SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

10 februari 2021

Plats och tid

Digitalt via Teams och lokal Dubbelgöken i kommunhuset Tomelilla,
den 10 februari 2021, kl. 08.30-09.58

Beslutande

Anette Thoresson (C), ordförande, via länk
Bertil Fredlund (M), 1:e vice ordförande, via länk
Kristin Skoog (S), 2:e vice ordförande, via länk
Anders Rosengren (SD), ej medverkande § 5
Roger Persson (S), via länk

Övriga närvarande

Emil Ekstrand (M), tjänstgörande § 5, via länk
Figge Bergquist (V), via länk

Utses att justera

Kristin Skoog (S)

Justerade paragrafer

§§ 1–6

Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare

Digital justering

Rickard Vidar

Ordförande

Anette Thoresson (C)

Justerare
Kristin Skoog (S)

Signature reference: 4981ef30-780d-45a1-b07e-cf0b024c832b

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

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

10 februari 2021

Datum då anslaget sätts upp

23 februari 2021

Datum då anslaget tas ned

19 mars 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Underskrift
Rickard Vidar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

10 februari 2021

Övriga närvarande:
Rickard Vidar, Nämndsekreterare, via länk
Niklas Sommelius, Samhällsbyggnadschef, via länk
Josefina Vega Ezpeleta, Bygglovshandläggare
Hans Ahrland, Bygglovshandläggare
Karl Gustavson, Tf Bygglovschef
Per Håkansson, adjungerad av nämnden, via länk

Ärenden vid dagens sammanträde med Byggnadsnämnden
§ 1 Tomelilla 237:108 Bygglov nybyggnad av utomhuspadelbana med belysning
§ 2 Beslutsattestanter 2021 inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
§ 3 Redovisning av anmälningsärenden
§ 4 Delegeringsbeslut
§ 5 Dialoger och informationsärenden
§ 6 Riskanalys och revisionsplan 2021

Signature reference: 4981ef30-780d-45a1-b07e-cf0b024c832b

_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

Bn § 1

Dnr BN 2021/11

Tomelilla 237:108 Bygglov nybyggnad av
utomhuspadelbana med belysning
Byggnadsnämndens beslut

Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar, med
tillägget att strålkastarna avskärmas ordentligt till banan så att belysningen
inte stör kringliggande bebyggelse. Höjd färdig golvsockel fastställs till 150
mm från befintlig plattgång.
Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30, 31 c, 31 d. Motivet till
beslutet är att åtgärden avviker från detaljplanen men att avvikelser har
godtagits vid tidigare bygglovsprövning, att åtgärden inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan eller begränsa rättighet eller pågående verksamhet i
omgivningen samt att åtgärden för övrigt uppfyller de krav som följer av kap
2, 8 och 9.
Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
Startbesked: åtgärden får påbörjas.

Signature reference: 4981ef30-780d-45a1-b07e-cf0b024c832b

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden
Richard Löfgren.
Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 17 550 kronor (10 841
kronor för bygglov, 2 168 kronor för prövning av avvikelse samt 4 541
kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6, 14 och 17 i fastställd taxa.
Handlingar som ingår i beslutet
Förslag till kontrollplan 2020-10-09
Huvudritning
2020-10-09
Sektionritning
2020-10-09
Teknisk beskrivning
2020-12-21
Teknisk beskrivning
2020-12-21
Foto/bilder
2020-12-21
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

§ 1 forts.
Situationsplan
Planritning
Teknisk beskrivning

2021-01-22
2021-01-22
2021-01-25

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av
utomhuspadelbana med belysning. Padelbanans omfattning blir 210,4 kvm.
Padelbanan placeras bredvid Tomelilla Tennishall och i direkt anslutning till
Tomelilla idrottsplats.
Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan för Adelsbergsområdet (S 13)
lagakraftvunnen 1945-04-06.
Padelbanan placeras på markområde som är betecknat allmän plats, park eller
plantering och avviker därför från gällande detaljplan.
Bygglov med avvikelse från gällande detaljplan har tidigare beviljats för
Tennishall och utomhustennisbana (Dnr 1973.517), med beslutsdatum 197311-19.

Signature reference: 4981ef30-780d-45a1-b07e-cf0b024c832b

En del av fastigheten ligger inom Skogsbackens naturskyddsområde.
Padelbanan placeras dock utanför naturskyddsområdet.
Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen,
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

§ 1 forts.
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6
§ tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§,
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.
PBL kap 9 § 31 c Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått
ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker
från detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt
behov eller ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.
PBL kap 9 § 31 d Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första
stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.
Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.
Tomelilla kommun, avdelningen för Gata och park har yttrat sig och lämnat
följande synpunkter: nyttjandeavtalet skall följas enligt avtalet.

Signature reference: 4981ef30-780d-45a1-b07e-cf0b024c832b

Bedömning och skäl till beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på allmän plats, park
eller plantering. Avvikelser har dock godtagits vid tidigare bygglovsprövning.
Den planerade åtgärden kan ses som ett komplement till pågående
användning kring platsen. Allmän plats är mark som är till för ett gemensamt
behov. En plats för idrott, såsom en padelbana, kan därför anses vara i
allmänhetens intresse. Den samlade bedömningen är därför att avvikelserna i
detta ärende kan godtas då åtgärden i övrigt inte strider mot detaljplanen, att
åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller begränsa
rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen samt att åtgärden för
övrigt uppfyller de krav som följer av kap 2, 8 och 9.
Bygglov kan därför beviljas.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

§ 1 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en mindre intäkt till kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen
Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet

Förvaltningens förslag till beslut

Bygglov beviljas i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. Höjd
färdig golvsockel fastställs till 150 mm från befintlig plattgång.
Beslutet fattas med hänvisning till PBL kap 9 §§ 30, 31 c, 31 d. Motivet till
beslutet är att åtgärden avviker från detaljplanen men att avvikelser har
godtagits vid tidigare bygglovsprövning, att åtgärden inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan eller begränsa rättighet eller pågående verksamhet i
omgivningen samt att åtgärden för övrigt uppfyller de krav som följer av kap
2, 8 och 9.
Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
Startbesked: åtgärden får påbörjas.

Signature reference: 4981ef30-780d-45a1-b07e-cf0b024c832b

Kontrollplan fastställs. Som ansvarig för egenkontrollen utses sökanden
Richard Löfgren.
Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 17 550 kronor (10 841
kronor för bygglov, 2 168 kronor för prövning av avvikelse samt 4 541
kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6, 14 och 17 i fastställd taxa.
Handlingar som ingår i beslutet
Förslag till kontrollplan 2020-10-09
Huvudritning
2020-10-09
Sektionritning
2020-10-09
Teknisk beskrivning
2020-12-21
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

§ 1 forts.
Teknisk beskrivning
Foto/bilder
Situationsplan
Planritning
Teknisk beskrivning

2020-12-21
2020-12-21
2021-01-22
2021-01-22
2021-01-25

Övriga upplysningar
Se sista sidan i protokollsutdraget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Bygglovshandläggare Hans Ahrland, handlingsid: Bn
2021.60
Tomelilla 237:108 översikt, handlingsid: Bn 2021.61
Tomelilla 237:108 situationsplan, handlingsid: Bn 2021.62
Tomelilla 237:108 planritning, handlingsid: Bn 2021.63
Tomelilla 237:108 huvudritning, handlingsid: Bn 2021.64
Tomelilla 237:108 sektionsritning, handlingsid: Bn 2021.65
Tomelilla 237:108 axiometri, handlingsid: Bn 2021.66
Tomelilla 237:108 teknisk beskrivning grundläggning, handlingsid: Bn
2021.67
Tomelilla 237:108 teknisk beskrivning padelbana, handlingsid: Bn 2021.68
Tomelilla 237:108 teknisk beskrivning glasvägg, handlingsid: Bn 2021.69
Tomelilla 237:108 Förslag till kontrollplan, handlingsid: Bn 2021.70
Bygglovshandlingar.

Signature reference: 4981ef30-780d-45a1-b07e-cf0b024c832b

Beslutet skickas till:
Protokollsutdrag + handlingar:
Sökanden
Övriga upplysningar
Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.
Arbeten som ska utföras på eller berör kommunal mark ska normalt utföras
av gatukontoret, kontakta driftchef i god tid, tel 0417-182 94.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

§ 1 forts.
I detta ärende krävs utstakning, kontakta samhällsbyggnadsenheten, Kart och
Mät, telefon 0417-18000.
Observera att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Som
underlag för slutbesked ska verifierad kontrollplan med verifikat i original
skickas in till byggnadsnämnden med begäran om slutbesked. När åtgärden
är utförd på godkänt sätt utfärdas slutbesked.

Förslag till beslut under sammanträdet

Anette Thoresson (C) föreslår att bevilja bygglov med tillägget att
strålkastarna avskärmas ordentligt till banan så att belysningen inte stör
kringliggande bebyggelse.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Anette
Thoressons (C) förslag.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 4981ef30-780d-45a1-b07e-cf0b024c832b

Sökanden
Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Skrivelsen ska vara adresserad till Länsstyrelsen i Skåne län.
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjorts i
post-och inrikes tidningar, annars kan överklagandet inte tas upp till behandling. Om du har
tagit emot beslutet i rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga från
det datum du tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till
länsstyrelsen för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar till
exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer och
beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring
du vill ha.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. Uppge
postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska
fullmakt för ombudet sändas med.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

Bn § 2

Dnr BN 2021/6

Beslutsattestanter 2021
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2021, med
tillägget att bilagan revideras så att plan- och bygglovschefen Ingrid Järnefelt
ersätts av tillförordnade bygglovschefen Karl Gustavsson.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018, Kf § 8/2018, nytt
attestreglemente för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna
årligen ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser.
Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta
kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram.
Ekonomiska konsekvenser
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och
därmed minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Signature reference: 4981ef30-780d-45a1-b07e-cf0b024c832b

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2021 i enlighet
med bilaga, handlingsid: Bn 2021.xx.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Bn 2021.71
Attestantförteckning byggnadsnämnden, handlingsid: Bn 2021.72

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

§ 2 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Anette Thoresson (C) föreslår att nämnden beslutar anta beslutsattester
avseende 2021 med tillägget att bilagan revideras så att plan- och
bygglovschefen Ingrid Järnefelt ersätts av tillförordnade bygglovschefen Karl
Gustavsson.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Anette
Thoressons (C) förslag.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 4981ef30-780d-45a1-b07e-cf0b024c832b

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

Bn § 3

Dnr BN 2020/2

Anmälningsärenden 2020
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna med revideringen att datumet korrigeras från den 6 november
till den 31 december.

Signature reference: 4981ef30-780d-45a1-b07e-cf0b024c832b

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 2020-12-31
redovisas.
1. Beslut från Länsstyrelsen om beviljande av dispens från
strandskyddsbestämmelserna och dispens från reservatföreskrifterna
för uppförande av bro inom Verkeåns naturreservat på fastigheten
Brösarp 17:5. Bn 2020/84. Dnr 521-18163-2020.
2. Beslut från Länsstyrelsen om beviljande av dispens från
reservatföreskrifter för anläggning av enskilt avlopp inom
naturreservatet Verkeån, delområde 1, på fastigheten Brösarp 83:1. Bn
2020/148, Dnr 521-32452-2020.
3. Beslut från miljöprövningsdelegationen om upphävande av
Sydsvenska Vind i Skurup AB:s tillstånd (dnr 551-32658-98) för
uppförandet och drift av två vindkraftverk på fastigheten Bollerups
säteri 1:43. Bn 2020/73. Dnr 551-26240-2020.
4. Lantmäterimyndigheten begär samråd med Byggnadsnämnden om
avstyckning från Ullstorp 3:41, sökande Construction Architecture
Design Innovation Sverige AB. Bn 2020/151. M201457.
5. Beslut från Länsstyrelsen, Dnr 526-46810-2020 att inte överpröva
byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för ny
transformatorstation på fastigheten Stråe 1:7 BL 2020–000448.
6. Beslut från Länsstyrelsen Dnr 526-12801-2020 att överpröva
byggnadsnämndens beslut D 2020-000191 avseende
strandskyddsdispens för anläggning av ny markkabel på fastigheten
Ullstorp 11:16 BL 2020-000091.
7. Samrådsunderlag från Tekniska verken avseende möjligheterna för
etablering av ett vindkraftsprojekt i Bondrum. Bn 2020-136.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

§ 3 forts.
8. Länsstyrelsen Dnr 403-40258-2020 upphäver 2020-11-12 det
överklagade beslutet avseende förhandsbesked på fastigheten Brösarp
11:22 BL 2020-000169 och visar ärendet åter till kommunen för
fortsatt handläggning.
9. Länsstyrelsen Dnr 526-46812-2020 överprövar inte
byggnadsnämndens beslut BL 2020-000447 D 2020-000698 om
strandskyddsdispens för ny transformatorstation på fastigheten
Järstorp 6:2.
-

Yttrande över förslag till beslut Dnr BL 2020-000303

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut

Redovisningen av anmälningsärenden till och med 6 november 2020 läggs till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: 4981ef30-780d-45a1-b07e-cf0b024c832b

Tjänsteskrivelse, Matilda Dufvander, handlingsid: Bn 2021.73
Synpunkt rörande handläggningen på Slakteriet 39 och Palmen 3,
handlingsid: Bn 2021.59

Förslag till beslut under sammanträdet

Anette Thoresson (C) föreslår att anmälningsärendena läggs till handlingarna
med revideringen att datumen korrigeras från den 6 november till den 31
december.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

§ 3 forts.

Beslutsgång

Signature reference: 4981ef30-780d-45a1-b07e-cf0b024c832b

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Anette
Thoressons (C) förslag.
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

Bn § 4

Dnr BN 2020/3

Delegeringsbeslut 2020
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Signature reference: 4981ef30-780d-45a1-b07e-cf0b024c832b

Byggnadsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till tjänstemän enligt
antagna delegeringsregler. Fattade delegeringsbeslut ska redovisas till
byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden får
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står byggnadsnämnden fritt att
återkalla lämnad delegering.
Redovisningen avser 7 november till och med 31 december 2020.
1. Bygglovschefens delegeringar avseende följande beslutsnummer:
Avskrivning av ärenden D 2020: 623, 625, 677, 690, 739, 689, 735,
736, 737, 738, 741 och 647.
Bygglov D 2020: 611, 612, 615, 620, 621, 622, 555, 630, 644, 648, 649,
646, 650, 658, 629, 659, 660, 661, 662, 663, 666, 667, 669,
670, 671, 672, 678, 679, 681, 683, 684, 693, 668, 695, 696, 697,
702, 703, 705, 722, 723, 727, 728, 732, 556 och 734.
Byte av kontrollansvarig D 2020: 714.
Interimistiska slutbesked D 2020: 606, 627, 719 och 729.
Slutbesked D 2020: 657, 673, 675, 676, 685, 686, 687, 688, 700, 701,
704, 691, 715, 717, 718, 721, 726, 730, 733 och 740.
Startbesked D 2020: 607, 608, 609, 616, 628, 626, 641, 651, 664, 665,
674, 692, 694, 716, 720, 724, 725 och 731.
Strandskyddsdispens D 2020: 698 och 699.
2. Byggnadsinspektörens delegeringar avseende följande beslutsnummer:
Startbesked D 2020: 614, 617, 618, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 706,
710 och 711.
Slutbesked D 2020: 603, 604, 605, 613, 619, 624, 638, 639, 642, 652,
653, 654, 655, 656, 680, 682, 707, 708, 709, 712 och 713.
Föreläggande D 2020: 637, 643, 645 och 640.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

§ 4 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet.
Uppföljning
Ingen uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: 4981ef30-780d-45a1-b07e-cf0b024c832b

Tjänsteskrivelse, Bygglovsadministratör Matilda Dufvander, handlingsid: Bn
2021.74
Delegeringsbeslut 7 november till och med 31 december 2020.
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

Bn § 5

Dnr BN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Informerar nämnden om aktuella personalfrågor. Plan- och
bygglovschefen Ingrid Järnefelt är pausad från sitt arbete.
Samhällsbyggnadschefen har anställt Karl Gustavsson som tf.
bygglovschef från och med den 8 februari 2021. Nästa steg är att inom
kort anställa en tillfällig planchef.
- Nämnden får en uppdatering av vad som står i delegationsordningen
och hur den ska tillämpas i enheten. Niklas poängterar vikten av att
information sprids mellan personalen inom enheten för att minska
sårbarheten vid personalbortfall.
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2. Tf. bygglovschef Karl Gustavsson
- Karl presenteras sig som ny tf. bygglovschef inför nämnden. Han har
egen konsultverksamhet och har tidigare arbetat som
bygglovshandläggare i Simrishamns kommun.
- Karl presenterar Josefina Vega Ezpeleta och Hans Ahrland. Josefina har
arbetat som bygglovshandläggare i ett år och Hans Ahrland som
bygglovshandläggare och administratör sedan sommaren 2020.
3. Förslagen ny kommande ordförande Per Håkansson
- Per presenterar sig inför nämnden och berättar att han representerar
Centerpartiet och att han tidigare har varit förtroendevald politiker i
Skurup och Sjöbo kommun.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Bn 2021.75
Nulägeskarta för målprocessen 2022 2021-02-03, handlingsid: Bn 2021.76
_________
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

Bn § 6

Dnr BN 2021/35

Riskanalys och revisionsplan 2021
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna beslutade den 19 januari 2021 ge KPMG AB i uppdrag att ta
fram en förenklad version av riskanalys och revisionsplan 2021 för
distribution till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga
nämnder.
De fördjupade granskningarna 2021 kommer avse
-

Systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen

-

Granskning av arbetet mot otillåten påverkan mot förtroendevalda och
tjänstemän

-

Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor
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Byggnadsnämnden kommer att beröras av punkterna granskning av bygglov
och intern kontroll i uppföljning av 2019-års granskningar som ska göras och
som avser.
-

Granskning av bygglov

-

Granskning av avyttring av inventarier

-

Granskning av kostenheten

-

Intern kontroll

-

Färdtjänst

Grundläggande granskning samt granskning av delårsrapport och
årsredovisning kommer beröra styrelse och samtliga nämnder.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
10 februari 2021

Byggnadsnämnden

§ 6 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Bn 2021.77
Revisorerna § 4/2021 Riskanalys och revisionsplan 2021, handlingsid: Bn
2021.57
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021 Tomelilla förkortad version 2,
handlingsid: BN 2021.56
_________
Beslutet skickas till:
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Revisorerna

Justerandes sign
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