsområdet bör helst asfalteras för att minska
olycksrisken” stryks.
Följande mening läggs till: ”Huvudcykelstråket till det planerade stationsområdet
bör vara asfalterad och ha god standard. Detta för att öka framkomligheten och
minska olyckrisken för cyklister som vill ta sig till och från stationen och därmed
främja kollektivtrafiken”.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

s. 10 (12)

2014-09-15

Forts. TN AU § 81

Dnr TN 2014:58.214

– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar efter genomförda ändringar att till
kommunstyrelsen överlämna remissyttrande daterat 2014-09-15 över samrådshandling planprogram för Alnarpsområdet.
./.

Bilaga D
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Skrivelser och meddelanden
dnr TN 2014:23.280

Förfrågan om förstudie från UKF-förvaltningen gällande Alléskolan och Rutsborgskolan (fasadskyltar)

dnr TN 2014:23.280

Förfrågan om förstudie från UKF-förvaltningen gällande stig runt sopstation vid Löddesnässkolan

dnr TN 2014:23.280

Beställning från UKF-förvaltningen gällande Karstorps förskola, avdelning Trumman (höj- och sänkbart skötbord)

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att skrivelser och meddelanden
läggs till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen informerar om följande ärenden:
- Hantering av konsekvenser efter översvämningarna i slutet av augusti.
Göran Samuelsson, tf förvaltningschef, Mattias Persson, gatuchef och Peter
Norlander, VA-chef, informerar arbetsutskottets ledamöter.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

