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2014-12-08

TN AU § 100

Dnr TN 2014:82.214

Remissyttrande över granskningshandling gällande detaljplan för
del av Vinstorp 31:1 (f.d. vattenverkstomten), Lomma
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för del av Vinstorp 31:1 (f.d.
vattenverkstomten). Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra
för bostäder, teknisk anläggning, park samt huvud- och lokalgatan inom planområdet. Planförslaget innebär att befintlig lekplats i planområdets norra del behålls.
Detaljplanen är nu föremål för granskning och synpunkter ska skriftligen ha
kommit in till kommunstyrelsen senast 2014-12-12.
Tekniska förvaltningen har tagit fram en skrivelse i ärendet, daterad 2014-11-24.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från tekniska förvaltningen med förslag till yttrande, 2014-11-24
– Detaljplan för del av Vinstorp 31:1
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att till kommunstyrelsen överlämna
bifogade synpunkter avseende detaljplan för del av Vinstorp 31:1.
./.

Bilaga A
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2014-12-08

TN AU § 101

Dnr TN 2014:384.509

Remissyttrande över funktionellt prioriterat vägnät
Ärendebeskrivning
Trafikverket har tagit fram ett förslag till funktionellt prioriterat vägnät på det statliga vägnätet. Det funktionellt prioriterade vägnätet ska vara ett planeringsunderlag och kommer ej att ersätta den vanliga planeringsprocessen. Det funktionellt
prioriterade vägnätet avser endast tillgänglighet för lastbilar, personbilar och bussar. Hälsa, miljö eller trafiksäkerhet har inte tagits med avvägningen.
Funktionellt prioriterat vägnät delas in i tre skikt: Nationellt och internationellt
viktiga vägar, regionalt viktiga vägar samt kompletterande regionalt viktiga vägar.
Vägarna har dessutom fyra olika funktioner: Godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor och kollektivtrafik.
Funktionellt prioriterat vägnät är nu föremål för granskning och synpunkter ska
överlämnas till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen skickar sedan Lomma
kommuns gemensamma yttrande till Trafikverket. Remissyttrandet ska, enligt underrättelsen, skickas till Trafikverket senast 2015-02-15.
Tekniska förvaltningen har tagit fram en skrivelse i ärendet, daterad 2014-11-25.
Förvaltningen har granskat materialet och har inget att erinra.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från tekniska förvaltningen med förslag till yttrande, 2014-11-25
– Remissunderlag från Trafikverket funktionellt prioriterat vägnät
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott har inget att erinra avseende remiss över
funktionellt prioriterat vägnät.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-12-08

TN AU § 102

Dnr TN 2014:464.060

Beställning av entreprenad Cirkulationsplats Strandvägen –
Södra Västkustvägen, Lomma
Ärendebeskrivning
Entreprenaden omfattar ombyggnad av befintlig trevägskorsning till cirkulationsplats och inkluderar byte av tätskikt och skyddslager på befintlig port för gångoch cykelväg, ny belysningsanläggning och gestaltning av rondellyta i form av två
större metallsegel. Arbetet kommer i ett första skede utföras med fyllning för att
till våren utföras i sin helhet.
Finansiering kommer att ske inom ramen för tidigare beslutad totalbudget, om 8
miljoner kronor, för Trafiklösning Brohus/Slättängsdammarna. Efter anbudsförfrågan, daterad 2014-09-19, har sju stycken anbudsgivare inkommit med anbud.
För upphandlingen tillämpas lag om offentlig upphandling (LOU). Samtliga anbud ligger inom ramen för tidigare beslutad budget om 8 miljoner kronor.
Entreprenaden är tilldelad PEAB Sverige AB.
Tekniska förvaltningen har tagit fram en skrivelse i ärendet, daterad 2014-11-25.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-11-25
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:
– Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att ge tillförordnad teknisk chef
Göran Samuelsson och ordförande Alf Michelsen i uppdrag att beställa entreprenaden efter avslutad anbudsprövning till en anbudssumma inom ramen för projektets tidigare beslutade totalbudget om 8 miljoner kronor, för att på utförandeentreprenad utföra ”cirkulationsplats Strandvägen – Södra Västkustvägen i Lomma
Kommun”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-12-08

TN AU § 103

Skrivelser och meddelanden
dnr TN 2014:246.003

Beslut från kommunstyrelsen 2014-10-29 § 160, Yttrande över nämndernas nämndsplaner för 2015

dnr TN 2014:427.000

Beslut från kommunstyrelsen 2014-11-19 § 182,
Godkännande av begränsat öppethållande av förvaltningarna i kommunhuset 2015

dnr TN 2014:159.216

Beslut från kultur- och fritidsnämnden § 76, Godkännande av uppföljning av lokalbehovsplan

dnr TN 2014:159.216

Beslut från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 96, Uppföljning av lokalbehovsplan

dnr TN 2013:164.041

Beslut från kommunfullmäktige § 62, Delårsrapport
avseende perioden 2014-01-01 – 2014-08-31 och
helårsprognos för år 2014, revisionens granskning av
delårsrapport januari-augusti år 2014

dnr TN 2014:23.280

Förfrågan om förstudie från UKF-förvaltningen gällande område Fladäng – Pilängens förskola

dnr TN 2011:185.512

Beslut från Transportstyrelsen 2014-11-19 angående
överklagande av Länsstyrelsens i Skåne län beslut
den 27 juni, dnr 258-8009-2014. Länsstyrelens beslut
avser överklagande av beslut från Lomma kommun
avseende hastighetsbegränsningar,2013-11-04 dnr
TN 2011:185.

dnr TN 2014:23.280

Förfrågan om förstudie från UKF-förvaltningen gällande ombyggnad av Pilängskolans matsal.

dnr TN 2014:23.280

Förfrågan om förstudie från UKF-förvaltningen gällande Trollets förskola, tillgänglighetsanpassning inomhus.

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

