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 Sammanträdesdatum 
 2022-06-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN  

Plats: Lomma kommun, Stora sessionssalen 

Tid: 2022-06-16, klockan 18:31 – 22:23 
Sammanträdet ajournerades 19:45-19:58 

Beslutande: 
Lennart Månsson (M), Ordförande  
Marie Nilsson (M), 1:e vice ordförande 
Rune Netterlid (S), 2:e vice ordförande  
Ola Ahlqvist (M), Ledamot 
Monica Thomhave Jeding (M), Ledamot  
Gun Larsson (L), Ledamot 
Åke Björkman (S), Ledamot 
Jonas Olsson (SD), Ledamot 
Andreas Svensson (FB), Ledamot 
Stefan Wojnicki Høgberg (M), ersätter Bengt Göransson (M), Ledamot 
Peter Brobäck (M) ersätter Rickard Hansson-Frostgård (C), Ledamot 
 
Övriga deltagare:  
Sven Gunnarsson (M), Ersättare 
Bert Larsson (M), Ersättare 
Liselotte Ejdby (M), Ersättare 
Martin Holtz (M), Ersättare, §38-§48, del av §49 
Mats Falk (S), Ersättare 
Paul Andersson (S), Ersättare 
Jenny Morau (FB), Ersättare 

Philip Nilsson, Nämndsekreterare 
Viktoria Pizevska, vik. nämndsekreterare 
Helene Blom, Tf. Samhällsbyggnadschef, §38-§40 
Mattias Persson, Teknik- och fastighetschef  
Roger Jönsson, planchef 
Jonna Ganslandt, SYSAV, §39-§40 
Christer Carlsson, Projektledare, §38-§41 
Johan Erlandsson, Lokalförsörjningsstrateg 
Katerina Katsanikou, stabschef, §38-§44 
William Walker, digitaliseringsstrateg, §38-§44 
Magnus Nordén, Ekonom, §38-§42 
Linnea Folkesson, Miljöstrateg, §49 
 
Utses att justera: Rune Netterlid  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-06-20 

Paragraf: §38-§49 
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Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Philip Nilsson 

Ordförande Lennart Månsson  

Justerande Rune Netterlid   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 3 av 18 

 Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-06-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-06-16 

Paragrafer: §38-§49 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-06-21 

Datum när anslaget tas ned: 2022-07-13 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Philip Nilsson 

Anslaget har signerats digitalt 
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 Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-06-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SBN § 38  

Medgivande om närvaro- och yttranderätt 

Beslut: 
- Jonna Ganslandt (SYSAV) medges närvaro- och yttranderätt.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-06-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SBN § 39 SBN/2022:3 

Ändring av dagordning 

Beslut: 
- Ärende ”Information om kommunhus/gymnasium” läggs till på dagordningen efter ärende 

”Utställning av avfallsföreskrifter” samt ärende ”Förslag till tillfällig delegation under 
sommarperioden för ordförande och förvaltningschefen” läggs till på dagordningen efter 
”Remissvar över Trafikverkets namnförslag för driftplats ’Alnarp’”.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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 Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-06-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SBN § 40 SBN/2022:228 

Utställning av avfallsföreskrifter 

Ärendebeskrivning 
Från och med 1 januari 2023 kommer bygg- och rivningsavfall att vara ett kommunalt ansvar (om det 
inte uppstår i yrkesmässig verksamhet). Det finns även ett lagkrav för den som genererar avfallet att 
sortera det i sex fraktioner (trä, mineral, metall, glas, plast och gips). Om kunden har sorterat ut 
avfallet i dessa fraktioner måste kommunen ta emot dem separat, både på ÅVC och fastighetsnära. 
Har kunden inte möjlighet att sortera ska denna ansöka om dispens, men oavsett har kommunen en 
skyldighet att ta emot/hämta avfallet om kunden begär detta. Lagändring innebär i sin tur behov av 
förändring av avfallsföreskrifterna.  

Tabell 1 i bilaga 2 behöver även redigeras gällande tömningsintervallen för att överensstämma med 
avfallstaxan.  

När en förändring av föreskrifterna görs, som påverkar ett flertal personer, ska föreskrifterna först 
ställas ut på remiss med möjlighet att inkomma med synpunkter. Ändringarna berör främst 
kommuninvånarna och kommer att ställas ut för remiss på hemsidan. De berör även Bygg- och 
miljönämnden samt Länsstyrelsen och kommer att skickas för remiss till dessa. 

Föreslagna avfallsföreskrifter med ändringar markerade. Föreslagna ändringar finns i paragraferna: 
2§, §§32-38-rubrik, 50§-tabell 1, 51§-tabell 2, 62§, Bilaga 1-tabell 1 samt bilaga 2-tabell 1. 

Ärendet har behandlats av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-05-30, §37.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-05-30, § 37 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-25 
- Bilaga: Avfallsföreskrifter ändringsmarkerade samrådsförslag 

Beslut: 
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen och Sysav i uppdrag 

att ställa ut avfallsföreskrifterna för allmänheten samt skicka på remiss till berörda.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-06-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SBN § 41 SBN/2022:3 

Information om kommunhuset/gymnasium 

Ärendebeskrivning 
Projektledare Christer Carlsson och lokalförsörjningsstrateg Johan Erlandsson informerar om det 
framtida kommunhuset och gymnasiet.  

Beslut: 
- Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-06-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SBN § 42 SBN/2022:164 

Preliminär nämndsbudget 2023 samt plan för 2024-2026 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har, vid sammanträde 2022-03-30, fastställt budgetramar för åren 2023-2026 
samt mål enligt god ekonomisk hushållning.  

Nämnderna ska, senast 2022-06-22, lämna förslag till nämndbudget inom angiven ram för åren 2023-
2026. I nämndbudget 2023-2026 ska ett sammanhållet budgetförslag läggas från respektive nämnd. 
Det som tidigare benämndes nämndplan, budgetförslag och nämndbudget blir fortsättningsvis ett 
och samma ärende. Preliminär nämndbudget 2023 samt plan för 2024-2026 innefattar därför mål, 
driftbudget samt investerings- och exploateringsförslag. 

Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-05-30, § 35. 

Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet noterar ekonom Magnus Nordén att det i 
budgetdokumentet felaktigt framgår att Bjärehovs idrottshall skulle färdigställas år 2025. Efter 
samtal med förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) är önskemål att idrottshallen 
färdigställs först år 2028, vilket också framgår av investeringsbilagan i förvaltningens förslag. Därför 
föreslår han att detta korrigeras. Andreas Svensson (FB) noterar att det i barn- och 
utbildningsnämndens lokalbehovsplan, fastställd i maj år 2022, klargörs att behovet om en ny 
idrottshall ses från år 2025 varpå Tf. förvaltningschef Helene Blom svarar att det inte stämmer 
överens med den diskussion samhällsbyggnadsförvaltningen har haft med UKF och att det troligtvis 
är felaktigt. Samtidigt jobbar UKF och samhällsbyggnadsförvaltningen med ett omtag för att se över 
hela Bjärehovsområdet och de behov som finns.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-05-30, § 35 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Bilaga 1, preliminär nämndbudget 2023 samt plan för 2024-2026 för samhällsbyggnadsnämnden. 
- Bilaga 2, investeringsbilaga 2023 – 2026, plan 2027 – 2030  
- Bilaga 3, objektkort, detaljplanområden, gata/park, gröna och blå miljöer samt hamnverksamhet 
- Bilaga 4, objektkort fastigheter 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

SBN § 42 (fortsättning) SBN/2022:164 

Överläggning 
Rune Netterlid (S) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla arbetsutskottets förslag med 
redaktionell ändring enligt förvaltningens förslag, med en ändring att investeringsprojektet 
Mötesplats Bjärred i investeringsbilagan tidigareläggs. Från att 100 mnkr. avsätts för år 2027 och 
framåt, till att 5 mnkr avsätts för projektering under år 2023, 25 mnkr avsätts för byggnation under år 
2024 och 70 mnkr avsätts för färdigställande från år 2025 och framåt.  

Andreas Svensson (FB) och Åke Björkman (S) yrkar på bifall till Rune Netterlids (S) förslag.  

Lennart Månsson (M) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla arbetsutskottets förslag 
med redaktionell ändring enligt förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 
Ordförande upprepar förslagen och får nämndens godkännande att han har uppfattat dem korrekt.  

Därefter meddelar ordförande att han avser att ställa förslagen emot varandra, vilket också godkänns 
av nämnden.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att 
bifalla hans förslag.  

Votering begärs och följande voteringsproposition godkännes:  Den som önskar bifalla ordförandes 
förslag röstar ja, och den om önskar bifalla Rune Netterlids (S) förslag röster nej. Man kan också 
avstå.  

Verkställd votering utfaller enligt följande:  

Person JA NEJ AVSTÅR 
Marie Nilsson, 1 :e 
vice ordförande (M) 

X   

Rune Netterlid, 2:e  
vice ordförande (S) 

 X  

Ola Ahlqvist (M) X   
Monica Thomhave 
Jeding (M) 

X   

Stefan Wojnicki 
Høgberg (M) 

X   

Peter Brobäck (M) X   
Gun Larsson (L) X   
Åke Björkman (S)  X  
Jonas Olsson (SD) X   
Andreas Svensson (FB)  X  
Lennart Månsson (M), 
Ordförande 

X   

 
Ja: 8, Nej: 3, Avstår: 0 
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SBN § 42 (fortsättning) SBN/2022:164 

Ordförande förklarar därefter att samhällsbyggnadsnämnden beslutat bifalla hans yrkande. 

Beslut: 
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna preliminär nämndbudget för 2023 samt plan

2024-2026 enligt bilaga efter revidering av arbetsutskottets och nämndens givna direktiv, och
överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

./. Bilaga A 

- Inom den skattefinansierade verksamheten bedöms utrymmet för avskrivningar vara för högt
kommande år. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige att besluta om en minskning av ram om 2 mnkr för att i högre grad möta
beräknade kostnader för avskrivningar.

Reservation 
Andreas Svensson (FB) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga
./. Bilaga B  
Rune Netterlid (S) reserverar sig skriftligen mot delar av beslutet enligt 
bilaga. 
./. Bilaga C

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 43 SBN/2022:212 

Information om supercykelvägar i Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Planchef Roger Jönsson presenterar Lomma kommuns planer för supercykelvägar i Lomma kommun.  

Beslut: 
- Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.  

 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SBN § 44 SBN/2022:211 

Lokal digital agenda för Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Utifrån de mål och visioner som styr på nationell, regional och lokal nivå har Lomma kommun i den 
Digitala Agendan som antogs av Kommunstyrelsen 2021-12-08 (KS KF/2021:316) formulerat följande 
digitaliseringsmål: 
 
Att skapa en bättre vardag för medborgare och medarbetare genom en kommunal service som är i fas 
med deras behov.  
 
Utifrån den gemensamma målbild som fastställts ska varje förvaltning årligen upprätta en konkret 
handlingsplan; en lokal digital agenda för förvaltningen. Handlingsplanen ska lista de projekt som 
pågår och planeras och hur de förankras i de strategiska inriktningarna som beskrivs i digitala 
agendan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en lokal digital agenda för 2022/2023. 

Ärendet har behandlats av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-05-30, § 36. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-05-30, § 36 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Lokal digital agenda för samhällsbyggnadsförvaltningen 2022/2023 

Beslut: 
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget av lokal digital agenda för 

samhällsbyggnadsförvaltningen 2022/2023. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, William Walker 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 45 SBN/2022:184 

Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne för 2022 

Ärendebeskrivning 
Storkprojektet, som pågått i Skåne sedan 1989, har ansökt om 40 000 kronor till verksamheten 2022. 
Målsättningen är att etablera en fritt levande, livskraftig och flyttande stam vit stork i Skåne. Då 
projektet är på god väg mot sitt mål skulle ett avslut i dagsläget vara förödande mot den lilla stam av 
storkar som i dagsläget är etablerad. 

Ärendet har hanterats av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-05-30 § 34. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-05-30, § 34 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-05-03 
- Bilaga 1: Ansökan om stöd till storkprojektet i Skåne 2022 
- Bilaga 2: Skrivelse avseende ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne för år 2022 

Beslut:  
- Samhällsbyggnadsnämnden beviljar Storkprojektet ett bidrag om 15 000 kronor för 

verksamhetsåret 2022. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Storkprojektet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Roger Jönsson, Linnea Folkesson 
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SBN § 46  

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. 

Ärendet har behandlats av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-06-16, § 39. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-06-16, §39 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-06-07 
- Samrådsskrivelse från Trafikverket 2022-05-19 

Beslut: 
- Samhällsbyggnadsnämnden har inga synpunkter på Trafikverkets förslag om att namnge den 

framtida driftplatsen i Alnarp för ”Alnarp”. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Trafikverket  
Samhällsbyggnadsförvaltingen, Katerina Katsanikou 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 47 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.   
 
Ärendet har behandlats av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-06-16, § 40.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-06-16, § 40 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut: 
- 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 § 47 (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: 
Samhällsbyggnadsförvaltningschefen  
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden  
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SBN § 48 SBN/2022:2 

Delegationsbeslut och meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade med stöd av delegation: 

- SBN/2022:163 Delegationsbeslut avseende utredning för betydande miljöpåverkan enligt SBN § 
34 

- Delegationslista Fastighet 2022-05-04 – 2022-06-09 
- Delegationslista Gata 2022-05-04 – 2022-06-09 
- Delegationslista Övergripande 2022-05-04 – 2022-06-09 
- Delegationslista parkeringstillstånd 2022-05-04 – 2022-06-09 

Föreliggande protokoll från:  

Protokoll för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-05-30, 2022-06-16 

Meddelanden: 

- SBN/2022:154 KF §53 Fastställande av reviderad plantaxa 
- SBN/2022:226 KS §70 Beslut om kompensation för löneöversyn 2022 
- SBN/2022:241 Förfrågan om förstudie – Anpassning av kök, Lärkans förskola 
- SBN/2022:243 Förfrågan om förstudie – Akuta arbetsmiljöåtgärder, Trollets förskola 
- SBN/2022:244 Förfrågan om förstudie – Flytt av skolbibliotek, Löddesnässkolan 
- SBN/2022:246 Förfrågan om förstudie – Utökning av undervisningslokaler inom SFI-utbildningen  
- SBN/2022:249 BUN §38 Beslut om lokalbehovsplan 
- SBN/2022:250 Förfrågan om förstudie – lokaloptimering vid vikande elevunderlag 

Beslut: 
- Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delegationsbeslut och meddelanden och lägger dem 

till handlingarna. 

 _________________________________  

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-06-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SBN § 49 SBN/2022:3  

Övrig information 

Ärendebeskrivning 
Miljöstrateg Linnea Folkesson informerar om att kommunens planer för en 
laddinfrastruktursstrategi. 

Planchef Roger Jönsson lämnar en redogörelse för pågående eller planerade planärenden.  

Tf. samhällsbyggnadsförvaltningschef Helene Blom informerar om läget med flyktingar från Ukraina 
och hur de ska bosättas i kommunen, om pågående rekryteringar, Sommargågatan i Lomma hamn, 
Bjärehovsparken, Basketplanen i Löddesnäs samt om ett planerat dialogmöte om detaljplan 
Kommunhus/Gymnasium i augusti.  

Beslut: 
- Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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