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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  

Plats: Lomma kommun, Sammanträdelsokal Alnarp 

Tid: 2022-06-16, klockan 16:46-17:00

Beslutande: 
Lennart Månsson (M), Ordförande  
Marie Nilsson (M), Vice ordförande 
Gun Larsson (L), Ledamot 
Rune Netterlid (S), Ledamot  
Monica Thomhave Jeding (M), ersätter Ola Ahlqvist (M), Ledamot  
 
Övriga deltagare:  
Philip Nilsson, Nämndsekreterare 
Mattias Persson, Teknik- och fastighetschef  
Katerina Katsanikou, Stabschef  

Utses att justera: Rune Netterlid  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-06-16 

Paragraf: §38-§40 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Philip Nilsson 

Ordförande Lennart Månsson  

Justerande Rune Netterlid   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 2 av 6 

 Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-06-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-06-16 

Paragrafer: §38-§40 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-06-17 

Datum när anslaget tas ned: 2022-07-09 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Philip Nilsson 

Anslaget har signerats digitalt 
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SBN AU § 38 SBN/2022:2 

Information 

Beslut: 
- Ärendet utgår.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SBN AU § 39 KMG-2022-113-246 

Remissvar över Trafikverkets namnförslag för driftplats "Alnarp" 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden fastställer samhällsbyggnadsnämnden namn på 
områden, allmänna platser, adresser m.m. 
 
Trafikverket har översänt namnförslag till Lomma kommun över trafikplatsnamn på 
järnvägsstationen vid Alnarp som planeras att sättas i bruk november 2026. Trafikverket planerar att 
anlägga en driftplats avsedd för resandeutbyten i anslutning till Lantbruksuniversitetet i Alnarp. 
Vid namnsättning av nya trafikplatser ska bland annat hänsyn tas till värnandet av god ortnamnssed 
enligt 1 kap. 4§ Kulturmiljölagen (1988:950). Utöver detta ska namnen vara lokaliserbara i området 
och inte vara förväxlingsbara med andra trafikplatser. Vedertagna språkriktighetsregler ska även 
beaktas vid namngivningen. 
 
Trafikverket föreslår att den nya driftplatsen namnges Alnarp med signaturen Anp. Inga andra 
lämpliga och lika lokaliserande namnalternativ finns i området. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-06-07 
- Samrådsskrivelse från Trafikverket 2022-05-19 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta följande: 

- Samhällsbyggnadsnämnden har inga synpunkter på Trafikverkets förslag om att namnge den 
framtida driftplatsen i Alnarp för ”Alnarp”. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 5 av 6 

 Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2022-06-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SBN AU § 40 SBN/2022:265, SBN/2022:95 

Förslag till tillfällig delegation under sommarperioden för ordförande och 
förvaltningschefen 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden och dess arbetsutskott sammanträder en gång per månad förutom i juli. 
Detta innebär att inga nämndsbeslut kan fattas under en period av över två månader. 
 
Detta får till följd att verksamheten påverkas i det avseende att viktiga beslut i projekt behöver 
skjutas på och konsekvensen blir att projekt försenas eller inte kan utföras under året. Detta leder 
också till att budget påverkas och en otillräcklig service ges generellt.   
För att förebygga detta föreslås att samhällsbyggnadsnämnden under perioden 2022-07-01 till 2022-
08-31 delegerar beslutsrätt åt ordförande i vissa ärenden samt till förvaltningschef i vissa ärenden.  
 
Delegationsordningen för samhällsbyggnadsnämnden (fastställd 2022-03-28, § 24) innehåller i 
dagsläget (enligt avsnitt A) rätt för förvaltningschefen att teckna, respektive säga upp avtal/kontrakt 
mm. upp till 50 prisbasbelopp. Övriga större belopp delegeras till arbetsutskottet. Med detta förslag 
kan ordförande respektive förvaltningschef ta beslut om större belopp under en begränsad tid, vilket 
effektiviserar beslutsprocessen under semesterperioden.   

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-06-15 
- Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta följande: 

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillfälligt delegera beslutanderätt till förvaltningschefen 
att teckna respektive säga upp avtal/kontrakt som behövs för verksamheten samt anskaffning av 
varor, inventarier, tjänster och entreprenader utanför ramavtal som inte är av principiell 
betydelse upp till 75 prisbasbelopp.  

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att till ordföranden tillfälligt delegera beslutanderätt att 
teckna respektive säga upp avtal/kontrakt som behövs för verksamheten samt anskaffning av 
varor, inventarier, tjänster och entreprenader utanför ramavtal som inte är av principiell 
betydelse som överstiger 75 prisbasbelopp.  

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att till förvaltningschefen tillfälligt delegera beslutsrätt 
rörande tilldelning och tecknande av upphandlingskontrakt.   
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SBN AU § 40 (Fortsättning)   SBN/2022:265, SBN/2022:95 

Beslutet gäller under tiden från 2022-07-01 till 2022-08-31. Vid förfall för ordförande inträder 1:e 
vice ordförande som delegat. Vid förfall för förvaltningschef inträder kommundirektören som 
delegat.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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