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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2019-12-02, kl. 14:05-16:05 

 
 

Beslutande Lennart Månsson (M) 
Marie Nilsson (M)  
Gun Larsson (L)  
Rune Netterlid (S) 
Ola Ahlqvist (M) 

ordförande 
ledamot, §79-§81 
ledamot 
ledamot 
ersätter Bert Larsson (M), §79-§81 
 

Övriga deltagare Philip Nilsson 
Tommy Samuelsson 
Göran Samuelsson 
Mattias Persson  
Karolina Jensen 
Bengt Strengbom 
Linn Carlsson 
 
Matilda Brogård  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nämndsekreterare 
samhällsbyggnadschef, §80-§82 
fastighetschef  
teknisk chef   
gatu-, parkchef, §79, del av §80  
projektsamordnare, del av §80 
projektingenjör, del av § 80 
 
trafikplanerare Ramboll Sweden AB, §79, del av 
§80 

Utses att justera Rune Netterlid   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-12-03 
 
 
 
 

Paragraf  
§79-§82 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Lennart Månsson  
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-12-02   

Paragrafer §79-§82   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-12-04 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-12-26 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson  
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TN AU § 79    
 
 

Närvaro-, och yttranderätt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Matilda Brogård, Ramboll Sweden AB, begär närvarorätt och yttranderätt vid dagens 
sammanträde.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar enhälligt att Matilda Brogård medges 

närvaro- och yttranderätt.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 80    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Matilda Brogård, trafikplanerare på Ramboll Sweden AB, informerar arbetsutskottet 
om uppdraget som företaget har fått från Lomma kommun, avseende att genomföra 
en genomlysning av hur trafiken i Lomma hamn fungerar och bör hanteras framöver. 
Uppdraget innefattar en kartläggning av problembild, insamling av synpunkter från 
berörda aktörer, utvärdering av genomförda åtgärder, analys om huruvida det finns 
behov av förändringar längs gatorna i området vad gäller utformning och reglering 
samt ta fram och konsekvensbeskriva åtgärdsförslag. Analyser av det material som 
företaget samlat in pågår fortfarande, men Matilda lämnar några reflektioner på det 
man upptäckt hittills.  
 
Bengt Strengbom, projektsamordnare, och Linn Carlsson, projektingenjör, informerar 
om förvaltningens fortsatta arbete med utredningen av Långa bryggan i Bjärred. 
Structor AB har fått i uppdrag från Lomma kommun att ta fram en förstudie vilken ska 
identifiera vilka olika lösningar kommunen kan vidta för att renovera den befintliga 
bryggan, alternativt att anlägga en ny brygga på platsen.  
 
De olika rapporterna och dess resultat kommer presenteras för nämnden under våren 
2020.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 81   TN/2017:242 - 537 
 
 

Förslag till godkännande av slutredovisning avseende 
investeringsprojekt Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Investeringsprojekt Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen slutredovisades i tekniska 
nämnden 2019-02-05, § 21. Slutredovisningen godkändes men inför fortsatt 
behandling av ärendet har konstaterats att projektet har en så komplex karaktär att en 
mer utförlig slutredovisning behövs.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse, med bilagor, daterad  
2019-11-26, en slutredovisning av investeringsprojekt Kollektivtrafikstråk 
Vinstorpsvägen - KF projekt 1320 / TN projekt 1665.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-11-26  

‒ Bilaga 1: Protokoll från tekniska nämnden med bilaga, 2017-09-25, § 38  
‒ Bilaga 2: Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-09-17 med 

bilagor 
‒ Bilaga 3: Protokoll från tekniska nämnden, 2018-09-17, § 53 
‒ Bilaga 4: Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-09-12  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 

kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (KF projekt 1320/TN projekt 1665).  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 82   TN/2019:253 - 113 
 
 

Förslag till att utse ny vice ordförande i tekniska nämndens 
arbetsutskott efter avsägelse från Bert Larsson (M) 

 
Ärendebeskrivning 
Bert Larsson (M) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i tekniska nämndens 
arbetsutskott.  
 
Med anledning härav har tekniska nämnden att besluta om godkännande av Bert 
Larssons (M) avsägelse samt att utse en ny vice ordförande i tekniska nämndens 
arbetsutskott för tiden till och med 2022-12-31.  
 
Överläggning  
Ordförande Lennart Månsson (M) yrkar på att tekniska nämndens arbetsutskott ska 
föreslå tekniska nämnden besluta följande:  
- Tekniska nämnden godkänner Bert Larssons (M) avsägelse som vice ordförande i 
tekniska nämndens arbetsutskott 
- Tidigare ledamot Marie Nilsson (M) utses som ny vice ordförande i tekniska 
nämndens arbetsutskott för tiden till och med 2022-12-31.  
- Tidigare förste ersättare Ola Ahlqvist utses som ny ledamot i tekniska nämndens 
arbetsutskott för tiden till och med 2022-12-31.  
- Tidigare andre, tredje, och fjärde ersättare, i ordningen Monica Thomhave Jeding, 
Bengt Göransson och Stefan Wojnicki Högberg, uppflyttas till förste, andre och tredje 
ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott. 
- Peter Brobäck utses som ny fjärde ersättare för moderaterna i tekniska nämndens 
arbetsutskott för tiden till och med 2022-12-31. 
 
Ordförande ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt resta 
yrkande, varefter arbetsutskottet beslutar att bifalla ordförandes yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Inkommen skrivelse från Bert Larsson (M) daterad 2019-10-17 
‒ Skrivelse från kommunledningskontoret, 2019-11-19 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:  
‒  Tekniska nämnden godkänner Bert Larssons (M) avsägelse som vice ordförande i 

tekniska nämndens arbetsutskott 
‒ Tidigare ledamot Marie Nilsson (M) utses som ny vice ordförande i tekniska 

nämndens arbetsutskott för tiden till och med 2022-12-31.  
‒ Tidigare förste ersättare Ola Ahlqvist utses som ny ledamot i tekniska nämndens 

arbetsutskott för tiden till och med 2022-12-31.  
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‒ Tidigare andre, tredje, och fjärde ersättare, i ordningen Monica Thomhave Jeding, 
Bengt Göransson och Stefan Wojnicki Høgberg, uppflyttas till 1e, 2e och 3e 
ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott. 

‒ Peter Brobäck utses som ny fjärde ersättare för moderaterna i tekniska nämndens 
arbetsutskott för tiden till och med 2022-12-31. 

 
Jäv  
På grund av jäv har Marie Nilsson (M) och Ola Ahlqvist (M) inte deltagit i 
handläggningen av ärendet.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


