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TN AU § 33    
 
 

Ändring av dagordning 

 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar enhälligt att ärende 2 "Remissyttrande 

över revisionens granskning av investeringsprocessen" utgår och behandlas på ett 
extrainsatt sammanträde den 4 juni samt att ärende "Upphandling avseende 
byggnation av mellanstadieskola inom Alle´- och Pilängsområdet" behandlas vid 
dagens sammanträde.  

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 34   TN/2020:173 - 212 
 
 

Remissyttrande över förslag till Lomma kommuns översiktsplan för 
åren 2020-2030 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har skickat ut förslag till Översiktsplan 2020 för Lomma kommun för 
remissyttrande. Remisstiden är 2020-04-16 – 2020-06-16 och yttranden ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 16 juni 2020. 
 
I skrivelse daterad 2020-05-12 lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen ett förslag till 
yttrande enligt följande:  
 
Sammanfattningsvis konstateras att förslaget till Översiktsplan 2020 är genomarbetat, 
pedagogiskt och välskrivet och ger bra bakgrundsbild i inledningen. 

 
Reflektioner och synpunkter: 

 
‒ I de kartor som förekommer visas, generellt, ändrad markanvändning fram till 

2030. För att ge en fullständig översikt hade det varit önskvärt att även nuvarande 
markanvändning på något sätt markerades. Som ett exempel visar plankartan (sid 
25) de tillkommande tågstationerna i Flädie och Alnarp medan stationen i Lomma 
saknas. Detta ger en ofullständig bild för den som vill ha en övergripande bild av 
läget 2030. Det kanske är möjligt att dela upp plankartan tematiskt i olika 
sektioner, med till exempel industri och verksamhetsområden på en egen karta. 

 
‒ Inom Respekt kustzon (sid 26) anges att inga samhällsviktiga funktioner får 

tillkomma. Benämningen samhällsviktig funktion bör definieras. Anses till exempel 
erosionsskydd som en samhällsviktig funktion? 
 

‒ I de verksamhetsområden som resoneras kring, Borgeby, Malmövägen och Alnarp 
slås fast att områdena ska vara rena verksamhetsområden bestående av handel 
med en maximal yta av 200 kvm. Kan man pröva en blandning av 
bostäder/butiker? (sid 38 ff) 

 
‒ För verksamhetsområde Malmövägen anges (sid 40-41) att bullerskydd ska skapas 

för den intilliggande bebyggelsen. Det hade varit önskvärt med ett resonemang om 
hur detta ska utformas då det finns alternativa lösningar, till exempel genom ett 
vallbygge, som tar mycket mark i anspråk eller att låta den tillkommande 
bebyggelsen skärma av bullret från motorvägen. 
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‒ I visionen för verksamhetsområde Malmövägen anges att verksamheterna ska 

vara kopplade till gröna näringar och en koppling till den kunskaps- och 
innovationsbank som finns i Alnarpsområdet. Under nästa rubrik ”Struktur” 
beskrivs att ”mindre butiker på 200 kvm vardera som erbjuder sällanköpsvaror och 
som har stark anknytning till den övriga verksamheten på området kan bedömas 
som lämplig”. Det hade varit önskvärt att begreppet ”gröna näringar” definieras 
och att kopplingen till dessa klargörs. Eftersom området föreslås för mindre butiker 
uppfattas detta som en externetablering, vilket man tagit ställning mot i tidigare 
kapitel. Är detta avsikten med verksamhetsområdet? Beskrivningarna kan 
uppfattas som motstridiga. 

 
‒ Under rubriken ”Långsiktig utvecklingsstrategi” beskrivs förändrad 

markanvändning (sid 50). Detta beskrivs i text tillsammans med en karta som 
illustrerar, bland annat, ”utvecklingsstråk gröna och blå samband”. Det hade varit 
önskvärt med en vidareutveckling och förklaring till denna figur, mer än vad som 
beskrivs i texten. 

 
‒ I avsnittet ”mellankommunala intressen” (sid 60) anges att Lomma kommun 

stödjer Trafikverkets förslag på en utbyggnad till sex filer. Det bör klargöras att, för 
Lomma kommuns del, avser detta endast mellan trafikplats Alnarp och trafikplats 
Lomma. Det bör även klargöras varför kommunen står bakom en sådan 
utbyggnad. Generellt sett leder ökad kapacitet i vägnätet till ökad trafik och 
därmed ökade problem med utsläpp och buller. Om kommunen ska stå bakom en 
utbyggnad bör man förorda att denna enbart ska reserveras för kollektivtrafik. 

 
‒ I avsnittet ”Näringsliv och högre utbildning” finns en figur (sid 95) som anger 

befintliga verksamhetsområden. I denna figur saknas verksamhetsområdet Norra 
Vinstorp. 

 
‒ Kartan över ”Rekreation och fritid” bör revideras, innehåller ”Idrottsplats” 4 

gånger (sid 103). Vidare bör kartan kompletteras med en ny idrottshall i Lomma 
tätort och en på Rutsborgsområdet vilket beskrivs i texten (sid 109). 

 
‒ Under rubriken ”Rekreation och fritid”, underrubrik ”Långa bryggan i Bjärred” 

anges att ”Blå flagg förnyas varje år”. Detta kan redigeras bort då det ej är aktuellt 
(sid 106). Förslagsvis tas all text om Blå flagg bort. 

 
‒ Under rubriken ”Infrastruktur” finns en karta som beskriver buss- och tåglinjer (sid 

111). Det framgår inte av figuren om detta är en nulägesbeskrivning eller en vision 
om hur kollektivtrafiken önskas se ut 2030. Lomma station är inte utmärkt i kartan. 
Det hade också varit önskvärt med en karta som beskriver järnväg, buss och 
cykelvägar eftersom det beskrivs som eftersträvansvärt att koppla ihop 
kollektivtrafik och icke bilburen trafik. 
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‒ Under teknisk försörjning finns anvisade platser för upplag och tillfällig lagring av 

tång och massor. Platserna som föreslås är inte lämpliga ur ett 
verksamhetsperspektiv. Enbart två platser anges för tillfälligt upplag och dessa 
ligger båda i Borgeby. De behov som finns av mellanlagring av massor uppstår i 
Lomma då det främst är massor från muddringsverksamheten i hamnen som 
avses. Det är förenat med höga kostnader att transportera dessa massor varför 
kortast möjliga sträcka är att föredra. Befintlig mellanlagringsplats norr om 
båtuppställningsplatsen i Lomma fungerar bra, det hade därför varit önskvärt om 
denna hade kunnat vara kvar. I framförallt Lomma alstras under sommarsäsongen 
även stora mängder tång, och denna lagras idag i Habo Ljung. Det hade varit 
önskvärt om det framgick att denna även fortsättningsvis kan användas för detta 
ändamål tills andra hållbara metoder för tånghantering är framtagna. För den 
permanenta upplagsplatsen som föreslås i anslutning till trafikplats Lomma är 
syftet otydligt. Är det permanenta upplaget detsamma som en deponi, eller man 
avser istället ett anläggningsändamål? Det behöver tydligare framgå avsikten med 
markanvändningen. 

 
‒ På sidan 113 föreslås dragning av ett prioriterat cykelstråk. Denna bör 

kompletteras med en dragning via Flädievägen, då denna sträcka kommer att bli 
mer framträdande när det nya stationsläget i Flädie, Bjärred Centrum och Bjärreds 
vångar byggs ut. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-05-12 
‒ Sändlista med förslag till översiktsplan 2020 för Lomma kommun  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och 

översänder det till kommunstyrelsen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 35    
 
 

Förslag till beslut gällande infrastrukturåtgärder i Lomma hamn 

 
 

Ärendebeskrivning 
I Lomma Hamn upplevs trafikmiljön som problematisk under sommarhalvåret. Det är 
framförallt mycket trafik, problem med söktrafik och felparkerade bilar samt upplevda 
höga hastigheter som skapar en otrygg miljö för de boende.  
 
En omfattande trafikutredning har utförts där medborgardialog genomförts med 
boende och näringsidkare. Samtal har även förts med berörda tjänstemän och polisen. 
Genom fältstudier har en tydligare bild skapats av problematiken. Ett antal 
åtgärdsförslag har arbetats fram som konsekvensbeskrivits utifrån olika 
användargrupper som boende, näringsidkare och besökare. 
 
Olika åtgärder har studerats och utifrån konsekvensbeskrivningen har förvaltningen 
kommit fram till att i ett inledande skede föreslå nämnden besluta att fortsätta 
möblera gatorna inom gångfartsområdet med blomsterurnor, parkmöbler el. 
liknande.Att stänga av de tvärgående gatorna på Esplanaden genom Midskeppsparken 
med tillfälliga avspärrningar enligt förslag i trafikutredning. Att komplettera med 
ytterligare ett permanent farthinder på Strandpromenaden. Att vidta 
hastighetsdämpande åtgärder i form av flera gupp på Sjögatan och att Kajgatan görs 
om till sommargata under juli/augusti sommaren 2020.  
 
Vad de olika åtgärderna innebär i praktiken redogörs i skrivelse daterad 2020-05-21 
med bilagor.  
 
Andra av utredningen förslagna åtgärder studeras vidare och behandlas vid 
kommande nämndsammanträden.  
 
Utskottets handläggning  
Vid utskottets handläggning av ärendet så diskuterar utskottet att de åtgärder som 
rekommenderas behöver stämmas av med de lokala näringsidkarna i området då de 
kan komma att påverkas av beslutet på olika sätt. Vidare betonar ordförande Lennart 
Månsson (M) vikten av att nämnden är tydlig med sin kommunikation utåt via dess 
olika kanaler samt att skyltning sätts upp tydligt och i god tid innan åtgärderna tas i 
bruk.  
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Överläggning 
Ordförande yrkar på att tekniska nämndens arbetsutskott ska besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag, med tillägget att tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att kontakta de lokala näringsidkarna och 
sammanställa samt inkomma med näringsidkarnas synpunkter på förslaget till tekniska 
nämnden vid dess sammanträde 2020-06-15.  

 
Ordförande ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt resta 
yrkande och finner att utskottet har valt att bifalla det.  
 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-05-21  

‒ Trafikutredning Lomma hamn  
‒ Samrådssvar näringsidkare 
‒ Samrådssvar boende och bostadsrättsföreningar 
‒ Åtgärder i gångfartsområden i Lomma hamn  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
Tekniska nämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra följande 
åtgärder:  
‒ Fortsätta möblera gatorna inom gångfartsområdet med blomsterurnor, 

parkmöbler el. liknande. 
‒ Stäng av de tvärgående gatorna på Esplanaden genom Midskeppsparken med 

tillfälliga avspärrningar enligt förslag i trafikutredning. 
‒ Komplettera med ytterligare ett permanent farthinder på Strandpromenaden. 
‒ Hastighetsdämpande åtgärder i form av flera gupp på Sjögatan. 
‒ Kajgatan görs om till sommargata från och med 2020-07-01 till och med 2020-08-

31. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:  
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 

kontakta de lokala näringsidkarna och sammanställa samt inkomma med 
näringsidkarnas synpunkter på förslaget till tekniska nämnden vid dess 
sammanträde 2020-06-15.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Slutredovisning av investeringsprojekt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Större investeringsprojekt har en beslutad totalutgift och såväl budget som utfall kan 
sträcka sig över flera år. Så länge projektet pågår förs årliga avvikelser mot budget 
över till nästkommande år. När projektet slutredovisas ska kvarstående avvikelser 
godkännas och regleras. 
 
Förvaltningen redovisar i skrivelse daterad 2020-05-19 totalutgift och beräknad slutlig 
avvikelse i relation till ackumulerad budget, för följande sju projekt: 
 
- Detaljplan Hans Hanssons gård 
- Åtgärder Vinstorpsvägen 
- Parkourbana, Bjärred 
- Strandskolan, nybyggnad. Skola, inkl. gymnastik-sal 
- Lerviks förskola (Nians område) 
- Ny fritidsgård, Bjärred 
- Förvärv av fastighet Lomma Borgeby 1:3 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-05-19 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner förslag till slutredovisning med redaktionell ändring 

och överlämnar denna till kommunstyrelsen. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag till revidering i nämndsplan för tekniska nämnden år 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2019-06-10, § 47, att godkänna föreliggande 
nämndsplan för 2020-2023 som därefter översänts till kommunstyrelsen för hörande. 
Kommunstyrelsen har 2019-10-02, § 153 yttrat sig över nämndernas preliminära 
nämndsplaner 2020-2023. 
 
Av yttrandet framgår att flera förbättringar gjort i förhållande till föregående 
nämndsplan och att planen bedöms uppfylla kraven i det nya styrsystemet, 
reglementet och bedömningsgrunderna.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden revidera nämndsplanen för 
tekniska nämnden i enlighet med följande:  
‒ Det riktade målet från kommunfullmäktige ”Tekniska nämnden ska säkerställa att 

kommunens verksamheter har långsiktigt ändamålsenliga lokaler ” började gälla 
2020 ska även gälla för 2021. Målvärdet för 2021 är ett NKI på 58. Inför 
föregående års antagande av nämndsplanen 2020-2023 framförde nämnden att 
man hade för avsikt att föreliggande mål skulle upptas under hela 
mandatperioden fram till år 2023. Samma målvärde har satts för hela perioden. 
 

‒ Målvärdet för målet ”Medborgarna ska uppleva att kommunen kommunicerar 
tydligt om stora såväl som små projekt och berörda blir hjälpta av den aktuella 
information om vad som sker i deras närmiljö” har justerats inför 2021, från 65% 
till 70%. Även målvärdena för 2020 och 2023 har justerats med en höjning. Detta 
med anledning av att de svar som inkommit fram tills revideringstillfället 2020 
visar att ca 80 % upplever Lomma kommuns servicemeddelanden varit till hjälp.  

 
Utskottets handläggning 
Vid utskottets handläggning av ärendet diskuterar utskottet huruvida punkten 5.4 
(Kommunens fastigheter ska vara energisnåla. År 2023 ska energiförbrukningen per 
areaenhet ha minskat med 8 % jämfört med 2019) nyckeltal ska revideras eller inte.  
 
Utskottet kommer fram till att målvärdena för år 2021 och 2022 bör revideras till -4 % 
respektive -6 % istället för nuvarande -2 % och -3 %.  
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Överläggning  
Ordförande Lennart Månsson (M) yrkar på att tekniska nämndens arbetsutskott ska 
föreslå tekniska nämnden att antaga förslaget till nämndsplan för tekniska nämnden år 
2021 med revideringen att målvärdet för år 2021 och år 2022 revideras till -4 % och -6 
%.  
 
Ordförande ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt resta 
yrkande och finner att utskottet har valt att bifalla det.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-05-18  

‒ Bilaga: Förslag till nämndsplan för tekniska nämnden år 2021  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar att anta nämndsplan för tekniska nämnden år 2021 

efter revidering i enlighet med arbetsutskottets givna direktiv och översända den 
till kommunstyrelsen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Överlämnande av allmänna handlingar till kommunalförbundet VA-SYD 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunens VA-verksamhet övergick enligt beslut från Kommunfullmäktige (2018-11-
08 §6) till kommunalförbundet VA SYD 2019-01-01. I samband med detta inträde 
lånades utvalda handlingar ut till VA SYD från tekniska nämndens arkiv.  
 
Enligt § 15 Arkivlagen (1990:782) kan en myndighet avhända sig allmänna handlingar 
genom särskilt beslut av Kommunfullmäktige. Även Lomma kommuns arkivreglemente 
(punkt 8.1) möjliggör överlämnande av allmänna handlingar till annan myndighet om 
verksamheten helt eller delvis förts över till en annan myndighet.  
 
Under den tid som lånet fortlöpt har samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med 
VA SYD rett ut vilka handlingar som är av stor vikt för den fortsatta driften av VA-
verksamheten och vilka handlingar som bör stanna kvar i tekniska nämndens ägo. De 
handlingar som föreslås för överlämnande är viktig dokumentation för VA SYD för att 
de ska kunna bedriva sin verksamhet i Lomma på ett tillfredställande sätt. Om 
kommunen i förekommande fall har behov av handlingarna kan de begäras ut i form 
av allmänna handlingar. 
 
Detta innebär att VA SYD övertar ansvaret för de överlämnade handlingarna och är 
därefter skyldiga att ombesörja utlämnanden vid begäran samt besluta om och 
verkställa eventuell gallring i beståndet. Då VA SYD är ett kommunalförbund lyder det, 
precis som tekniska nämnden, under offentlighetsprincipen. 
 
Dokumentationen inom VA-området har hållits ämnesordnad inom olika projekt. Vissa 
projekt har omfattat flera avdelningar, t.ex. gemensamma projekt med tekniska 
avdelningen. Materialet som föreslås för överlämnande utgörs av renodlade VA-
projekt (se bilagd förteckning). 
 
Inför överlämnandet har förvaltningen samrått med både Sydarkivera och 
kommunarkivet som inte lämnat några invändningar mot överlämnandet. 
 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-05-11 

‒ Bilaga: Material som är aktuellt för övertagande av VA SYD 
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Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:  
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 

att de allmänna handlingar som framgår av bilagd förteckning överlämnas (genom 
avhändande enligt 15§ Arkivlagen) till kommunalförbundet VA SYD. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 39    
 
 

Upphandling av leverantör för överföring av biogas till kommunala 
fastigheter 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2020-05-19 tekniska 
nämndens arbetsutskott besluta om upphandling av leverans av biogas till kommunala 
fastigheter i Lomma kommun. Avtalstid är från och med 2021-01-01 till och med 2023-
01-01. Anbudstidens utgång är den 14 augusti 2020.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-05-19 
‒ Förfrågningsunderlag 2020-05-26  
 
Arbetsutskottets handläggning  
Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet kommer utskottet fram till att mer 
information behövs avseende avsnitt 3.6 i förfrågningsunderlaget, gällande 
utvärdering.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen med 

uppdraget att återkomma till tekniska nämndens arbetsutskott med mer 
information avseende innebörden av utvärderingsavsnittet i 3.6 i 
förfrågningsunderlaget.  

 
 

______________________ 
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TN AU § 40    
 
 

Upphandling avseende byggnation av mellanstadieskola inom Allé- och 
Pilängsområdet 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2020-05-19 tekniska 
nämndens arbetsutskott besluta om upphandling av nybyggnad av mellanstadieskola 
inom Allé- och Pilängsområdet i Lomma kommun. Entreprenaden beräknas påbörjas 
efter beslut om investeringsbudget för projektet i kommunfullmäktige under hösten 
och vara färdigställas i sin helhet 2022-08-10.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-05-19 

‒ Bilaga 1: Administrativa föreskrifter, 2020-05-01 
‒ Bilaga 2: Ritning A-40-1-10 
‒ Bilaga 3: Ritning A-40-3-01 
‒ Bilaga 4: Ritning A-40-3-02 
‒ Bilaga 5: Ritning A-40-2-01 
‒ Bilaga 6: Ritning L-01-1-01  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar godkänna föreslagen investeringsbudget för projektet 
med en totalutgift om 67,5 mnkr. och beslutet vunnit laga kraft, att: 
‒ Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra upphandlingen avseende 

nybyggnad av mellanstadieskola inom Allé- och Pilängsområdet i Lomma i enlighet 
med de administrativa föreskrifterna daterade 2020-05-01 

‒ Bemyndiga förvaltningschefen att fatta beslut om tilldelning.  
‒ Bemyndiga förvaltningschefen att teckna upphandlingskontrakt, under 

förutsättning att totalutgiften ryms inom beslutad totalutgift.  
 

______________________ 
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Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Magnus Runesson informerar arbetsutskottet om upplägget av 
distansarbete för förvaltningens personal under coronapandemin.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
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