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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-10-27 
Plats  Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen  
Tid kl. 18.30-20.15, ajournering kl 19.05-19.25 

 
 

Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande  
Lennart Månsson (M) 1:e vice ordförande  
Rune Netterlid (S) 2:e vice ordförande  
Patric Bystedt (M) ledamot 
Ola Ahlqvist (M) ledamot  
Monica Thomhave Jeding (M) ledamot  
Bengt Håkansson (FP) ledamot  
Arne Lindgren (S) ledamot   
Jesper Wiman (M) tjg. ersättare för Åsa Ahlström (M)  
Leslie Qvandrup (M) tjg. ersättare för Claes Ulveryd (M) 
Gunilla Lundström (FP) tjg. ersättare för Carin Andersson (FP) 
 

 

Övriga deltagare Henrik Raneke (M) ersättare 
Oskar Syrén (M) ersättare  
Rickard Hansson-Frostgård (C) ersättare 
Karin Everlund (S) ersättare 
Ingemar Nilsson, projektchef § 77, punkt 1 
Göran Samuelsson, tf teknisk chef §§ 73-77 
Torvald Kullendorff, ekonom §§ 73-74, § 77 punkt 1 
Susanne Persson, nämndsekreterare §§ 73-77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma, 2014-11-04 Para-
grafer  
73-77 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson  
 Ordförande   

  
 

Alf Michelsen   

 Justerande  
 

 

  Rune Netterlid  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden   

Sammanträdesdatum 2014-10-27   

Paragrafer §§ 73-77   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-11-06 Datum när anslaget 
tas ned 

2014-11- 28 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma    

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2014-10-27 
 

TN § 73 Dnr TN 2014:17.002 
 
 

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

 
 
Nr Ärende Delegat 

 
108-113 Beviljande av parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade år 2014  
Kommunvägledare 

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott  
2014-09-15 §§ 76-83 
2014-09-29 § 84 

 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
– Tekniska nämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till 
handlingarna.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-10-27 
 

TN § 74 Dnr TN 2013:132.225 
 
 

Slutredovisning av avslutade KF-projekt 
 

Ärendebeskrivning  
Större investeringsprojekt har i de flesta fall en beslutad totalutgift och sträcker 
sig ofta över flera år. De flesta projekt slutredovisas i samband med ett årsskifte 
vilket innebär att budgeten upphör och att eventuella avvikelser återförs till finan-
siering. Under ett eller ett par år efter slutredovisningen kan det dock fortfarande 
förekomma kompletterande utgifter i projektet. Sådana utgifter finansieras ur en 
särskild resurs i investeringsbudgeten. 

 
På tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2014-10-13 fick ekonom  
Torvald Kullendorff i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde genomföra 
uppdateringar i skrivelsen ”Slutredovisning av avslutade KF-projekt” avseende 
ackumulerat utfall, ackumulerad avvikelse och beräknad slutlig avvikelse.  
 
Slutredovisning av investeringsprojekt redovisas i tjänsteskrivelse från tekniska 
förvaltningen daterad 2014-10-13.  

 

Beslutsunderlag  
–   Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-10-27 § 85 
– Skrivelse från tekniska förvaltningen ”Slutredovisning av avslutade KF-

projekt”, 2014-10-13 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att efter genomförda uppdateringar avseende  
ackumulerat utfall, ackumulerad avvikelse och beräknad slutlig avvikelse över-
lämna förslag till slutredovisning av avslutade projekt till kommunfullmäktige, 
daterad 2013-10-13.   
 

./.                Bilaga A 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-10-27 
 

TN § 75 Dnr TN 2014:346.501 
 
 

Remissyttrande över vägplan för ombyggnad av väg 913 Bjärred-
Flädie, 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, gång- 
och 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 plan-
skild 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. 
 
Ärendet har beretts på ett extrainsatt sammanträde med tekniska nämndens  
arbetsutskott 2014-10-27.  

 
Beslutsunderlag  
– Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-10-20 
– Vägplan för projekt 913, gång- och cykelväg delen Lundavägen – Flädie Kyrk-

väg 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att överlämna bifogade synpunkter till  
Trafikverket gällande vägplan för ombyggnad av väg 913 Bjärred-Flädie, gång- 
och cykelväg delen Lundavägen – Flädie Kyrkväg, Lomma kommun.  
 

./.                Bilaga B 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-10-27 
 

TN § 76  
 
  

Ordföranden informerar 
 

Tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen informerar om följande ärenden: 
 
– Påminnelse om tekniska nämndens julavslutning den 15 december med  
      middag efter nämndens sammanträde.  
 
– Göran Tufvesson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämn-

den. Kommunfullmäktige godkände vid sammanträdet 2014-10-23 avsägelsen 
och utsåg en ny ersättare i tekniska nämnden.  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-10-27 
 

TN § 77  
 
  

Tekniske chefen informerar 
 

- Projektchef Ingemar Nilsson informerar om kollektivtrafikstråket i Lomma, 
med anledning av det nya stationsområdet och kommande pågatågstrafik i 
kommunen. Nämnden tar del av en redovisning om planerade åtgärder som 
planskildhet, byggandet av bussramper och cirkulationsplats. 

 
- Tillförordnad teknisk chef Göran Samuelsson informerar om Utbyggnads-

program fas 2. I redovisningen presenteras en prognos som visar ett ökat elev-
antal samt förslag på olika alternativ för ersättningsbyggnader och nybyggna-
tioner.   

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


