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2014-10-27

TN AU § 88

Dnr TN 2014:356.179

Remissyttrande över Handlingsprogram Lomma kommun 20152018 enligt lagen om skydd mot olyckor
Ärendebeskrivning
I Lagen om skydd mot olyckor fastslås att kommunen ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Programmet ska enligt
lag innehålla kommunens mål för verksamheten, redovisning av de risker för
olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, en beskrivning av hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den
planeras samt vilken förmåga och vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig för att genomföra räddningsinsatser.
Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta reviderat Handlingsprogram enligt
lagen om skydd mot olyckor för Lomma kommun 2015-2018. Handlingsprogrammet är nu föremål för samråd och synpunkter ska skriftligen ha inkommit till
kommunstyrelsen 2014-10-31.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från tekniska förvaltningen med förslag till remissyttrande,
2014-10-21
– Förslag till Handlinsprogram Lomma kommun 2015-2018 enligt lagen om
skydd mot olyckor
Arbetsutskottets handläggning
Arbetsutskottets ledamöter enas om att sid- och bilagehänvisningar i förvaltningens förslag till remissyttrande ska förtydligas innan yttrandet överlämnas till
kommunstyrelsen.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att, efter genomförda förtydliganden
avseende sid- och bilagehänvisningar, till kommunstyrelsen överlämna
bifogat yttrande daterat 2014-10-27 gällande Handlingsprogram enligt lagen om
skydd mot olyckor.
./.
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2014-10-27

TN AU § 89

Dnr TN 2014:346.501

Remissyttrande över vägplan för ombyggnad av väg 913 BjärredFlädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen – Flädie Kyrkväg,
Lomma kommun, Skåne län
Ärendebeskrivning
Trafikverket har beslutat att en vägplan ska tas fram för projektet Väg 913, gångoch cykelväg delen Lundavägen – Flädie Kyrkväg. Syftet med planen är
- att erhålla tillstånd att bygga allmän väg
- att reglera vad som ska utgöra väganordning
- att ge markåtkomst med vägrätt, inskränkt vägrätt och tillfällig nyttjanderätt av
mark för att kunna bygga allmän väg samt att förvalta allmän väg
- att reglera och avgränsa det allmänna väghållaransvaret.
En ny gång- och cykelväg planeras utmed Fjelievägens norra sida, med en planskild korsning under väg 913. Den planskilda korsningen ska placeras strax öster
om Björkallén och Lundavägen. Gång- och cykelvägen föreslås bli 3 meter bred
och asfalterad. Mellan Bjärred och Björkallén föreslås en breddad stödremsa (1
meter) som ska fungera som ridväg.
Vägplanen är nu föremål för granskning och synpunkter ska skriftligen ha kommit
till Trafikverket senast 2014-10-24. Tekniska nämnden har fått dispens med sitt
yttrande till 2014-10-28.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från tekniska förvaltningen med förslag till remissyttrande,
2014-10-20
– Vägplan för projekt 913, gång- och cykelväg delen Lundavägen – Flädie Kyrkväg
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att föreslå tekniska nämnden
följande:
– Tekniska nämnden beslutar att överlämna bifogade synpunkter till
Trafikverket gällande vägplan för ombyggnad av väg 913 Bjärred-Flädie, gångoch cykelväg delen Lundavägen – Flädie Kyrkväg, Lomma kommun.
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