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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
26 juni 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande Per Jeppsson (M)
ersättare Petra Blomgren (SD)

Håkan Jönsson (C)
Henrik Nilsson (S)
Claes Melin (MP)

Tjänstemän Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Teknisk chef Ulrika Olsson
Kanslichef Johan Linander
Bygglovschef Ingrid Järnefelt
Nämndsekreterare Anna Silver

Ärenden vid dagens sammanträde med 
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 48 Dialoger och informationsärenden 2020
§ 49 Intern kontroll Samhällsbyggnad 2020 - Bristande provtagning
§ 50 Natur och parkprogram (tematiskt tillägg till översiktsplan 2025 med utblick 

mot 2040)
§ 51 Plan för väg- och gatubelysning
§ 52 Gatubelysning i Bollerup
§ 53 Ersättning översvämning Tryde 67:108
§ 54 Utökad investeringsram VA 2020
§ 55 Svar på remiss av medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, 

Österlenhallen, Ksau § 102/2020
§ 56 Svar på remiss av medborgarinitiativ - Tavlor med hundbajspåsar till 

Smedstorp , Ksau § 103/2020
§ 57 Svar på remiss av medborgarinitiativ - Tydligare skyltning till och i 

sporthallen, Ksau § 101/2020
§ 58 Svar på remiss - Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020 för 

utställning ,Ks  § 46/2020
§ 59 Delegeringsbeslut maj 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

Sbn § 48 Dnr SBN 2020/2

Dialoger och informationsärenden 2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt 
följande:

1. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)
- Ordföranden informerar om aktuell status i ett individärende. 
- VA-bolaget har den 25 juni haft bolagsstämma. Processen för 

uppstart av VA-bolaget fortlöper enligt gällande planering.

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Niklas informerar om byggnationen av aktivitetsparken. 

Betongplattan till är under gjutning. Visst material är försenat i 
leverans vilket gör att invigningen är flyttad till vecka 34 förutsatt 
att leveransen anlänt. 

- Flyers gällande rutiner i samband med coronapandemin är 
uppsatta vid kommunens utomhusbad.

- Ersättningsanspråk vid försäkringsärende gällande 2019 års 
översvämning är attesterade för utbetalning. Större anspråk 
kommer att tas upp i nämnden.

- Det finns inga planer på bevattningsförbud under sommaren då 
nivåerna i kommunen ser bra ut. 

3. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
- En boulebana kommer att uppföras på torget i centrala Tomelilla  

under sommarperioden från vecka 27.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

§ 48 forts.

4. Information från bygglovschef Ingrid Järnefelt
- Busshållplatsen i Karlsborg håller på att byggas och körsbärsträd 

ska sedan planteras i området.
- Vid Tomelilla 10 planeras trädfällning i samband med att en väg 

ska anläggas i området. En boende har motsatt sig trädfällningen 
och diskussion gällande ansvarsfördelning pågår. 

- Det är tre bokade tomter sedan senaste nämndssammanträdet.

5. Kanslichef Johan Linander 
- Johan ger information om mötesteknik vid nämndssammanträden 

samt beslutsformuleringar för motioner och medborgarinitiativ.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Sbn 2020.1628.
_________

4



TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

Sbn § 49 Dnr SBN 2019/284

Intern kontroll Samhällsbyggnad 2020 - Bristande 
provtagning

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan för 2020 Risk-
ID 30 ska kontroll ske att provtagning sker enligt rutinerna. Rapport från 
genomförd kontroll bifogas. Rapporten visar att provtagning har skett enligt 
rutinen.  

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, VA-chef Anders Ledskog, handlingsid: Sbn 2020.1574.
Uppföljning internkontrollplan provtagning, handlingsid: Sbn 2020.1575.
Rapport Tomelilla utgående avlopp, handlingsid: Sbn 2020.1525.
Rapport dricksvatten mikrobiologisk, handlingsid: Sbn 2020.1526.
Rapport dricksvatten kemisk, handlingsid: Sbn 2020.1527.
_________

Beslutet skickas till:

VA-chef Anders Ledskog
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

Sbn § 50 Dnr SBN 2019/34

Natur och parkprogram (tematiskt tillägg till 
översiktsplan 2025 med utblick mot 2040)

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att ställa ut 
Natur- och parkprogrammet – Tematisk tillägg till översiktsplanen för 
samråd med tillägget att ändra församlingen Kvärrestad tillhörande Lunnarp 
till aktuell församlingsbenämning.

Ärendebeskrivning
Varje kommun skall ha en kommuntäckande översiktsplan. Planen är ett 
styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga planering och 
ställningstaganden vad gäller användningen av mark- och vattenområden. 
Översiktsplanen är inte bindande. Tomelillas gällande översiktsplanen vann 
laga kraft 19 februari 2019.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen kan göras för frågor av allmänt intresse 
som inte tagits upp eller behandlats tillräckligt i den kommunövergripande 
översiktsplanen. Ett tillägg behandlar hela kommunen och innebär att 
avvägningar görs mellan olika intressen. Detta dokument, Natur- och 
parkfrågor i Tomelilla kommun, är en ändring i form av Tematiskt tillägg till 
gällande översiktsplan. Tillägget ersätter Tomelilla kommuns nuvarande 
naturvårdsprogram. Förslaget har utarbetats av 
Samhällsbyggnadsavdelningen.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (Kssamu) har fattat följande 
beslut om natur- och parkprogrammet:
Utmaningar i Utmaningar i natur- och parkprogrammet 2018-03-09 § 45.
Syfte för natur- och parkprogram för Tomelilla kommun 2016-09-21 § 14.
LONA-projekt; Naturvårdsstrategi för Tomelilla kommun – fokus på 
naturvärden, ekosystem-tjänster, skola, friluftsliv och rekreation 2015-04-22 § 
27.

Arbetet med natur- och parkprogrammet har omfattat en fas med 
kunskapsuppbyggnad med en dialogfas. Arbete har sammanfattats i ett 
formellt förslag till ändring av översiktsplanen som har remitterats till
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

§ 50 forts.

nämnder och andra organisationer. Synpunkterna har arbetats in och 
sammanställts i det förslag som nus ska skickas ut på samråd.

Efter samrådet ställs förslaget ut för granskning. Efter granskningen ställer 
kommunen samman de synpunkter som kommit fram och redovisar de 
förslag som synpunkterna gett anledning till. Därefter kan 
Kommunfullmäktige besluta om ändring av översiktsplanen. Förslaget ska 
under den formella processen hållas tillgängligt på lämpliga lokaler i 
kommunen. 
Arbetet har utförts delvis med extern finansiering från Länsstyrelsen Skåne i 
enlighet med beslut om bidrag 2015-03-20.
Programmet innehåller beskrivningar och ställningstaganden rörande 
områden med sammanhängande och kvalitativa natur- och vattenstrukturer, 
ekosystemtjänster, samt tätortsnära områden och trakter av stor betydelse för 
människan.

Programmet är indelat i denna inledning och fyra delar som behandlar 
sakområden:
Natur- och parkprogrammets strategidel med utmaningar och 
ställningstaganden
Områdesbeskrivningar
Artöversikter
Ekosystemtjänster (detta avsnitt kommer att byggas ut baserat på 
remissvaren)
Ekologiska strukturer i det skogliga och odlingsbara landskapet

Syfte med dokumentet är:
• att vara en aktuell och samlad redovisning av kommunens befintliga och 
potentiella naturvärden
• att vara ett redskap för kommunens politiker och tjänstemän i arbetet med 
fysisk planering
• att vara vägledande i kommunens arbete med naturvård, miljömål och 
friluftsliv
• att peka ut områden med stor betydelse för naturvård, miljömålsarbete och 
friluftsliv
• att till skolor och allmänhet förmedla kunskap om kommunens höga 
naturvärden och öka förståelsen för bevarande- och utvecklingsarbete
• att inspirera till besök och bosättning i Tomelilla kommun

7



TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

§ 50 forts.

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Natur- och parkprogrammet tillgodoser barns behov av rekreation och 
utevistelse i gröna och attraktiva utemiljöer. Gröna miljöer  
Natur-och parkprogrammet berör följande artiklar i barnkonventionen:
Artikel 23, barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.
Artikel 31, barn har rätt till lek, vila och fritid.

Miljöperspektivet
Förslaget har inga direkta konsekvenser för miljöperspektivet, men gör det 
möjligt för kommunen att söka tillgängliga stödmedel för åtgärder som kan 
leda till att miljömålen, exempelvis bättre luft och vattenkvalitet och ökad 
biologisk mångfald.

Föredragning
Ingrid Järnefelt gör en dragning av ärendet och lägger till information om 
ekonomiska konsekvenser och miljöperspektiv i ärendebeskrivningen.

Förvaltningens förslag till beslut
Att till Kommunstyrelsen föreslå att besluta att ställa ut Natur- och 
parkprogrammet – Tematisk tillägg till översiktsplanen för samråd.

Förslag till beslut under sammanträdet
Inger Åbonde (S) föreslår att församlingen Kvärrestad tillhörande Lunnarp 
ändras till aktuellt församlingsnamn då detta inte längre används.

Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Ingers förslag.
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Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

§ 50 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Sbn 
2020.1576.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 1. Inledning, strategi och 
ställningstaganden, handlingsid: Sbn 2020.1577.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2a. Områdesbeskrivningar tätorterna, 
handlingsid: Sbn 2020.1578.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b1. Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Sbn 2020.1579.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b2. Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Sbn 2020.1580.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b3. Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Sbn 2020.1581.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b4. Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Sbn 2020.1582.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 3. Artöversikter, handlingsid: Sbn 
2020.1583.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 5. Ekologiska strukturer i det skogliga och 
odlingsbara landskapet, handlingsid: Sbn 2020.1584.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 4. Ekosystemtjänster, handlingsid: Sbn 
2020.1585.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

Sbn § 52 Dnr SBN 2020/22

Gatubelysning i Bollerup

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att koppla ifrån nödvändig del av 
anläggning gällande gatubelysningen i Bollerup med anledning av 
Elsäkerhetsverkets föreläggande och risken för olycka mot tredje man.

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
kostnadsförslag för underhåll till septembers sammanträde för att kunna 
åtgärda underhållsbehov under hösten..

Ärendebeskrivning
Väghållare på den aktuella vägen är Trafikverket.

Elsäkerhetsverket gjorde en oanmäld inspektion av gatubelysningen den 12 
november 2019 och ansåg gatubelysningen inte var till fullo och att det fanns 
olika former av risker.

Elsäkerhetsverket inkom den 29 november 2019 med sin rapport. Därefter 
har förvaltningen haft diskussioner med Bollerup och även skickat sitt svar 
till Elsäkerhetsverket där kommunen hävdar att kommunen inte har något 
ansvar för anläggningen. Trafikverket som är väghållare avser inte att sätta 
upp någon form av belysning på sträckan.

Elsäkerhetsverket kontaktade den 12 juni  2020 samhällsbyggnadschefen och 
meddelade att myndigheten avsåg att lämna ett föreläggande till kommunen 
(utan vite) under vecka 25 eftersom myndigheten anser att anläggningen är 
kommunal. I avvaktan på att ett sådant föreläggande inkommer till 
kommunen har samhällsbyggnadschefen tagit initiativet att föregå ett sådant 
föreläggande genom att ta fram denna tjänsteskrivelse.

Samhällsbyggnadschefen konstaterar att det råder oklarheter hur stor del av 
anläggningen som kommunen äger, se bilaga, men att det är viktigt att det 
inte sker någon olycka och att det därför är bättre koppla ifrån anläggningen 
än fortsätta diskutera ägandeskapet och riskera att någon person skadas.
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26 juni 2020

Justerandes sign

§ 52 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Investering i anläggning är beräknad till ca drygt en miljon kr. Eftersom det 
inte finns några medel avsatta till gatubelysning i investeringsbudgeten för 
2020 kan inte förvaltningen verkställa investeringen. Förvaltningen har 
framfört önskemål till investeringsberedningen att det inför 2021 avsatts 
medel för gatubelysning och för oförutsagda investeringar gällande 
gatubelysningen.

Barnperspektivet
Mot bakgrund att det finns ungdomar som bedriver sin gymnasieutbildning 
vid Bollerup kommer beslutet att påverka dem utifrån sämre trafiksäkerhet.

Miljöperspektivet
Eftersom anläggning är gammal vore det positivt att byta ut såväl ljuskällor 
som stolpar.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att koppla ifrån anläggning gällande 
gatubelysningen i Bollerup med anledning av Elsäkerhetsverkets 
föreläggande och risken för olycka mot tredje man.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, handlingsid: Sbn 2020.1589.
Bilaga Vägbelysning i Bollerup, handlingsid: Sbn 2020.1590.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sander Dijkstra (M) föreslår tillägget att släcka ner nödvändig del av 
anläggningen samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
kostnadsförslag för underhåll till septembers sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med 
Sander Dijkstras förslag.
_________

Beslutet skickas till Bollerups naturbruksgymnasium samt till 
investeringsberedningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

Sbn § 53 Dnr SBN 2020/49

Ersättning översvämning Tryde 67:108

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att VA-enheten ska hållas ansvarig för 
uppkomna skador på Tryde 67:108. VA-enheten ska betala utställt krav till 
fastighetsägarens försäkringsbolag.

Ärendebeskrivning
Vid skyfallet den 13 juli 2019 trycktes spillvatten upp genom invändiga 
golvbrunnar och orsakade omfattande skador i källaren. Utvändig 
anslutningskontroll påvisade inga felkopplingar på fastigheten.

Enligt 45 § lagen om allmänna vattentjänster är Tomelilla kommuns VA-
enhet ersättningsskyldiga för skadan. Försäkringsbolaget ”Dina Försäkringar 
AB” kräver ersättning med beloppet 171 670 kronor.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att VA-enheten ska hållas ansvarig för 
uppkomna skador på Tryde 67:108. VA-enheten ska betala utställt krav till 
fastighetsägarens försäkringsbolag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, VA-chef Anders Ledskog, handlingsid: Sbn 2020.1592.
_________

Beslutet skickas till:

VA-chef Anders Ledskog
Abonnent- och informationsansvarig Cornelia Berglund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

Sbn § 54 Dnr SBN 2019/172

Utökad investeringsram VA 2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 
investeringsramen för VA år 2020 från 22 milj kronor till 36 milj kronor.

Ärendebeskrivning
VA-verksamheten behöver genomföra många viktiga och prioriterade 
investeringsprojekt den närmaste tiden. Vi har i avtal förbundit oss till att 
genomföra projekt som Tomelilla kommun ska finansiera och Simrishamn 
betalar större delen av kapitaltjänstkostnaderna för. Inför budget 2020 
presenterades aktuella investeringar inom VA-verksamheten för 2020 och 
fyra år framåt. Under hösten och vintern har förutsättningarna för flera olika 
projekt förändrats. Investeringsvolymen för aktuella projekt presenterades 
för investeringsberedningen 2019 och uppgick till följande belopp:
År 2020 22,0 milj
År 2021 27,6 milj
År 2022 26,2 milj
År 2023 20,8 milj
År 2024 22,2 milj
Dessa belopp har legat som grund för taxeberäkningar de kommande åren. 
Nu har flera projekt dragit iväg i kostnad och ett nytt har tillkommit som 
anses vara helt nödvändigt att genomföra. De förändringar som har skett är 
främst följande:

Utbyggnad av vattenledning mot Kivik
Bedömd kostnad 15,0 milj. Nuvarande kostnadsbedömning 18,5 milj. 
Ledningen finansieras till stor del av Simrishamn men Tomelilla står för 
investeringen. 
Utbyggnad av Brösarps vattenverk
Tidigare av konsult bedömd kostnad 5,0 milj. Nuvarande bedömning efter 
att verket är projekterat med större reservoarvolymer, personalrum mm är 
bedömningen ca 13 milj.  Finansieras till 78 % av Simrishamn men Tomelilla 
står för investeringen.
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Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

§ 54 forts.

Ombyggnad och utbyggnad av Smedstorp vattenverk
1, 5 milj i budget för en enklare ombyggnad. Under 2019 steg nitrathalterna 
till en nivå som gränsade till icke tjänligt. Efter utredning beslöts att större 
åtgärder måste till för att säkra vattenkvaliteten. Vi levererar en stor del av 
vattnet från Smedstorp till Gärsnäs (Simrishamn) och har ett avtal om minsta 
leverans till Simrishamn på 200 000 m3/år. Verket bedöms som strategiskt 
viktigt. Anbud för ombyggnad uppgår till 14,0 milj. 
Relining avloppsledning till Rosendal
Detta projekt hade senarelagts men bedömdes som akut varför en delsträcka 
relinades under våren. Investering 1,2 milj som inte var med i budgeten. 
Kombinerade ledningar
Dessa projekt syftar i första hand till att minska risken för 
källaröversvämningar. I projekten kompletteras med en dagvattenledning och 
utbyte av vattenledningar. Budgeterade medel 4 milj. Omprioritering genom 
att skjuta fram Fågeltoft ARV ökar budgeten för kombinerade ledningar till 8 
milj. Kostnader för Sjöstedts väg, Uppfartsgatan och Västergatan kommer att 
uppgå till 11,7 milj. 
Sammanfattning
Omprioriteringar har gjorts och andra projekt har flyttats fram i tiden. De 
projekt som nu ligger med i planeringen är viktiga projekt som verksamheten 
anser måste genomföras. Det som främst sticker ut är Smedstorps vattenverk 
som har tillkommit som en nödvändig investering. För att minska risken för 
källaröversvämningar har saneringsområden där vi har kombinerade 
ledningar prioriterats. För att kunna genomföra dessa projekt behöver 
investeringsbudgeten för år 2020 ökas från 22 milj till 36 milj. Behovet av 
investeringsmedel är högt men de kapitaltjänstkostnader som belastar 
Tomelillas VA-kollektiv och därmed påverkar taxan är enligt prognosen 22 
miljoner, dvs lika med budgeterad nivå. 

Ekonomiska konsekvenser
Tomelilla kommun måste finansiera mer investeringar än vad som ligger i 
budgeten år 2020 men kompenseras med intäkter som täcker upp de ökade 
kapitaltjänstkostnaderna. 

Barnperspektivet
Många av investeringarna innebär att anläggningarna bibehålls i god 
kondition för kommande generationer.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

§ 54 forts.

Miljöperspektivet
Separering av kombinerade system innebär minskade bräddningar av orenat 
vatten till gagn för miljön. Det innebär också minskad energiåtgång då 
regnvatten som idag tillförs ledningarna inte behöver pumpas via våra 
ledningssystem och reningsverk.

Uppföljning
Effekten av investeringarna redovisas via uppföljning av nyckeltal där VA-
verksamheten har tydliga mål i sin verksamhetsplan.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att utöka 
investeringsramen för VA år 2020 från 22 milj kronor till 36 milj kronor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, VA-chef Anders Ledskog, handlingsid: Sbn 2020.1594.
VA-projekt investeringar 2020-2024, handlingsid: Sbn 2020.1595.
_________

Beslutet skickas till:

VA-chef Anders Ledskog
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

Sbn § 55 Dnr SBN 2020/128

Svar på remiss av medborgarinitiativ - 
Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen, Ksau 
§ 102/2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
remittera ärendet till Ungdomsfullmäktige för synpunkter gällande 
namnförslaget Österlenhallen.

Ärendebeskrivning
Karl-Peter Bergström har den 10 april 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:

”Jag föreslår att man döper om Tomelilla Sporthall (i dagligt tal mest kallad 
Sporthallen) till Österlenhallen.

Inomhusbadet i samma byggnad heter numera Österlenbadet så därför hade 
det varit passande att sporthallen får ett liknande namn som visar att de hör 
ihop. Som ledare i en förening som tränar i hallen har jag flera gånger, när jag 
sagt att vi tränar i ”Sporthallen”, fått följdfrågan ”Är det den vid 
Kastanjeskolan?” så även för Tomelillabor hade det varit bra med ett mer 
specificerat namn än ”Sporthallen”.”

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att remittera ärendet till Ungdomsfullmäktige för synpunkter gällande 
namnförslaget Österlenhallen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, teknisk chef Ulrika Olsson, handlingsid: Sbn 2020.1596.
Remiss av medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen, 
Ksau § 102/2020, handlingsid: Sbn 2020.1004.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

Sbn § 56 Dnr SBN 2020/127

Svar på remiss av medborgarinitiativ - Tavlor med 
hundbajspåsar till Smedstorp , Ksau § 103/2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avslå medborgarinitiativet. 

Ärendebeskrivning
Smedstorps byalag & bygdegårdsföreningen har genom Nina 
Edstrand den 13 april inkommit med medborgarinitiativ med följande 
lydelse:

”Hej, vi i Smedstorp önskar tavlor till hundbajspåsar. Har sett att de sitter på 
flera ställen i Tomelilla och det är en mycket trevlig tavla, håller rent och 
snyggt, känns som det är en mycket smart lösning. Nu skulle vi gärna vilja ha 
några tavlor till Smedstorp, här är mycket folk med hundar i rörelse, många 
som besöker pumptrackbanorna, går Gårdlösaleden och det är vi jätteglada 
över. Så om det finns en möjlighet önskar vi tavlor till ”Gröneplan”, 
”Mötesplatsen” och Stationen. Vi hoppas....”

Förvaltningen, genom driftschef Rasmus Simonsen, lämnar följande 
yttrande: 

Många medborgare önskar tavlor med hundbajspåsar och därför är det svårt 
att enbart välja att införa det i ett samhälle som Smedstorp. Skulle det sättas 
upp i samtliga tätorter i kommunen så blir det allt för höga driftskostnader 
för kommunen. Därför föreslås samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå medborgarinitiativet.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avslå medborgarinitiativet. 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

§ 56 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, driftschef gata/park Rasmus Simonsen, handlingsid: Sbn 
2020.1597.
Remiss av medborgarinitiativ - Tavlor med hundbajspåsar till Smedstorp, 
Ksau § 103/2020, handlingsid: Sbn 2020.1003.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

Sbn § 57 Dnr SBN 2020/129

Svar på remiss av medborgarinitiativ - Tydligare 
skyltning till och i sporthallen, Ksau § 101/2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avvakta beslut om skyltning av sporthallen till att ärende ”Remiss av 
medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen, Ksau § 
102/2020” har behandlats.

Ärendebeskrivning
Karl-Peter Bergström har den 10 april 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:
”Jag föreslår att man sätter upp tydlig skyltning till ingångarna till Tomelilla 
Sporthall. Tydligare skyltning till ingångarna behövs då det inte är lätt att se 
huvudingången från parkeringen på grund av att den skyms av den 
takbeklädda gången från Kastanjeskolan och en förrådsbyggnad. Jag har själv 
hört besökare från andra orter (motståndarlag) berätta att de letat runt innan 
de hittat ingången. Även ingången till omklädningsrummen på nedre 
våningen är svår att hitta om man inte varit där tidigare. Österlenbadets entré 
är mycket tydlig så folk går dit istället.”

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avvakta beslut om skyltning av sporthallen till att ärende ”Remiss av 
medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen, Ksau § 
102/2020” har behandlats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, teknisk chef Ulrika Olsson, handlingsid: Sbn 2020.1598.
Remiss av medborgarinitiativ - Tydligare skyltning till och i sporthallen, Ksau 
§ 101/2020, handlingsid: Sbn 2020.1005.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

Sbn § 58 Dnr SBN 2020/119

Svar på remiss - Renhållningsordning med 
avfallsföreskrifter 2020 för utställning ,Ks  § 
46/2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till förslaget till ny 
avfallsförordning och lämnar denna skrivelse som yttrande med tillägget att 
förvaltningen hämtar in kompletterande information av ÖKRAB gällande 
avfallsplanens fjärde bilaga med en sammanställning med riskanalys för 
nedlagda deponier inom ÖKRABs verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-15 § 46 ställa ut den gemensamma 
kretsloppsplanen 2021–2030 och avfallsföreskrifter för synpunkter samt att 
skicka dessa på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha en avfallsplan. Tomelilla 
och Simrishamns kommuner har genom Österlens kommunala 
renhållningsbolag (Ökrab) tillsammans med Kävlinge, Lomma, Simrishamn, 
Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och 
Ystads kommuner tagit fram ett förslag till en ny renhållningsordning.

Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och gemensam 
kretsloppsplan (avfallsplan) 2021 till 2030.Kretsloppsplanen har tre 
övergripande mål och 24 indikatorer. Målen utgår från kretsloppet för 
material och produkter samt att resurserna måste användas mer hållbart. 
Fokus är att gå från avfall till resurser De tre målen är:
• Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030
• Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030
• Spillet från kretsloppet har minskat år 2030

Bedömning och skäl till beslut
Förvaltningen ställer sig positiv till ny avfallsförordning. Förvaltningen anför 
att man redan arbetar mot de nya målen, vilket underlättar för det kommande 
arbetet med mätning av indikatorerna, och det arbete som i övrigt krävs för 
att uppnå målen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

§ 58 forts.

Förvaltningen föreslår därför Samhällsbyggnadsnämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att revidera kretsloppsplanen på nedan listade punkter och 
därefter anmoda Kommunfullmäktige att fastställa planen:

Föreskriften avfallshanteringen, remissutgåva, på följande punkter:
• Fri höjd ska vara samma som för allmänna vägar, det vill säga max 4,5 
meter. S 9 § 29

Ansvarsfördelning med indikatorer i bil 1 på följande punkter:
• Allmänt, byte till korrekta termer: 1) Förvaltningar ersätts med 
förvaltningen. 2) Samhälls- och byggnadsförvaltningen ska ersättas med den 
korrekta termen Samhällbyggnadsverksamheten. 3) Barn-och 
ungdomsnämnden ska byttas till Familjenämnden respektive Vård- och 
omsorgsnämnden. 4) Teknisk nämnd ska ersättas med 
Samhällsbyggnadsnämnden.
• Kultur- och fritidsnämnden måste inkluderas bland berörda nämnder.
• Indikatorn matsvinn i storkök ska kompletteras med Ansvar för 
Familjenämnden respektive Vård- och omsorgsnämnden.

Mål 1/Indikator 2: Antingen tas förvaltningen bort, eller så kompletteras 
ansvariga med Familjenämnden samt Vård- och omsorgsnämnden 
(förbrukningsmaterial, trädgårds- och matavfall, emballage för mat- och 
sakvaror).
Mål 1/Indikator 3 och 4: Folkbildningsmål, vem ska ansvara, hur ska 
utbildningen ske och hur ska den finansieras?

Mål 2/Indikator 2: Antalet genomförda aktiviteter måste bytas mot mätning 
av effekterna av genomförda aktiviteter.
Mål 2/Indikator 8: ansvar byts till kommunstyrelsen.
Mål 2/Indikator 9 och 10: Hur ska detta mätas, vem ska mäta och 
finansierar? ÖKRAB?

Mål 3/Indikator 2: Detta är en ickefråga då samtliga arbetsställen har 
källsortering redan idag.
Mål 3/Indikator 8: Hur mäts detta och hur ska ökning av renhållningen på 
gator finansieras?
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

§ 58 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Flera av indikatorerna kräver 
• Mätning av nuvarande avfallsmängder
• Folkbildning
• Mätning av avfallsmängderna efter folkbildning
Förändringar kräver dessutom lång tid vilket innebär att de är både arbets- 
och kostnadsdrivande, vilket innebär att det krävs ökade resurser för 
folkbildning, korrekt genomförda mätningar och åtgärder. 

Barnperspektivet
Beslutet har bäring på konventionens Artikel 6 rätt till liv och utveckling. 2. 
Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets 
överlevnad och utveckling.

Miljöperspektivet
Planen tar hänsyn till både Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål 
samt Sveriges nationella miljömål och etappmål. Generationsmålet är det 
övergripande målet för miljöpolitiken, att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsakad ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till förslaget till ny 
avfallsförordning och lämnar denna skrivelse som yttrande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, teknisk chef Ulrika Olsson, handlingsid: Sbn 2020.1601.
Remiss - Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020 för utställning, Ks 
§ 46/2020, handlingsid: Sbn 2020.935.
Remissutskick av förslag till ny renhållningsordning – politiker och 
förvaltningar, handlingsid: Sbn 2020.1394.
Protokoll ÖKRAB:s styrelse 2020-02-04 Kretsloppsplan, handlingsid: Sbn 
2020.1396.
Gemensam kretsloppsplan remissversion, handlingsid: Sbn 2020.1397.
Avfallsföreskrifter remissversion ÖKRAB 2020-04-01, handlingsid: Sbn 
2020.1398.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

§ 58 forts.

Renhållningsordning Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer, handlingsid: 
Sbn 2020.1399.
Renhållningsordning Bilaga 2 Projektorganisation och samråd, handlingsid: 
Sbn 2020.1400.
Renhållningsordning Bilaga 3 Nulägesbeskrivning, handlingsid: Sbn 
2020.1401.
Renhållningsordning Bilaga 4 Nedlagda deponier, handlingsid: Sbn 
2020.1402.
Renhållningsordning Bilaga 5 Uppföljning, handlingsid: Sbn 2020.1403.
Renhållningsordning Bilaga 6 MKB, handlingsid: Sbn 2020.1404.
Renhållningsordning Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys, handlingsid: Sbn 
2020.1405.
Renhållningsordning Bilaga 8 Kostnadsanalys, handlingsid: Sbn 2020.1406.
Renhållningsordning Bilaga 9 Framtida avfallsmängder, infrastruktur, 
handlingsid: Sbn 2020.1407.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 46, 2020-04-15

Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut den gemensamma kretsloppsplanen 
2021–2030 och avfallsföreskrifter för synpunkter. 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka den gemensamma kretsloppsplanen 
och avfallsföreskrifterna på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) föreslår tillägget att förvaltningen hämtar in 
kompletterande information av ÖKRAB gällande avfallsplanens fjärde bilaga 
med en sammanställning med riskanalys för nedlagda deponier inom 
ÖKRABs verksamhetsområde.

Beslutsgång
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med 
Ida Bornlykkes förslag. 
_________

Beslutet skickas till kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign

Sbn § 59 Dnr SBN 2020/3

Delegeringsbeslut maj 2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga delegeringsbesluten till 
handlingarna.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ge en kort 
utbildning avseende bostadsanpassning till samhällsbyggnadsnämnden i höst.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande 
maj 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga delegeringsbesluten till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut maj 2020, handlingsid: Sbn 2020.1602.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) föreslår samhällsbyggnadsnämnden ge förvaltningen i 
uppdrag att ge en kort utbildning i bostadsanpassning till nämnden i höst.

Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Ida Bornlykkes 
förslag.
_________

27


	Protokoll förstasida
	Sbn § 48/2020 Dialoger och informationsärenden 2020
	Sida 1
	Sida 2

	Sbn § 49/2020 Intern kontroll Samhällsbyggnad 2020 - Bristande provtagning
	Sbn § 50/2020 Natur och parkprogram (tematiskt tillägg till översiktsplan 2025 med utblick mot 2040)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Sbn § 51/2020 Plan för väg- och gatubelysning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Sbn § 52/2020 Gatubelysning i Bollerup
	Sida 1
	Sida 2

	Sbn § 53/2020 Ersättning översvämning Tryde 67:108
	Sbn § 54/2020 Utökad investeringsram VA 2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Sbn § 55/2020 Svar på remiss av medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen, Ksau § 102/2020 
	Sbn § 56/2020 Svar på remiss av medborgarinitiativ - Tavlor med hundbajspåsar till Smedstorp , Ksau § 103/2020
	Sida 1
	Sida 2

	Sbn § 57/2020 Svar på remiss av medborgarinitiativ - Tydligare skyltning till och i sporthallen, Ksau § 101/2020
	Sbn § 58/2020 Svar på remiss - Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020 för utställning ,Ks  § 46/2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Sbn § 59/2020 Delegeringsbeslut maj 2020

