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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-08-12 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2019-08-12, kl. 14:00-15:10 

 
 

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

ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Bert Larsson (M)  
 

Övriga deltagare Philip Nilsson 
Anneli Westerlund  
Tommy Samuelsson  
Mattias Persson  
Karolina Jensen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nämndsekreterare 
ekonom 
samhällsbyggnadschef  
teknisk chef  
gatu/parkchef, del av §50 

Utses att justera Rune Netterlid   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-08-15 
 
 
 

Paragraf  
§50-§53 

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Lennart Månsson  
 Justerande  

 
 

  Rune Netterlid  
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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-08-12 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-08-12   

Paragrafer §50-§53   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-08-16 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-09-07 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Philip Nilsson   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 3 (6) 

 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-08-12 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

TN AU § 50    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Gatu/parkchef Karolina Jensen påtalar att boende och även polismyndigheten har haft 
synpunkter på bland annat hastighetsöverskridningar samt avsaknad av passage för 
fotgängare längs sträckan Södra västkustvägen vid Habo Ljung.  
Jensen informerar om att förvaltningen har varit i kontakt med en konsult för att få 
fram ett förslag på hur kommunen kan minska fortkörningar och öka trafiksäkerheten i 
området.  
 
Teknisk chef Mattias Persson informerar om att det varit en relativ lugn sommar i 
kommunen. Det har inträffat en del parkeringsöverträdelser vid Lomma hamn vid 
varma sommardagar, vilket har resulterat i parkeringsböter till förarna.   
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 51   TN/2019:140 - 214 
 
 

Remissyttrande över detaljplan för del av Borgeby 23:6 och del av 
Borgeby 23:7 (Borgeby slott) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område. 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att inom del av Borgeby 23:6 och 23:7 
uppnå följande syfte; bekräfta slottets nuvarande användning som besöksmål med 
högt kulturhistoriskt värde. 
 
Planförslaget har varit på granskning under tiden 3 juni – 1 juli 2019 och 
remissyttranden ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 1 juli 2019. Tekniska 
nämndens arbetsutskott har beviljats uppskov med sitt yttrande till den 19 augusti 
2019.  
 
I skrivelse daterad 2019-08-01 lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen följande förslag 
till yttrande:  
 
Planförslaget har varit på samråd 25 maj – 25 juni 2015 och tekniska nämndens 
arbetsutskott enda erinran i samrådsyttrandet gällde (under rubriken 
genomförandebeskrivning, fastighetsrättsliga åtgärder, sid 20) formuleringen 
”Borgeby GA:10 bör utökas till att omfatta även vatten”. Arbetsutskottet ville ändra 
denna formulering till ”Borgeby GA:10 ska omfatta även vatten”. Någon ändring i 
denna formulering har inte skett i granskningsförslaget. 
 
Planförslaget är väl genomarbetat och tekniska nämndens arbetsutskott har inget i 
övrigt att erinra. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-08-01 
‒ Granskningshandling, Förslag till detaljplan för del av Borgeby 23:7 och del av 

Borgeby 23:6, Lomma kommun (Borgeby Slott), 2019-05-31 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt 

eget och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 52   TN/2019:141 - 214 
 
 

Remissyttrande över detaljplan Borgeby 15:108 (Majas förskola) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för Borgeby 15:108  
(Majas förskola) m.fl. i Borgeby, Lomma kommun. Detaljplanens syfte är att inom 
planområdet pröva lämpligheten för skola och teknisk anläggning. Planen syftar även 
till att bevara befintligt naturområde samt omvandla del av Fyrhusvägen till lokalgatan 
och möjliggöra för en säker trafikmiljö.  
 
Planförslaget har varit på samråd under tiden 3 juni – 1 juli 2019 och remissyttranden 
ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 1 juli 2019. Tekniska nämndens 
arbetsutskott har beviljats uppskov med sitt yttrande till den 19 augusti 2019.  
 
I skrivelse daterad 2019-08-01 lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen följande förslag 
till yttrande:  
 
På sidan 18 finns ett avsnitt om ”Parkering och angöring”. Första stycken, som 
beskriver parkeringsnormen, bör ersättas med en skrivning om att ”den för tiden 
gällande parkeringsnormen ska följas”. 
 
Planförslaget är väl genomarbetat och tekniska nämndens arbetsutskott har inget i 
övrigt att erinra. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-08-01  
‒ Samrådshandling, förslag till detaljplan för Borgeby 15:108 m.fl. i Borgeby,  

Lomma kommun (Majas förskola), 2019-05-23  
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt 

eget och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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TN AU § 53   TN/2018:92 - 041 
 
 

Månadsuppföljning för tekniska nämnden januari - juli 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden bör månadsvis göra en uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med juli månad 2019 presenteras.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-08-09 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden till och 

med juli månad 2019.  
 

______________________ 
 
Sändlista  
 


