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TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2017-08-14 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup   

Tid 2017-08-14, kl. 14:00-15:00 
 

 

Beslutande Alf Michelsen (M) 
Lennart Månsson (M) 
Rune Netterlid (S) 
Ola Ahlqvist (M) 
Anders Olsson (L) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
tjg. ersättare för Åsa Ahlström (M) 
tjg. ersättare för Gunilla Tynell (L) 

Övriga deltagare Tommy Samuelsson 
Mattias Persson 
Göran Samuelsson 
Torvald Kullendorff 
Adam Edvinsson 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

samhällsbyggnadschef 
teknisk chef 
fastighetschef 
ekonom 
nämndsekreterare 

Utses att justera Rune Netterlid  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2017-08-17 
 
 
 
 

Paragraf  
§31-§34 

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 nämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2017-08-14   

Paragrafer §31-§34   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2017-08-18 Datum när anslaget  
tas ned 

2017-09-09 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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TN AU § 31   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) 

 
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) 
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TN AU § 31 (forts.)  TN/2017:202 - 003 
 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 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 AU § 32   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. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-06-30. 
‒ Förslag till reviderad delegationsordning för tekniska nämnden 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att till tekniska 

nämndens sammanträde 2017-08-28 presentera en mer utförlig 
konsekvensbeskrivning avseende den föreslagna delegationen. 

 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår därefter tekniska nämnden besluta 
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 AU § 33   TN/2016:211 - 042 
 
 

Månadsuppföljning januari-juli 2017 

 
 

Ärendebeskrivning 
Månadsuppföljning för tekniska nämnden till och med juli månad 2017 presenteras. 
 
Ärendets handläggning 
Vid handläggningen av ärendet lämnar ekonom Torvald Kullendorff information. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Månadsuppföljning juli 2017 för tekniska nämnden 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande: 
‒ Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning för tekniska nämnden t.o.m. juli 

månad 2017 och lägger den till handlingarna. 
 

______________________ 
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TN AU § 34    
 
 

Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om den löpande verksamheten 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen under semesterperioden.  
 
Fastighetschef Göran Samuelsson informerar om pågående projekt inom 
fastighetsavdelningen. 
 
Mattias Persson, teknisk chef, informerar om pågående infrastrukturprojekt inom 
tekniska avdelningen. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

 
______________________ 
 
 


