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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-12-15 
Plats  Södra Västkustvägen 47, Bjärred   
Tid kl. 18.00-19.10 

 
 

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

 

Övriga deltagare Jesper Wiman (M) ersättare 
Leslie Qvandrup (M) ersättare  
Sven Gunnarsson (M) ersättare 
Oskar Syrén (M) ersättare 
Joy Nilsson (M) ersättare 
Rickard Hansson-Frostgård (C) ersättare 
Gunilla Lundström (FP) ersättare 
Mats Falk (S) ersättare 
Göran Samuelsson, tf teknisk chef  
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef  
Mattias Persson, gatuchef 
Bengt Lavesson, exploateringskoordinator 
Torvald Kullendorff, ekonom  
Susanne Persson, nämndsekreterare  
 

 

Utses att justera Rune Netterlid   

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma, 2014-12-19  Para-
grafer  
84-87 
 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson  
 Ordförande   

  
 

Lennart Månsson  

 Justerande  
 

 

  Rune Netterlid 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden   

Sammanträdesdatum 2014-12-15   

Paragrafer §§ 84-87   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-12-19 Datum när anslaget 
tas ned 

2015-01-10 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma    

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2014-12-15 
 

TN § 84 Dnr TN 2014:17.002 
 
 

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

 
Nr Ärende Delegat 

 
128-139  Beviljande av parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade år 2014  
Kommunvägledare 

140  Revidering av vidaredelegationsordning för 
tekniska förvaltningen 
 

Tf Teknisk chef  

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott  
2014-11-10 §§ 90-98 
2014-11-17 § 99  
 
Nämndens handläggning 
Under punkten ”Ekonomisk förvaltning”, punkt 1, i vidaredelegationsordning för 
tekniska förvaltningen, ska Lotta Ahlfors namn strykas.   

 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
– Tekniska nämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till 
handlingarna efter genomförd korrigering.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-12-15 
 

TN § 85 Dnr TN 2014:245.041 
 
 

Hemställan om medel för gångbro på Kanalbrons södra sida inom 
Lomma hamn 

 
Ärendebeskrivning  
När Kanalbron i Lomma byggdes fanns inget utrymme inom detaljplanen att  
anlägga trottoarer på båda sidor. För att uppnå tillgänglighet valdes det då att  
lägga hela trottoaren på norra sidan. Tekniska förvaltningen har nu upplevt ett  
antal år med ökande antal besökanden till området. Speciellt under sommaren är 
det många som flanerar längs med kajen och går då ut i körbanan när de ska pas-
sera bron, istället för att korsa gatan och sedan korsa tillbaka på andra sidan bron.  
Konflikterna mellan gående, cyklister och bilister blir bara fler och fler och risken 
för olyckor är överhängande. 

 
Med hänsyn till ovannämnda har tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag om 
att bygga en separat gångbro söder om Kanalbron. Detta gjordes som ett led i att 
säkra trafiken på detta avsnitt av Kajgatan. Åtgärden beräknas kosta 1.500.000 
kronor.  Ärendet behöver skyndsam behandling och beslut då det är önskvärt att 
bron ska stå färdig inför sommaren 2015. 
 
Ärendet har beretts av ett extrainsatt arbetsutskott 2014-12-15 § 104.  

 
Beslutsunderlag  
–   Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2014-12-08 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen om medel  
om 1.500.000 kronor, exklusive mervärdesskatt, för finansiering av en gångbro 
längs Kajgatan och söder om den befintliga Kanalbron.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-12-15 
 

TN § 86   
 
  

Tekniske chefen informerar 
 

– Bengt Lavesson, exploateringskoordinator, informerar tekniska nämnden om  
pågående projekt inom Lomma kommun.  
 
Information om utbyggnadsprogram fas 2 utgår.  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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TEKNISKA NÄMNDEN 2014-12-15 
 

TN § 87  
 
  

Ordföranden informerar 
 

–   Lennart Månsson (M) informerar om tekniska nämndens sammanträde den  
8 januari då ledamöter och ersättare till arbetsutskottet ska väljas.  

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

 


