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 Sammanträdesdatum s. 1 (19) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
Plats  Lomma kommunhus, stora sessionssalen  
Tid kl. 18.30-20.25, ajournering kl 19.15-19.30 

 
 

Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 
Lennart Månsson (M) 1:e vice ordförande 
Åsa Ahlström (M) ledamot 
Ola Ahlqvist (M) ledamot  
Monica Thomhave Jeding (M) ledamot 
Henrik Raneke (M) ledamot 
Gunilla Tynell (FP) ledamot 
Peter Schön (KD) ledamot  
Pia Johnson (S) ledamot 
Anders Danielsson (MP) ledamot  
Mats Falk (S) tjg. ersättare för Rune Netterlid (S)  
 

 

Övriga deltagare Bengt Göransson (M) ersättare 
Sven Gunnarsson (M) ersättare 
Cecilia Lindoff-Wittrock (M) ersättare 
Joy Nilsson (M) ersättare 
Lena Wahlgren (M) ersättare 
Anders Olsson (FP) ersättare  
Gun Larsson (FP) ersättare  
Rickard Hansson-Frostgård (C) ersättare 
Torvald Kullendorff, ekonom §§ 19-24 
Mattias Persson, avdelningschef 
Jakob Fahlstedt, trafikingenjör  
Göran Samuelsson, fastighetschef  
Susanne Persson, nämndsekreterare  
 
 
 
 
 

 

Utses att justera Mats Falk  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma, 2015-03-31 Paragrafer  
19-34 

Underskrifter Sekreterare   

  Susanne Persson   
 Ordförande   

  Alf Michelsen  
 Justerande  

 
 

  Mats Falk 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Tekniska nämnden   

Sammanträdesdatum 2015-03-23   

Paragrafer §§ 19-34   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2015-04-02 Datum när anslaget 
tas ned 

2015-04-24 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma    

 
Underskrift 
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TEKNISKA NÄMNDEN  2015-03-23 
 

TN § 19 Dnr TN 2014:481.002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 
  
Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 
 

 
Nr Ärende Delegat 

 
14-26 Beviljande av parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade år 2015 
Kommunvägledare 

2 
 

Beslut fattade avseende bostadsanpassnings-
bidrag under perioden 2015-02-01 –  
2015-02-28, diarienummer:  
1127-19 
1282-3  
1857-2  
1861-3  
1880  
1900  
1902  
1906  
1909  
1911 

Handläggare bostads-
anpassningsbidrag 

 Delegationsbeslut fattat av ordförande i tek-
niska nämnden 2015-03-12, enligt kommu-
nallagen 6:36 samt delegationsordning för 
tekniska nämnden i Lomma kommun.  
Personuppgiftsbiträdesavtal samt risk- och 
sårbarhetsanalys avseende Microsoft Office 
365, dnr TN 2015:76.109. 
 

Tekniska nämndens 
ordförande  

 
Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott  
2015-03-09 §§ 17-29 

 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
– Tekniska nämnden beslutar att delegationsbeslut och meddelanden läggs till 
handlingarna.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

TN § 20 Dnr TN 2014:245.041 
 
 

Månadsuppföljning för tekniska nämnden januari-februari 
 
Ärendebeskrivning 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med februari månad 2015  
presenteras.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 17.  
 
Beslutsunderlag 
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 17. 
– Månadsrapport för tekniska nämnden januari-februari 2015 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning för tekniska  
nämnden till och med februari månad 2015.   
 

./.                Bilaga A 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

TN § 21 Dnr TN 2013:164.041 
 
 

Slutredovisning av investeringsprojekt 
 

Ärendebeskrivning 
Större investeringsprojekt har en beslutad totalutgift vilket innebär att såväl  
budget som utfall kan sträcka sig över flera år. Så länge projektet pågår kommer 
årliga avvikelser mot budget att föras över till nästkommande år. När projektet 
slutredovisas kommer kvarstående avvikelser att återföras till finansieringen.  

 
Ackumulerad budget (finansieringen av projektet) har för vissa projekt avvikit 
från beslutad totalutgift. Detta har berott på att kompletterande beslut har tillåtits 
påverka finansieringen.  Det är framför allt detaljplaneprojekt som berörs av  
denna problematik. 
 
I tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03 redovisas totalutgift, ackumulerad budget, 
ackumulerat utfall, ackumulerad avvikelse samt beräknad slutlig avvikelse för 
projekten Karstorpskolan södra nybyggnad, Detaljplan Brohus, Detaljplan Strand-
furet, Detaljplan Sandstensgatan, Detaljplan Hamntorget etapp 2 samt Försko-
la/paviljonger 4 avdelningar vid LBTK.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 18.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 18. 
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-03-03 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att överlämna förslag till slutredovisning inklusive 
 förslag till omdisponeringar till kommunstyrelsen för vidare beredning.  
 

./.                Bilaga B 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

TN § 22 Dnr TN 2014:245.041 
 
 

Förslag till investeringsbudget för tekniska nämnden för åren 
2016-2018 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till investeringsbudget för tekniska nämnden för åren 2016-2018 presente-
ras.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 19. 
 
Nämndens handläggning 
Tekniska nämndens ledamöter enas om att i bilagan ”Investeringsbudget 2016-
2018” ska summan för projekt 1520, Gångbro över Lödde å, korrigeras till  
en miljon kronor.  

 
Beslutsunderlag 
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 19. 
– Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen 2015-03-03 
– Investeringsbudget 2016-2018 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att, efter genomförd korrigering, överlämna  
förslag till översyn av fastställd budget 2015 ny budget 2016-2018 samt översikt-
lig beredning av 2019-2022 till kommunstyrelsen för vidare beredning.  
 

./.                Bilaga C 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

TN § 23 Dnr TN 2015:60.512 
 
 

Trafiksäkerhetsplan för Lomma kommun  
 

Ärendebeskrivning  
Gällande trafiksäkerhetsplan togs fram 2006 och åtgärdsprogrammet uppdaterades 
2009. De flesta av åtgärderna som föreslås i åtgärdsprogrammet är byggda och 
därför har behovet uppkommit att ta fram en ny trafiksäkerhetsplan för  
kommunen. 

 
Ett förslag till ny trafiksäkerhetsplan har tagits fram av Sweco på uppdrag av 
Lomma kommun. Den nya trafiksäkerhetsplanen bygger på handboken ”Trafik-
säkra staden – Handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram” 
framtagen av Trafikverket och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Trafik-
säkerhetsplanen och dess mål ska ligga till grund för kommunens trafiksäkerhets-
arbete. 

 
Förslaget till ny trafiksäkerhetsplan bör samrådas med andra nämnder, myndig-
heter, trafikutövare samt med kommuninvånarna.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 26. 

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 26. 
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-02-26 
– Förslag till Trafiksäkerhetsplan för Lomma kommun  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att föreliggande förslag till Trafiksäkerhetsplan 
för Lomma kommun samråds med externa och interna intressenter.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

TN § 24 Dnr TN 2014.279.501 
 
 

Cykelplan för Lomma kommun  
 

Ärendebeskrivning  
En cykelplan samlar samtliga cykelfrågor i ett dokument och fungerar som stöd 
för politiker, tjänstemän, företag och organisationer som arbetar med eller berörs 
av den kommunala cykelplaneringen. Ett förslag till cykelplan har tagits fram av 
Sweco på uppdrag av Lomma kommun. Syftet med cykelplanen är att fungera 
som en handlingsplan som ger stöd i Lomma kommuns årliga verksamhetsplane-
ring för cykel. Åtgärderna som redovisas ska leda till ökad cykling, bland annat 
genom att skapa ökad framkomlighet, säkerhet och attraktivitet. 

 
Förslaget till ny cykelplan bör samrådas med andra nämner, myndigheter, trafik-
utövare samt med kommuninvånarna. 
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 27. 

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 27. 
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-02-26 
– Förslag till Cykelplan för Lomma kommun  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att föreliggande förslag till Cykelplan för Lomma 
 kommun samråds med externa och interna intressenter. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

TN § 25 Dnr TN 2013:132.225 
 
 

Uppföljning av energiförbrukning 2013 avseende fastigheter inom 
Lomma Servicebostäder AB  

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelse har vid sammanträde 2014-05-21 (KS § 78) återremitterat till 
tekniska nämnden för komplettering av rapport avseende energiförbrukning under 
2013, avseende fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB.  
Energiförbrukningen avseende fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB  
redovisas i rapport daterad 2015-03-03. 

  
Rapporten redovisar en total minskning av den normalårskorrigerade energiför-
brukningen (el och värme) avseende fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB 
under tidsperioden från och med 2010 till och med 2013 med cirka 2,4 %.  
 
Under tekniska nämndens sammanträde redovisar fastighetschef Göran  
Samuelsson en PowerPoint-presentation som visar en jämförelse av energiför-
brukning år 2013 och år 2014.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 20. 

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 20. 
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-03-03 
– Rapport Uppföljning av energiförbrukning 2013 Lomma Servicebostäder,  
      daterad 2015-03-03 
– PowerPoint-presentation Energiuppföljning 2014, daterad 2015-03-09,  
      reviderad 2015-03-23 
   
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreliggande rapport, daterad  
2015-03-03, avseende energiförbrukning under 2013 avseende fastigheter inom 
Lomma Servicebostäder AB samt att skicka uppföljningen till kommunstyrelsen. 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

TN § 26 Dnr TN 2015:68.225 
 
 

Uppföljning av energiförbrukning 2014 inom kommunala fastig-
heter samt fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB 

 
Ärendebeskrivning  
Uppföljning av energiförbrukning under 2014 inom kommunala fastigheter samt 
fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB enligt rapport daterad 2015-03-03. 

 
Rapporten redovisar en total minskning av den normalårskorrigerade energiför-
brukningen (el och värme) inom kommunala fastigheter under 2014 med cirka  
5,8 %. Rapporten redovisar vidare en total minskning av den normalårskorrigera-
de energiförbrukningen (el och värme) inom Lomma Servicebostäders fastigheter 
under 2014 med ca 0,4 %.  
 
Under tekniska nämndens sammanträde redovisar fastighetschef Göran  
Samuelsson en PowerPoint-presentation som visar en jämförelse av energiför-
brukning år 2013 och år 2014.  

 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 21.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 21.  
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-03-03  
– Rapport Uppföljning av energiförbrukning 2014 kommunala fastigheter samt 

Lomma Servicebostäder AB, daterad 2015-03-03 
– PowerPoint-presentation Energiuppföljning 2014, daterad 2015-03-09, revide-

rad 2015-03-23 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreliggande rapport, daterad  
2015-03-03, avseende energiförbrukning under 2014 inom kommunala fastigheter 
samt fastigheter inom Lomma Servicebostäder AB samt att skicka uppföljningen 
till kommunstyrelsen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

TN § 27 Dnr TN 2015:58.003 
 
 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun, 
med bilaga Handbok för upplåtelse av offentlig plats   

 
Ärendebeskrivning  
En kommun får, med stöd av ordningslag och en särskild förordning, meddela de 
ytterligare föreskrifter för kommunen, som behövs utöver ordningslagen, för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 

 

Dessa lokala ordningsföreskrifter fastställs av kommunfullmäktige som också  
beslutar om upphävande eller ändringar. Fullmäktiges beslut ska anmälas till läns-
styrelsen som har befogenhet att upphäva lokala föreskrifter som strider mot be-
stämmelserna i ordningslagen. 

 

Med anledning av de nya fasta torgplatserna på Centrumtorget i Lomma har en 
översyn av föreskrifterna kring bland annat torghandel gjorts. De utökade före-
skrifterna kring torghandel, uteservering, byggplatsetableringar etcetera ger ett 
bättre stöd i handläggningen av belamringstillstånd, samtidigt som förutsättning-
arna blir tydliga och lika för alla sökanden.  

 

Ett förslag till ”Handbok för tillfälliga upplåtelser av offentlig plats” har tagits 
fram. I handboken beskrivs mer utförligt vilka tillstånds som behövs och vilka 
villkor som gäller vid tillfälliga upplåtelser av offentlig plats. Handboken har varit 
ute på tjänstemannaremiss.  

 

I tjänsteskrivelse daterad 2015-02-23 redogörs för föreslagna ändringar i lokala 
ordningsföreskrifter för Lomma kommun.  
 

Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 22.  
 

Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 22 
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-02-23 
– Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun (nu gällande lokala ord-

ningsföreskrifter, beslutade i kommunfullmäktige 2011-04-28 § 18) 
– Handbok för tillfälliga upplåtelser av offentlig plats 

 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att till kommunfullmäktige överlämna förslag  
till revidering av lokala ordningsföreskrifter, daterat 2015-02-23.  
 

– Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner revidering av  
lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun bemyndigas förvaltningschefen 
framgent att revidera Handbok för tillfälliga upplåtelser av offentlig plats så länge 
det ej strider mot lokala ordningsföreskrifter, att gälla från och med 2015-05-14. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

TN § 28 Dnr TN 2015:59.316 
 
 

Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats i Lomma  
kommun  

 
Ärendebeskrivning  
I Lomma kommuns författningssamling finns ”Taxa för upplåtelse av offentlig 
plats”. Taxan fastställs av kommunfullmäktige. 

 
Med anledning av de nya fasta torgplatserna på Centrumtorget i Lomma har en 
översyn av taxan för torghandel gjorts. I samband med detta har en uppdatering av 
hela taxan för upplåtelse av offentlig plats tagits fram. 
 
I tjänsteskrivelse daterad 2015-02-23 redogörs för föreslagna ändringar av taxa för 
upplåtelse av offentlig plats i Lomma kommun.  
 
På arbetsutskottets sammanträde 2015-03-09 enades ledamöterna om att till  
tekniska nämndens sammanträde skulle ett förtydligande göras avseende mellan-
skillnad mellan nu gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats och förslaget till 
ny taxa.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 24.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 24.  
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-02-23 
– Kompletterande skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-03-18 
– Taxa för upplåtelse av offentlig plats (nu gällande taxa, beslutad av kommun-

fullmäktige 2005-06-09 § 45). 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att till kommunfullmäktige överlämna förslag  
till revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats, daterat 2015-02-23. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

TN § 29 Dnr TN 2015:80.003 
 
 

Revidering av Riktlinjer för uteservering på offentlig plats  
 

Ärendebeskrivning  
Tekniska nämnden antog 2005-10-03 § 86 Riktlinjer för uteservering på offentlig 
plats. Med anledning av att lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun ska 
revideras behöver även en revidering göras av Riktlinjer för uteservering på  
offentlig plats.   

 

I tjänsteskrivelse daterad 2015-02-23 redogörs för föreslagna ändringar i lokala 
ordningsföreskrifter för Lomma kommun. I denna tjänsteskrivelse föreslås även 
en revidering i Riktlinjer för uteservering på offentlig plats, innebärande att första 
meningen, punkt 5, upphävs: ”Uteserveringen bör anordnas utan avskärmning  
eller särskilt golv”.   
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 23. 

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 23.  
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-02-23 
– Riktlinjer för uteservering på offentlig plats (nu gällande riktlinjer, beslutade i 

tekniska nämnden 2005-10-03 § 86) 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att i Riktlinjer för uteservering på offentlig  
plats upphävs punkt 5, första meningen: ”Uteserveringen bör anordnas utan  
avskärmning eller särskilt golv”.   
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

TN § 30 Dnr TN 2015:79.340 
 
 

Överlåtelse av pumpstation och ledning till Lomma kommun 
 

Ärendebeskrivning  
AB Malmöregionens Avlopp (ABMA) har byggt och tagit i drift en ny pump-
station vid Sjögräsgatan i Lomma med tillhörande tryckavloppsledning längs 
Strandängarna, Lotsgatan och Pelledamsvägen. Den nya pumpstationen ersätter en 
gammal pumpstation vid Tånggatan, vilken ägs gemensamt av Lomma kommun 
och ABMA. ABMAs del avser spillvattenfunktionen, vilken fysiskt står för en 
mindre del av pumpstationen. Lomma kommuns del avser dagvattenhantering 
samt en bräddfunktion. Bräddfunktionen flyttas till den nya pumpstationen vid 
Sjögräsgatan. 

 
ABMA har inget behov av den gamla pumpstationen vid Tånggatan och befintlig 
självfallsledning från stationen via Karstorpsvägen och Idrottsvägen. Lomma  
kommun har ledningsserviser kopplade på spillvattenledningen i Idrottsvägen vil-
ket innebär att ledningen måste vara i drift. Pumpstationen vid Tånggatan måste 
fortsatt vara i drift som dagvattenstation. En överlåtelse av pumpstationen och 
ledningen är därför nödvändig. AB Malmöregionens Avlopp (ABMA) har tagit 
fram ett förslag till överlåtelseavtal av pumpstation och ledning till Lomma kom-
mun. 

 
Ärendet har på ett extrainsatt sammanträde beretts av tekniska nämndens arbetsut-
skott 2015-03-23 § 30.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-23 § 30 
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-03-17 
– Skrivelse från AB Malmöregionens Avlopp (ABMA) 2015-03-04, med för-

slag till överlåtelseavtal  
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna AB Malmöregionens Avlopp 
 (ABMA) förslag till överlåtelseavtal av pumpstation och ledning till Lomma 
kommun. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

TN § 31 Dnr TN 2012:232.003 
 
 

Uppföljning av nämnds- och verksamhetsplan för 2014 
 

Ärendebeskrivning  
I enlighet med styrsystemet och tekniska nämndens ”Årshjul” ska nämndsplan 
och verksamhetsplan stämmas av kontinuerligt under året. Föreligger förslag på 
rapport för uppföljning av nämndsplan och verksamhetsplan för 2014.  
 
Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 25.  

 
Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 25.  
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-03-08 
– Avstämning och uppföljning av nämndsplan och verksamhetsplan för 2014, 

2015-03-08 
 

Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljning för nämnds- och  
verksamhetsplan för 2014.   

 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 16 (19) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

TN § 32 Dnr TN 2015.62.003 
 
 

Förslag till ändring av författningssamling gällande avgifter vid 
utfärdande av parkeringsanmärkningar i Lomma kommun  

 
Ärendebeskrivning  
Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning med 
mera innehåller bestämmelser om parkeringsanmärkning enligt Lagen (1976:206) 
om felparkeringsavgift och bestämmelser om betalning av felparkeringsavgift till 
Transportstyrelsen. Den innehåller också en förteckning på överträdelser. Till  
varje slag av överträdelse hör en tvåsiffrig kodbeteckning som anges på parker-
ingsanmärkningen tillsammans med överträdelsen i klartext.  

 

En översyn har genomförts och en ny förteckning i anslutning till Transportstyrel-
sens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning med mera (TSFS 
2012:115) har tagits fram. Lomma kommuns författningssamling, beslutat i kom-
munfullmäktige den 20 november 2008, om avgifter vid utfärdande av parker-
ingsanmärkningar i Lomma kommun stämmer inte längre överens med Transport-
styrelsens författningssamling, TSFS 2012:115. Detta kan leda till problem vid 
rättsliga processer vid överklagan av utfärdade parkeringsanmärkningar.  

 
Revidering av författningssamling F. 2.9 Felparkeringsavgifter 
Vid ändring så att Lomma kommuns författningssamling om felparkeringsavgifter 
stämmer överens med Transportstyrelsens föreskrifter berörs följande  
Överträdelsekoder: 

 
- Överträdelsekoder 14 (parkering längre än 24 timmar), 39, 40 och 41 har över-
gått i Trafikförordningen och blir överträdelsekod 10. 
- Laddplats (3 kap. 54 § TrF) har tillkommit och ligger i överträdelsekod 07. 
- Parkering på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering har till-
kommit och ligger i överträdelsekod 37. 
 

Ärendet har beretts av tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 28.  
 

Beslutsunderlag  
– Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09 § 28.  
– Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-02-25 
– Förslag till överträdelsetabell i anslutning till TSFS 2012:115 
– Transportstyrelsens föreskrifter om parkeringsanmärkning m.m (TSFS 

2012:115) 
– Sammanträdesprotokoll KF 2008-11-20 fastställande av reviderade avgifter 

för felparkering  
– Lomma kommuns författningssamling F.2.9 Felparkeringsavgift (Belsut i KF 

2008-11-20)  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 17 (19) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

Forts. TN § 32 Dnr TN 2015.62.003 
 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppdatera  
författningssamlingen F.2.9 Felparkeringsavgifter så att den överensstämmer med 
Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2012:115. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 18 (19) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

TN § 33  
 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar  
 
Gatuchef Mattias Persson och fastighetschef Göran Samuelsson ger en återkopp-
ling till uppföljningen av ärenden i LUKAS. Kommuninvånare som har synpunk-
ter, förslag eller klagomål på kommunens service kan lämna dessa via LUKAS, 
Lomma kommuns system för hantering av synpunkter och klagomål.  
 
Mattias Persson och Göran Samuelsson informerar om att den ökning som kan ses 
avseende LUKAS-ärenden för år 2014 till stor del gäller synpunkter avseende  
trafik och parkering samt fuktskador inom skolor orsakat av översvämningarna i 
augusti 2014.   

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 19 (19) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2015-03-23 
 

TN § 34  
 
 

Ordföranden informerar  
 
Ordförande Alf Michelsen (M) informerar om att tekniska nämndens ledamöter 
och ersättare besöker Örtoftaverket tisdagen den 7 april (heldag). En kallelse  
kommer att skickas ut.  

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
– Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 


