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TEKNISKA NÄMNDEN 2020-06-15 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdeslokal Baklomman   
Tid 2020-06-15, kl. 18:32-21:58  

Sammanträdet ajournerades 19:51 - 19:59.  
 
 

 

Beslutande Lennart Månsson (M) 
Marie Nilsson (M) 
Rune Netterlid (S) 
Ola Ahlqvist (M) 
Monica Thomhave Jeding (M) 
Rickard Hansson-Frostgård (C) 
Gun Larsson (L) 
Åke Björkman (S)  
Jonas Olsson (SD) 
Andreas Svensson (FB) 
Stefan Wojnicki Høgberg (M)  

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Bengt Göransson (M) 
 

Övriga deltagare Sven Gunnarsson (M) 
Tommy Nilsson (M) 
Liselotte Ejdby (M)  
BG Svensson (KD)  
Mats Falk (S)  
Paul Andersson (S)  
Peter Nilsson (SD)  
Jenny Morau (FB)  
 
Philip Nilsson  
Magnus Runesson  
Göran Samuelsson  
Mattias Persson  
Katerina Katsanikou  
Karolina Jensen  
Jenny Dahlstrand  
Anneli Westerlund  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
samhällsbyggnadschef  
fastighetschef  
teknisk chef  
stabschef  
gatu-/parkchef  
kommunikatör  
ekonom  
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Utses att justera Rune Netterlid   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-06-15 
omedelbar justering 
 
 

Paragraf  
§34 

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 nämnden  

Sammanträdesdatum 2020-06-15   

Paragrafer §34   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-06-16 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-07-08 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson  
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TN § 34    
 
 

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.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog i skrivelsen från 2020-05-21 att tekniska 
nämnden skulle besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att:  
‒ Fortsätta möblera gatorna inom gångfartsområdet med blomsterurnor, 

parkmöbler el. liknande. 
‒ Stänga 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 under juli/augusti sommaren 2020. 
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TN § 34 (forts.)  
 
I sitt förslag till beslut redogjorde även förvaltningen för att ovan åtgärder skulle 
finansieras inom ramen för redan beslutade investeringar, Åtgärder inom 
Trafiksäkerhetsplan och cykelplan etapp 2, mindre investeringar samt 
Gångfartsområden Lomma hamn. Driftskostnader för Sommargatan finansieras genom 
omdisponering inom ordinarie budget.  
 
Vid tekniska nämndens arbetsutskotts handläggning av ärendet 2020-05-25, § 35, så 
diskuterade utskottet att de åtgärder som rekommenderades behövde stämmas av 
med de lokala näringsidkarna i området då de kan komma att påverkas av beslutet på 
olika sätt. Vidare betonade ordförande Lennart Månsson (M) vikten av att nämnden är 
tydlig med sin kommunikation utåt via dess olika kanaler samt att skyltning bör sättas 
upp tydligt och i god tid innan åtgärderna tas i bruk. Arbetsutskottet beslutade att ge 
förvaltningen i uppdrag att kontakta de lokala näringsidkarna och sammanställa samt 
inkomma med näringsidkarnas synpunkter på förslaget till tekniska nämnden vid dess 
sammanträde 2020-06-15. Vidare föreslog arbetsutskottet att tekniska nämnden 
skulle 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. 
 
Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet redogjorde Mattias Persson, teknisk chef, för 
näringsidkarnas synpunkter på förslaget. Vidare redogjorde Mattias för att 
förvaltningen har sett över sitt förslag till beslut och önskar att nämnden ändrar 
beslutet avseende Sommargata för perioden 2020-07-01 till och med 2020-08-19. För 
att påskynda processen avseende implementeringen av beslutet önskar man även att 
beslutet avseende Sommargata ska gälla omedelbart i enlighet med § 35, tredje 
stycket, i Förvaltningslagen (2017:900).  
 
Ordförande gör även gällande att det i förvaltningens förslag till beslut innehöll en 
strecksats avseende finansiering som saknades i arbetsutskottets protokoll.  
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Överläggning  
Ordförande Lennart Månsson (M) yrkar på att tekniska nämnden ska besluta i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut, med ändringen att beslutet avseende 
Sommargata ska gälla från 2020-07-01 till och med 2020-08-19, att beslutet för 
Sommargatan ska gälla omedelbart och att strecksatsen avseende finansieringen ska 
finnas med i tekniska nämndens beslut.  
 
Gun Larsson (L) yrkar på bifall till ordförandes förslag. Vidare lämnar Gun Larsson (L) 
följande tilläggsyrkande:  
 
‒ Att tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda frågan kring möjligheten 

att införa ett ”badtåg” i Lomma under juli-augusti år 2021 och vilken sträcka, 
omfattning etc. denna ska ha.  

‒ Att tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda frågan avseende 
utökade parkeringsplatser runtom i Lommas hamnområde med 
parkeringsbergränsning om 30-60 minuter under sommarperioderna.  

‒ Att tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda frågan avseende 
utökade parkeringsplatser på Kajgatan i Lomma, varpå de nya och redan befintliga 
parkeringsplatserna i området regleras med kortare parkeringstider under en 
längre tidsperiod än till klockan 17:00, med förslaget att det ändras till 22:00, de 
månader då Kajgatan inte är en Sommargata. 

 
Propositionsordning  
När överläggningen förklarats avslutad meddelar ordförande följande förslag till 
propositionsordning:  
Först ställer ordförande proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget 
yrkande.  
Därefter ställer ordförande proposition på frågan om bifall respektive avslag på Gun 
Larssons (L) första, andra och tredje tilläggsyrkande.  
 
Tekniska nämnden godkänner propositionsordningen.  
 
Ordförande Lennart Månsson (M) ställer proposition på frågan om bifall respektive 
avslag på sitt eget yrkande och finner att tekniska nämnden beslutat att bifalla det.  
 
Därefter ställer ordförande proposition på frågan om bifall respektive avslag på Gun 
Larssons första tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutat att bifalla 
det.  
 
Därefter ställer ordförande proposition på frågan om bifall respektive avslag på Gun 
Larssons andra tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutat att bifalla det.  
 
Slutligen ställer ordförande proposition på frågan om bifall respektive avslag på Gun 
Larssons tredje tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutat att bifalla 
det.  
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-05-21  
‒ Trafikutredning Lomma hamn  
‒ Samrådssvar näringsidkare 
‒ Samrådssvar boende och bostadsrättsföreningar 
‒ Åtgärder i gångfartsområden i Lomma hamn  
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2020-05-25, § 35 
 
Tekniska nämnden beslutar 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-

19. Beslutet börjar gälla omedelbart i enlighet med § 35, tredje stycket, i 
förvaltningslagen. 

  
Ovan åtgärder skulle finansieras inom ramen för redan beslutade investeringar, 
Åtgärder inom Trafiksäkerhetsplan och cykelplan etapp 2, mindre investeringar samt 
Gångfartsområden Lomma hamn. Driftskostnader för Sommargatan finansieras genom 
omdisponering inom ordinarie budget. 
 
‒ Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda frågan kring möjligheten 

att införa ett ”badtåg” i Lomma under juli-augusti år 2021 och vilken sträcka, 
omfattning etc. denna ska ha.  

‒ Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda frågan avseende utökade 
parkeringsplatser runtom i Lommas hamnområde med parkeringsbergränsning om 
30-60 minuter under sommarperioderna.  

‒ Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda frågan avseende utökade 
parkeringsplatser på Kajgatan i Lomma, varpå de nya och redan befintliga 
parkeringsplatserna i området regleras med kortare parkeringstider under en 
längre tidsperiod än till klockan 17:00, med förslaget att det ändras till 22:00, de 
månader då Kajgatan inte är en Sommargata. 

 
Paragrafen förklarats omedelbart justerad.  
 
Jäv  
Peter Brobäck (M) har ej närvarit i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
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Ajournering  
Sammanträdet ajournerades 19:51 - 19:59.  

 
______________________ 
 
Sändlista  


