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TEKNISKA NÄMNDEN 2017-08-28 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   

Tid 2017-08-28, kl. 18:30-19:30 
 

 

Beslutande Alf Michelsen (M) 
Lennart Månsson (M) 
Rune Netterlid (S) 
Åsa Ahlström (M) 
Ola Ahlqvist (M) 
Monica Thomhave Jeding (M) 
Gunilla Tynell (L) 
BG Svensson (KD) 
Mats Falk (S) 
Mikael Lundquist (MP) 
Bengt Göransson (M) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
tjg. ersättare för Henrik Raneke (M) 

Övriga deltagare Sven Gunnarsson (M) 
Cecilia Wittrock-Lindoff (M) 
Eva Banheden Lindblad (M) 
Gun Larsson (L) 
Åke Björkman (S) 
Erik Cederbom (S) 
Karsten Bringmark (S) 
 
Tommy Samuelsson 
Mattias Persson 
Göran Samuelsson 
Torvald Kullendorff 
Adam Edvinsson 
 

 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
samhällsbyggnadschef 
teknisk chef 
fastighetschef 
ekonom 
nämndsekreterare 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2017-08-31 
 
 
 
 

Paragraf  
§28-§32 

Underskrifter Sekreterare   

  Adam Edvinsson 

 Ordförande   

  Alf Michelsen 
 Justerande  

 
 

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

Beslutande organ Tekniska nämnden  

Sammanträdesdatum 2017-08-28   

Paragrafer §28-§32   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-09-01 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-09-23 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TN § 28   TN/2017:61 - 002 
 
 

Delegationsbeslut och meddelanden 

 
 

Föreligger förteckning över beslut fattade med stöd av delegation: 
 

 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

46-68 Beviljande av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade år 2017 

Kommunvägledare 

1515-6 
1746-2 
1796-5 
1895-2 
1911-5 
1972-2 
2017 
2029 
2032 
1369-3 
1537-12 
1998-2 
2006 
2012 
2033 
2035 
2039 

Beslut fattade avseende 
bostadsanpassningsbidrag under perioden 2017-
06-01 - 2017-07-31 

Handläggare 
bostadsanpassnings-
bidrag 

 
 
Föreligger protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 
2017-08-17. 
 
Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
TN/2016:211 - 042 Beslut från kommunfullmäktige, 2017-06-08 § 39, 

avseende omdisponering av medel från tekniska 
nämnden till kommunstyrelsen avseende exploatering i 
2017 års budget. 
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TN § 28 (forts.)  TN/2017:61 - 002 
 
 
TN/2016:211 - 042 Beslut från kommunfullmäktige, 2017-06-08 § 43, 

godkännande av tidigareläggning respektive 
senareläggning av utbetalningar avseende vissa 
investeringsprojekt. 

 
TN/2017:103 - 210 Beslut från kommunstyrelsen, 2017-06-14 § 94, avseende 

information om aktuellt planläge. 
 

Beslut från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-06-13 § 
68. Ordföranden informerade om vikten a att kommunen 
föregår med gott exempel vad gäller installation av 
solceller och att Miljö- och byggnadsnämnden gärna ser 
att sådana installeras vid kommunens egna byggnationer 
i enlighet med kommunens miljömål E1.4. 

 
TN/2017:168 - 168 Beslut från Kultur- och fritidsnämnden, 2017-06-12 § 46, 

avseende ersättning för försvunnen konst i ett 
depositionsavtal. Kultur- och fritidsnämnden ersätter 
Region Skåne för försvunnen konst samt uppmanar att 
alla nuvarande och framtida depositionsavtal avseende 
konst eller annat som ligger inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde registreras och 
godkänns av kultur- och fritidsnämnden. 

 
TN/2017:44 - 290 Beslut från socialnämnden, 2017-06-13 § 45, Anhållan till 

kommunstyrelsen om yttrande avseende bosättning 
enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning. 

 
TN/2017:186 - 452  Skrivelse från Sysav. Behandlingsavgifter för 

hushållsavfall 2018. 
 
TN/2017:13 - 290 Förfrågan om förstudie avseende installation av 

induktionshällar i hemkunskapssal vid Bjärehovsskolan. 
 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden lägger delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna. 
 
______________________ 
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TN § 29   TN/2017:202 - 003 
 
 

Förslag till ändring i författningssamling avseende 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 även en förteckning på överträdelser. Till varje slag 
av överträdelse hör en tvåsiffrig kodbeteckning som anges på parkeringsanmärkningen 
tillsammans med överträdelsen i klartext. 
 
En översyn av förteckningen har gjorts och en ändringsföreskrift till 
Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning med mera 
(TSFS 2012:115) trädde i kraft 2017-01-01. Lomma kommuns författningssamling, 
beslutat i kommunfullmäktige 2015-06-11 KF § 56/15, om avgifter vid utfärdande av 
parkeringsanmärkningar i Lomma kommun stämmer inte längre överens med 
Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2012:115, vilket 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: 
 
- Överträdelsekod 04 gäller även en cykelpassage eller en cykelöverfart 
- Överträdelsekod 10 delas upp i fyra delar och får nya koder (20, 21, 22 och 23) 
- Överträdelsekod 11-14 ersätts av kod 24-27 med samma innehåll 
- Överträdelser av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § och 
föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen ersätts av Överträdelser av särskilda 
trafikregler i lokala trafikföreskrifter eller i föreskrifter enligt 10 kap. 14 § 
trafikförordningen (1998:1276) 
 
Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott 2017-08-14, § 31. 
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TN § 29(forts.)   TN/2017:202 - 003 
 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-06-05 
‒ Förslag till överträdelsetabell i anslutning till TSFS 2012:115 
‒ Transportstyrelsens föreskrifter om parkeringsanmärkning m.m. (TSFS 2012:115) 
‒ Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-08-14, § 31 
 
Tekniska nämnden beslutar följande 
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdatera 

författningssamlingen F.2.9 Felparkeringsavgifter så att den överensstämmer  med 
Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2012:115. 

 
______________________ 
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TN § 30   TN/2017:203 - 002 
 
 

Förslag till revidering av delegationsordning för tekniska nämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till förändringar i delegationsordning för tekniska nämnden i Lomma 
kommun. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att delegation av beslut enligt 12 § lagen 
(2998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
Delegationen möjliggör för förvaltningen att självständigt kunna meddela de 
förelägganden som behövs för att utöva tillsyn över bland annat olovligt uppsatta 
reklamskyltar. I enlighet med tekniska nämndens reglemente avser delegationen inte 
de fall då kommunen är verksamhetsutövare. 
 
Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-08-14 § 32. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-06-30 
‒ Förslag till reviderad delegationsordning för tekniska nämnden 
‒ Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-08-14 § 32 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden antar följande förändringar i delegationsordning för tekniska 

nämnden i Lomma kommun: 
‒ delegation av beslut enligt 12 § lagen (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, dock ej i de fall kommunen 
är verksamhetsutövare. Delegat: förvaltningschef 

 
______________________ 
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TN § 31   TN/2016:211 - 042 
 
 

Månadsuppföljning januari-juli 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med juli månad 2017 presenteras. 
 
Ärendet har behandlats vid tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-08-14 § 33. 
 
Vid nämndens handläggning lämnar ekonom Torvald Kullendorff information i 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsuppföljning juli 2017 för tekniska nämnden 
‒ Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-08-14 § 33 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden t.o.m. juli 

månad 2017 och lägger den till handlingarna. 
 
______________________ 
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TN § 32    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om följande ärenden 
‒ den ordinarie verksamheten på samhällsbyggnadsförvaltningen under 

semesterperioden. 
‒ pågående utredning om för- och nackdelar med att bedriva VA-verksamheten med 

VA Syd 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 


