
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (21) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-28 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup   

Tid 2018-05-28, kl. 14:00-16.30 
 

 

Beslutande Alf Michelsen (M) 
Lennart Månsson (M) 
Åsa Ahlström (M) 
Anders Olsson (L) 
Mats Falk (S)  

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ersätter Rune Netterlid (S)  
 

Övriga deltagare Tommy Samuelsson 
Mattias Persson 
Torvald Kullendorff 
Katarina Katsanikou 
Göran Samuelsson 
Per Larsson 
Bengt Strengbom 
Philip Nilsson 
Adam Edvinsson 
 
Katarina Pelin 
Henrik Aspegren  
Stefan Åkesson 

 
 
 
 
 
 

 
 

förvaltningschef 
teknisk chef, §§ 39-40, del av § 41, § 44 
ekonom 
förvaltningsstrateg, § 39  
fastighetschef 
förvaltningsstrateg, §§ 40-50 
projektsamordnare, §§ 40-48 
nämndsekreterare 
nämndsekreterare 
 
Förbundsdirektör VA SYD, del av § 39  
Vice förbundsdirektör VA SYD, del av § 39 
Avdelningschef ekonomi VA SYD, del av § 39 

Utses att justera Mats Falk  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-06-04 
 
 
 
 

Paragraf  
§39-§50 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 

 Ordförande   

  Alf Michelsen 
 Justerande  

 
 

  Mats Falk 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 2 (21) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-28 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-05-28   

Paragrafer §39-§50   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-06-04 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-06-26 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 3 (21) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-28 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
TN AU § 39   TN/2017:303 – 303  
 
 

Fördjupad va-utredning avseende för- och nackdelar med ett 
samgående med VA-SYD 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kopplat till Lomma kommuns övergripande målområde avseende kvalitet har 
kommunfullmäktige bl.a. beslutat om följande mål: 
 
- ”Lomma kommun” som varumärke och de tjänster som tillhandahålls ska 

kännetecknas av högsta kvalitet. 
- All verksamhet i kommunal regi ska bedrivas kostnadsmedvetet, effektivt och 

hållbart. 
- Alternativa driftsformer ska alltid övervägas i alla verksamheter. Alla 

administrativa funktioner ska regelbundet prövas. 
 
Lomma står inför stora utmaningar med stora omvärldsförändringar och ökade krav 
inom VA-området. Detta ställer höga krav på vår VA-organisation. För att säkerställa 
att vi på bästa sätt möter dessa utmaningar genomförde 
samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med utvecklingsavdelningen på 
kommunledningsförvaltningen en förstudie med syfte att belysa för- och nackdelar, 
för Lomma kommun, med en fördjupad samverkan med VA SYD. Förstudien har på ett 
övergripande plan identifierat ett antal för- och nackdelar kring ett samgående med 
VA SYD. 
 
Förstudien presenterades för tekniska nämnden 2017-12-11 §47 samt 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-31 §11. Tekniska nämnden har efter beslut 
2018-02-26 §13 uppdragit samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med VA 
SYD, presentera ett förslag på beslutsunderlag för ett samgående med VA SYD.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse 2018-05-21 en fördjupad VA-
utredning.  
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-21 

- Bilaga 1: Fördjupad VA-utredning avseende för- och nackdelar med ett 
samgående med VA SYD inklusive bilagor (förstudie, beslut tekniska nämnden 
2018-02-26 §13, skuggbudgetens bilagor 2019)  

- Bilaga 2: Förslag intresseanmälan 
- Bilaga 3: Förslag på samverkansavtal mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv 

avseende Lomma kommuns inträde i VA-syd  
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- Bilaga 4: Förslag på förbundsordning för VA-samverkan mellan Lund, Malmö, 

Burlöv, Eslöv och Lomma  
- Bilaga 5: Förslag på reglemente för ägarnämnd Lomma för VA-samverkan 

mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma  
- Bilaga 6: Förslag på reglemente för förbundsstyrelsen för VA-samverkan 

mellan Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma   
 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
 
Tekniska nämnden har tagit del av beslutsunderlag för en ansökan om inträde i VA SYD 
och ser positivt på ett samgående med VA SYD. Tekniska nämnden föreslår därför 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om inträde till VA SYD. 
 
Tekniska nämnden ser dock att ett antal frågeställningar behöver belysas ytterligare 
inför den fortsatta hanteringen av VA-frågan i kommunen: 
 
- Är det fortsatt motiverat att skattefinansiera den fortsatta VA-utvecklingen på 

landsbygden? 
- Vid en övergång till VA SYD bör belysas hur kommunen hanterar de kvarvarande 

kostnaderna för huvudsakligen intern service motsvarande ca 1 700 tkr. 
- Vid en övergång till VA SYD bör belysas hur kommunen hanterar eventuella 

kvarvarande överskott eller underskott inom VA-kollektivet. Tekniska nämndens 
uppfattning är att treårsregeln bör tillämpas. 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 40   TN/2018:92 - 041 
 
 

Driftbudget 2019 samt plan för ekonomin 2020-2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 presenteras. I 
förslaget redovisas budget för tekniska nämndens tre KF verksamheter: 
skattefinansierad verksamhet, fastighetsverksamhet och avgiftsfinansierad 
verksamhet. Det redovisas även en beskrivning av förändringar i verksamheterna, 
utmaningar för framtiden samt verksamheternas mål för 2019.  
 
Beslutsunderlag 
-  Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-22 

- Bilaga 1: Tillkommande externa driftskostnader som följd av 
investeringsprogrammet  

- Bilaga 2: Teknisk verksamhet - skattefinansierad  
- Bilaga 3: Fastighetsverksamhet  
- Bilaga 4: Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad  

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta: 
‒ Att godkänna driftbudgetförslag enligt tabell A för 2019 med 80 553 tkr, 2020 med 

75 590 tkr och 2021 med 75 378 tkr.  
‒ Att begära medel ur kommunstyrelsens förfogandemedel enligt punkt B för 2019 

för tillkommande driftkostnader med 600 tkr och för nettoavskrivningar 1 100 tkr.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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Investeringsbudget 2019 samt plan för ekonomin 2020-2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har fastställt investeringsram för den kommande 
planeringsperioden.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse 2018-05-22 förslag till 
investeringsbudget samt plan för 2020-2021.  
 
Beslutsunderlag 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-22  

- Bilaga 1: Projektsammanställning 2019 - 2021 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:   
‒ Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget för 2019 – 2021 med 

följande ändringar:  
‒ Lägga till nytt projekt ”Stationshuset” med totalutgift 5 miljoner kronor. 
‒ Sammanslå projekt 1513 ”Stationsområdet” med nytt projekt 

”sammanbindning Bantorget-stationsområdet” till ett enskilt projekt.  
‒ Utöka totalutgift i projekt 1325 ”Erosionsskydd” med 1.5 miljoner kronor. 
 

 

Tekniska nämnden överlämnar investeringsbudget för 2019 – 2021 till 
kommunstyrelsen.   

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 42    
 
 

Förslag till ändringar av 2018 års investeringsbudget 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har godkänt förslag till investeringsbudget för 2018 - 2020.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar förslag till ändringar av 2018 års 
investeringsbudget i skrivelse 2018-05-22. Ändringar berör utgifter som senareläggs 
alternativt tidigareläggs.  
 
Beslutsunderlag 
‒   Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-22 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner förslag till ändringar av 2018 års investeringsbudget 

och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.   
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (21) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-28 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 43    
 
 

Förslag till Nämndsplan 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun ska nämnden varje år upprätta 
förslag till Nämndsplan för det kommande året. Nämndsplanen är grundad på 
dokumentet vision 2030 samt övergripande mål för 2015-2019, fastställd av 
kommunfullmäktige 2015-06-11. Nämndsplanens syfte är att ange de viktigaste målen 
för nämndens verksamhet och att utgöra underlag för 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan.  
 
Föreligger förslag till Nämndsplan 2019 för tekniska nämnden i skrivelse 2018-05-14 
från samhällsbyggnadsförvaltningen.  
  
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-14 

‒ Nämndsplan 2019 för tekniska nämnden 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner Nämndsplan 2019 för tekniska nämnden och 

översänder densamma för hörande till kommunstyrelsen.  
 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (21) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2018-05-28 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN AU § 44   TN/2018:148 - 250 

 

Upphandling av entreprenad - Förfrågningsunderlag för E2 
Vattenverkstomten och GC-bana Pilgatan 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt den nya detaljplanen DP 15/01 ska del av vinstorp 31:1 och del av Karstorp 27:3 
omvandlas till 6 stycken småhustomter. Verkställandet av detaljplanen involverar två 
stycken etapper, varav etapp 1 innebär rivning av hus och vattenmagasin inne på f.d. 
Vattenverkstomten. Etapp 2 hanterar serviser till de nya fastigheterna, omläggning av 
spill- och dagvatten i Vattenverksgatan/Barkgatan, borttagning beläggning i del av 
Vatteverksgatan samt ny gång- och cykelbana, GC-bana, på pilgatan.  
 
Upphandlingen av entreprenad för verkställandet av detaljplanen omfattar VA-, mark- 
och belysningsarbeten i Pilgatan, Vattenverksgatan och Barkgatan samt 
trafiksäkerhetsåtgärder i Karstorpsvägen.  
 
Totalutgiften inklusive VA-arbeten och beläggningsåtgärder beräknas till 4 600 000 kr. 
Kostnaden finansieras med medel från DP Övrigt, DP Vattenverkstomten samt VA från 
2018 års budget inklusive med medel från DP Övrigt från 2019 års budget.  
 
Anbud planeras vara kommunen tillhanda augusti 2018. Tidigast byggstart beräknas 
till september 2018. Planerad slutbesiktning är 2019-01-31.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-22 

- Bilaga 1: AF-del dat 2018-05-22 
- Bilaga 2: Orienteringskarta E2 Vattenverkstomten, Pilgatan, dat 2018-05-22 
- Bilaga 3: Risk- och konsekvensanalys, dat 2018-05-22 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Uppdrag åt Tekniska avdelningen att slutföra upphandlingen, inklusive att 

fastställa förfrågningsunderlag som i all väsentlighet följer redovisat förslag 
daterat 2018-05-22.  

‒ Bemyndiga förvaltningschefen, förutsatt att totalutgiften innehålls inom beslutade 
ramar, att fatta beslut om tilldelning.  

‒ Bemyndiga förvaltningschefen att teckna upphandlingskontrakt.  
‒ Finansiera projektet på sätt som ovan angivits.  
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 45   TN/2018:117 – 265  
 
 

Förslag till remissyttrande avseende internremiss Naturreservat 
Bjärreds Saltsjöbad 

 
 

Ärendebeskrivning 
Bildandet av naturreservatet ”Bjärreds Saltsjöbad” ingår som en del av 
kommunstyrelsens Nämndsplan för 2018. Det långsiktiga målet är att andelen skyddad 
naturareal ska dubbleras fram till slutet av 2018, jämfört med 2012. Områdena har 
pekats ut som lämpliga för naturreservatsbildning i Lomma kommuns 
naturreservatsplan samt i Översiktsplan 2010. 
 
Planledninggruppen beslutade 11 april 2018 att godkänna att handlingarna gällande 
naturreservatsbildning av ”Bjärreds Saltsjöbad” skickas på internremiss till nämnderna 
samt att handlingarna även skickas på extern remiss. Bildandet av naturreservaten, 
naturreservatshandlingarna samt samrådsredogörelsen kommer att lyftas för beslut 
om godkännande i kommunens planledningsgrupp, efter det beslutas ärendet av 
kommunstyrelsen och sist av kommunfullmäktige, om det har godkänts av tidigare 
instans.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse 2018-05-17 sitt förslag till 
yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-17 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-04-16 

- Bilaga 1: Förslag på beslut och föreskrifter för Naturreservat Bjärred saltsjöbad 
- Bilaga 2: Förslag på skötselplan för Naturreservat Bjärreds saltsjöbad  
- Bilaga 3: Förslag på gränsdragning för Naturreservat Bjärreds saltsjöbad  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
Tekniska nämnden överlämnar följande synpunkter till kommunstyrelsen:  
 
- Tekniska nämnden anser att det framlagda förslaget i sin helhet är genomarbetat 

och väl dokumenterat. Huvudansvar och finansiering av samtliga skötselåtgärder 
inom reservaten ligger hos kommunstyrelsen. 
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Tekniska nämnden har följande synpunkter på förslaget till reservatsbildning: 
 
Generella synpunkter: 
- Ansvaret för ”klippning av gräsytor avsedda för rekreation” bör ligga på KS. KS 

ansvarar för röjning, gallring, slåtter m.m. Allt ansvar för denna typ av skötsel bör 
ligga hos samma nämnd. 

- Driftsytor som sköts av TN ska fortsatt kunna skötas med befintlig maskinpark 
enligt föreskrivet i driftentreprenadens handlingar. 

 
I ”Förslag till beslut och föreskrifter”: 
- Sid 2, punkt B8 – lägg till ”skyltning för lekplats” och ”renhållningsanläggningar” 

 
I ”Förslag till skötselplan”: 
- Sid 18, punkt 5.9 – Beskrivningen gällande ledningsstruktur för VA-ledningar bör 

kompletteras. Karta över befintliga VA-ledningar bifogas. (bilaga)  
- Sid 19-20 – listningen bör kompletteras med åtgärder som redan idag utförs av 

Tekniska nämnden. Dessa är: 
- Rensning av skräp (sker löpande) 
- Installation och skötsel av bänkar och bord (vid behov, prio låg) 
- Tömning av sopkärl (sker löpande) 
- Klippa stigar (enligt skötselplan drift-och underhåll) 
- Underhåll stigar (enligt drift-och underhållsplan) 
- Skötsel, underhåll och utveckling av befintlig lekplats (löpande samt vid behov) 
- Skötsel och underhåll av belysningsanläggning (vid behov) 

 
 

./.  Bilaga. 
______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag till remissyttrande avseende internremiss Naturreservat, 
Marina naturreservat, Flädierev och Strandhusens revlar 

 
 

Ärendebeskrivning 
Bildandet av de marina naturreservaten ”Flädierev” och ”Strandhusens revlar” ingår 
som en del av kommunstyrelsens Nämndsplan för 2018. Ambitionen är att andelen 
skyddad naturareal ska dubbleras fram till slutet av 2018, jämfört med 2012. 
Områdena har pekats ut som lämpliga för naturreservatsbildning i Lomma kommuns 
naturreservatsplan samt i Översiktsplan 2010. 
 
Planledninggruppen beslutade 11 april 2018 att godkänna att handlingarna gällande 
naturreservatsbildning av ”Flädierev” och ”Strandhusens revlar” skickas på 
internremiss till nämnderna samt att handlingarna även skickas på extern remiss. 
Bildandet av naturreservaten, naturreservatshandlingarna samt samrådsredogörelsen 
kommer att lyftas för beslut om godkännande i kommunens planledningsgrupp, efter 
det beslutas ärendet av kommunstyrelsen och sist av kommunfullmäktige, om det har 
godkänts av tidigare instans. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse 2018-05-15 sitt förslag till 
yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-15 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-04-16  

‒ Bilaga 1: Förslag på beslut och föreskrifter för marint naturreservat "Flädierev" 
‒ Bilaga 2: Förslag på skötselplan för marint naturreservat "Flädierev"  
‒ Bilaga 3: Förslag på gränsdragning för marint naturreservat "Flädierev" 
‒ Bilaga 4: Förslag på beslut och föreskrifter för marint naturreservat 

"Strandhusens revlar" 
‒ Bilaga 5: Förslag på skötselplan för marint naturreservat "Strandhusens revlar" 
‒ Bilaga 6: Förslag på gränsdragning för marint naturreservat "Strandhusens 

revlar"  
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden överlämnar följande synpunkter till kommunstyrelsen:  

Tekniska nämnden anser att det framlagda förslaget i sin helhet är genomarbetat 
och väl dokumenterat. Huvudansvar och finansiering av samtliga skötselåtgärder 
inom reservaten ligger hos kommunstyrelsen. 
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För ”Flädierev” lämnas förslaget utan synpunkter. 
 
För ”Strandhusens revlar” lämnas följande synpunkter: 
- Hundbadet kan ej användas på grund av restriktioner. 
- Kite-surfarna får ej tillgång till södra stranden på grund av restriktioner. 
- Nödavledning av spillvatten mynnar ut i förlängningen av Fasangatan. 

Tillgänglighet till ledningsnätet krävs. 
- Trafikverkets vägavledning från Malmöleden mynnar ut strax söder om 

vändplatsen på Strandvägen. Även här krävs tillgänglighet till ledningsnätet. 
______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag till remissyttrande avseende internremiss Kustzonsprogram 
2018-2030 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens planeringsavdelning har i en internremiss bett samtliga nämnder 
att yttra sig över Kustzonsprogrammet. Nämnderna har ombetts att yttra sig angående 
kostnader och konsekvenser av de i Kustzonsprogrammet 2018-2030 föreslagna 
åtgärder, där respektive nämnd är huvudansvarig. En grov uppskattning har gjorts av 
kostnaden för respektive åtgärd, men kostnaden kan variera kraftigt beroende på 
omfattning och ambitionsnivå. 
 
Syftet med Kustzonsprogrammet är att vara vägledande mot ett gemensamt strategi- 
och åtgärdsarbete för att förvalta kusten på ett klimatanpassat och hållbart sätt fram 
till år 2030. Det ska tydliggöra ansvarsförhållandet mellan olika sektorer.  
 
Utgångspunkten har varit att definiera hur ett förändrat klimat och en ökad havsnivå 
påverkar Lomma kommuns kust med avseende på de tre aspekterna; översvämning, 
erosion och strandskyddets syfte. En stor del av arbetet har varit att ta fram aktuella 
kunskaps- och planeringsunderlag för att få en målbild om hur kusten ska se ut i ett 
långsiktigt perspektiv. 
 
Kustzonsprogrammet kommer att lyftas för beslut om godkännande i kommunens 
planledningsgrupp, efter det beslutas ärendet av kommunstyrelsen och sist av 
kommunfullmäktige, om det har godkänts av tidigare instans. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse 2018-05-15 sitt förslag till 
yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-15 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-04-17 

- Bilaga 1: Förslag på kustzonsprogram 2018 - Del A Mål och genomförande 
- Bilaga 2: Förslag på kustzonsprogram 2018 - Del B Kunskapsdel  
- Bilaga 3: Förslag på kustzonsprogram 2018 - Del C Bilagor  
- Bilaga 4: Mål och åtgärder - Nämdsvis  
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TN AU § 47 (forts.)  TN/2018:119 – 439  
 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
Tekniska nämnden överlämnar följande synpunkter till kommunstyrelsen:  
 
Nedan listas de åtgärder Tekniska nämnden har huvudansvar för och som således 
belastar nämnden med kostnader för genomförandet. De åtgärder som inte omnämns 
nedan utförs redan alternativt bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 
 
- Åtgärd 4.1.1 – Referenspunkter längs kusten installeras och mäts in för att 

möjliggöra dokumentation av strandlinjens förflyttningar fram till 2030. 
Jämförelser med referensstrandlinje år 2008 genomförs vart 5:e år fram till 2030. 
Genomförs under 2019. Bedömd kostnad 100tkr. 
 

- Åtgärd 4.3.1 – Samtliga kommunägda översvämningsskydd, erosionsåtgärder och 
övriga tillståndsgivna ytor för kustskötsel ska dokumenteras i GIS och 
tillgängliggöras förvaltningsövergripande. Dokumentation om läge, tillstånd, 
anläggningsår, teknisk utformning, skyddsstandard, anläggningskostnader, 
kontrollintervaller och underhållsåtgärder bör finnas med. Genomförs 2019-2020. 
Bedömd kostnad 400tkr (200tkr/år). 
 

- Åtgärd 4.3.2 - En sammanställning ska göras där befintliga kustskydd och andra 
klimatanpassningsåtgärder redovisas, vilka geografiska områden som påverkas av 
skyddsåtgärden samt vilka händelser de förväntas skydda mot. Genomförs 2019. 
Bedömd kostnad 400tkr. 
 

- Åtgärd 5.2.1 - Fastighetsavdelningen ska ta fram och implementera rutiner som 
säkerställer att översvämnings- och erosionsskador på kommunala byggnader inte 
hotar samhällsviktig funktion. Åtgärder för akuta störningar och långsiktiga 
förändringar ska ingå. Genomförs senast 2021. Bedömd kostnad 200tkr. 
 

- Åtgärd 5.2.2 - VA-enheten ska ta fram och implementera rutiner som säkerställer 
att översvämnings och erosionsskador på kommunala VA- och 
dagvattenanläggningar inte hotar samhällsviktig funktion. Åtgärder för akuta 
störningar och långsiktiga förändringar ska ingå. Genomförs 2020. Bedömd 
kostnad 650tkr. 
 

- Åtgärd 5.2.3 - Gatu- och parkenheten ska ta fram en strategi för att säkerställa att 
översvämnings- och erosionsskador på park- och gatumark och tillhörande 
anläggningar inte hotar samhällsviktig funktion. Strategin bör även belysa hur 
mark och anläggningar kan användas som tillfälliga skydd eller magasin i 
översvämningssituationer samt hur eventuella behov av ombyggnation på sikt kan 
förbättra denna möjlighet och samtidigt säkra ordinarie funktion. Genomförs 
2020. Bedömd kostnad 300tkr.  
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TN AU § 47 (forts.)  TN/2018:119 – 439  
 

- Åtgärd 6.1.1 - Skötselplaner för kommunens kustnära mark ska tydliggöra 
klimatpåverkade kust- och strandspecifika driftytor. För dessa ska sedan rutiner, 
erforderliga tillstånd och dispenser redovisas. Befintliga dokument ska 
kompletteras och informationen ska tillgängliggöras i GIS. Genomförs 2020. 
Bedömd kostnad 250tkr. 

 
- Åtgärd 6.1.2 - Skötselplaner för kommunens kustnära mark ska tydliggöra 

klimatförändringens påverkan på fasta anläggningar, värdefulla 
vegetationsbestånd och förekomst av invasiva arter. Platsspecifika strategier för 
att minska sårbarheten ska redovisas per område. Befintliga dokument ska 
kompletteras och informationen ska tillgängliggöras i GIS. Genomförs 2020. 
Bedömd kostnad 250tkr. 
 

- Åtgärd 7.1.3 - En kusterosionsutredning genomförs för att tydliggöra 
bedömningen av eventuell erosion längs kustzonen. Utredningen ska bygga på 
bland annat beräkningar av vågklimatet utmed kusten samt sedimenttransport. 
Genomförs 2019. Bedömd kostnad 100tkr. 
 

- Åtgärd 7.3.1 - Investeringsbehovet för kommande klimatanpassningsåtgärder ska 
kartläggas för minst 10 år framåt. Underlaget ska ligga till grund för kommunens 
långsiktiga ekonomiska planering. Genomförs 2019. Bedömd kostnad 300tkr. 
 

- Åtgärd 7.3.2 - Drift- och underhållsbehovet för kustnära översvämnings- och 
erosionsskydd ska uppskattas för minst 5 år framåt. Underlaget ska ligga till grund 
för kommunens långsiktiga ekonomiska planering. Genomförs 2020. Bedömd 
kostnad 300tkr. 
 

- Åtgärd 8.2.1 - En investeringsplan med en kostnads-nyttoanalys av 
klimatanpassningsåtgärder ska göras där investeringskostnader för anpassnings- 
eller skyddsåtgärder sätts i relation till klimatrelaterade skade- och 
reparationskostnader. Åtgärden ligger även till grund för åtgärd 7.3.3. Genomförs 
2020. Bedömd kostnad kan ej beräknas innan underlaget i åtgärd 7.3.3 är 
färdigställt. 
 

- Åtgärd 8.3.2 - Kostnader för klimatrelaterade reparationer, löpande driftkostnader 
samt vilka nettoeffekter som uppnås i relation till kostnaderna ska utvärderas vart 
5:e år. Genomförs från 2019. Bedömd kostnad 30tkr. 
 

- Åtgärd 9.1.1 - Havsnivåökningens påverkan på dagvattensystemen utreds. 
Genomförs 2020. Bedömd kostnad 950tkr.  
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I tabellen redovisas kostnad per avdelning och år (fullständig redovisning se bilaga):  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. Bilaga  
 
 

______________________ 
 

  Sändlista 

2019 
Tekn  

2020 
Tekn  

2021 
Tekn  

2019  
Fast  

2020  
Fast  

2021 
Fast  

Åtgärd 4.1.1  100  Kostnad  

Åtgärd 4.3.1  200  200  Kostnad  

Åtgärd 4.3.2  400  Kostnad  

Åtgärd 5.2.1  200  Kostnad  

Åtgärd 5.2.2  650  Kostnad  

Åtgärd 5.2.3  300  Kostnad  

Åtgärd 6.1.1  250  Kostnad  

Åtgärd 6.1.2  250  Kostnad  

Åtgärd 7.1.3  100  Kostnad  

Åtgärd 7.3.1  300  Kostnad  

Åtgärd 7.3.2  300  Kostnad  

Åtgärd 8.2.1  -  Kostnad  

Åtgärd 8.3.2  30  Kostnad  

Åtgärd 9.1.1  950  Kostnad  

Summa  1430  2600  200  
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TN AU § 48   TN/2018:5 - 209 
 
 

Upphandling av entreprenad - förfrågningsunderlag för 
Trafiksäkerhetsåtgärder Vinstorpsvägen 

 
 

Ärendebeskrivning 
I syfte att öka trafiksäkerheten på Vinstorpsvägen för oskyddade trafikanter och att 
bygga nytt busshållplatsläge för kollektivtrafiken föreslår 
samhällsbyggnadsförvaltningen en upphandling av entreprenad. Denna omfattar VA-, 
mark-, belysningsarbeten och trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med 
Vinstorpsvägen från korsningen Kastanjegatan/Linneavägen till Nybovägen i riktning 
mot Malmövägen.  
 
Uppdaterad kalkyl för förfrågningsunderlag dat. 2018-03-16 visar på att sträckningen 
Kastanjevägen/Linnéavägen till Nybovägen bedöms hållas inom beslutad budget på  
5 950 tkr. Denna del är av betydelse för busstidstabellomläggningen samt för 
busstrafiken ska kunna trafikera Vinstorpsvägen i december 2018. 
 
Mark- och belysningsarbeten och trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med 
Vinstorpsvägen från korsningen Nybovägen till busshållplatsläge 2 vid Hans Hanssons 
väg hanteras i budgetprocessen för 2019-2021, då det fortsatt finns behov av att 
denna del utförs. 
 
Totalutgiften inklusive VA-arbeten och beläggningsåtgärder beräknas till 7 024 tkr 
inklusive föreslagen indexuppräkning. Beslutad totalutgift 2015 är 5 950 tkr. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i skrivelse 2018-05-21 projektets 
omfattning i korthet och förslag till finansiering samt upphandlingsförfarande.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-21  

‒ Bilaga 1: Handling 9.1 Administrativa föreskrifter, "Trafiksäkerhetsåtgärder 
Vinstorpsvägen" dat 2018-03-16 

‒ Bilaga 2: Översiktsplan för FFU dat. 2018-03-16 
‒ Bilaga 3: Typsektioner ritning 100M0401 
‒ Bilaga 4: Risk och konsekvensanalys 
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TN AU § 48 (forts.)  TN/2018:5 - 209 
 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
- Uppdrag åt tekniska avdelningen att slutföra upphandlingen, inklusive att 

fastställa förfrågningsunderlag som i all väsentlighet följer redovisat FFU daterat 
2018-03-26 del Kastanjegatan/Linnéavägen till Nybovägen. 

- Indexuppräkna totalutgiften med 2 % per år. (2015 till 2018, 3 år). 
- Bemyndiga förvaltningschefen, förutsatt att totalutgiften innehålls inom 

beslutade ramar, att fatta beslut om tilldelning. 
- Bemyndiga förvaltningschefen att teckna upphandlingskontrakt. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 49    
 
 

Ansökan om medel ur KS förfogandemedel - sandharpning 

 
 

Ärendebeskrivning 
Under 2018 finns behov av att harpa strandsand på samtliga badstränder i Lomma, 
Habo Ljung och Bjärred. Utökad harpning, i förhållande till ett normalår, behövs både 
inför säsong under vårrustningen av badstränderna samt vid flertalet tillfällen under 
säsong. Harpningen kommer innebära att stenar, större föremål och skräp kan tas 
bort. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-05-21 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden beslutar ansöka om medel ur KS förfogandemedel med  

500 000 kr avseende kostnader utöver normalår för harpning av sand.  
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 50    
 
 

Information 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Tommy Samuelsson informerar om följande ärenden:  
- Möten med Trafikverket avseende avslutat arbete med planskild korsning vid 

Vinstorpsvägen.  
- Lomma kommun har placerat sig på en tredjeplats på rakningen av Sveriges 

mindre kommuner inom cykelfrämjandets kommunvelometer 2018.  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande:  
Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
 


