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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-09-17 
Plats  Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma  
Tid Onsdagen den 17 september 2014 kl. 08.00-12.10  
Beslutande Anders Berngarn (M) 

Christian Idström (M) 
Lars Arheden (M) 
Lars Carlén (S) 
Lisa Bäck (S) 
 

Ordförande 
Vice ordförande 
Ledamot 
Ersättare för Remco Andersson 
Ledamot 
 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Christine Edenbrandt 
Torvald Kullendorff 
Urban Linse 
Elisabeth Hedsund 
Helena Björn 
Ingemar Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommundirektör 
Kommunsekreterare 
Förvaltningsekonom, del av § 160 
Exploateringsingenjör, del av § 160 
Ekonomichef, del av § 160 
Miljöstrateg, § 159 
Projektchef, del av § 160 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2014-09-24 Paragrafer 159-160 

Underskrifter Sekreterare   

  Christine Edenbrandt 
 Ordförande   

  Anders Berngarn 
 Justerande   

  Lisa Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2014-09-17   

Paragrafer 159-160   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2014-09-25 Datum när anslaget  
tas ned 

2014-10-17 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-17 
 

KSAU § 159 Dnr KS/KF 2014:12.105 
 
 

Uppföljning – vattenråden och åtgärdsprogram för vatten 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för 2014 tagit upp upp-
följning – vattenråden och åtgärdsprogram för vatten. 
 
Vid utskottets sammanträde lämnar miljöstrateg Helena Björn en lägesrapport av-
seende Kävlingeåns vattenråd, Höje å vattenråd, Öresunds vattenvårdsförbund, 
Alnarpsströmmen, Öresundsvattensamarbetet och KIMO. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Utskottet har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-17 
 

KSAU § 160 Dnr KS/KF 2013:469.042 
 
 

Förslag till revidering av kommunstyrelsens förslag till invester-
ingsbudget 2015-2017 avseende kommunövergripande kollektiv-
trafikstråk Vinstorpsvägen samt ombyggnad Lommabanan för 
Pågatågstrafik 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens arbetsutskott har 2014-09-15, § 78, beslutat föreslå nämnden 
att hemställan om erforderliga medel enligt ”revideringsförslag av investerings-
budget 2015 – 2017”, tillställs kommunfullmäktige för fastställelse. 
 
Bakgrunden är att följande projekt vuxit fram, som hänger ihop och krävs för att 
nå en totallösning på kollektivtrafiken i Lomma kommun: 

 

- Planskildhet Vinstorpsvägen 50/50 Trafikverket/Lomma kommun 
- Div. åtgärder för att få framkomlighet  100% Lomma kommun 
 och trafiksäkerhet längs Vinstorpsvägen Ev. visst bidrag från Slånetrafiken 
- Plattformar, gc-bro i söder, m.m.  100% Lomma kommun i enlighet 

inom själva stationsområdet  med Medfinansieringsavtalet 
- Övrigt inom och i anslutning 100% Lomma kommun 
 till själva stationsområdet 
- Bussramper E6/E20 samt 84,7/15,3 Trafikverket/Lomma kommun 
 cirkulationsplats Malmövägen  
- GC-kommunikationer från och 100% Lomma kommun 
 till stationsområdet  Ev. visst bidrag från Skånetrafiken 
- Planskildhet Lommabanan/väg 913 100% Trafikverket  
 strax söder Flädie och framtida (Kommer att kräva Lomma kommuns 
 stationsområde engagemang) 

 
De åtgärder (Planskildhet Vinstorpsvägen, övriga åtgärder längs Vinstorpsvägen 
samt bussramper och cirkulationsplats) som påverkar busstrafiken längs Vins-
torpsvägen ska vara färdigställda hösten 2017. Alla övriga åtgärder ska vara klara 
hösten 2020 då Pågatågstrafiken är tänkt att starta. 

 
Projektchefen och tf teknisk chef har lämnat följande yttrande: 

För att genomföra ovanstående åtgärder krävs en större fördelning av medlen  
under åren 2014 – 2020. En del av de nödvändiga medlen är redan reserverade 
för vissa år och en del är ännu inte reserverade. I revideringsförslag av inve-
steringsbudget 2015 – 2017 framgår antaget nyttjande av nödvändiga medel 
under hela investeringsperioden (2014 – 2020). 
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  KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT  2014-09-17 
 

KSAU § 160 (forts.) 
 
 

Beslutsunderlag  
– Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 78/14 
– Skrivelse 2014-09-09 från projektchefen och tf teknisk chef 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
– Hemställan om erforderliga medel 2015-2017 enligt ”revideringsförslag av in-
vesteringsbudget 2015 – 2017” hänskjuts till kommande budgetberedning. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


