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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
25 september 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande
ersättare

Henrik Nilsson (S)
Petra Blomgren (SD)
Claes Melin (MP)

Tjänstemän Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
Teknisk chef Ulrika Olsson
VA-chef Anders Ledskog 
Bygglovschef Ingrid Järnefelt
Handläggare för bostadsanpassning Mats Strömberg
Måltidschef och logistiksamordnare Ingela Dejenfelt
Ekonom Emelie Olsson
Kommunikatör Anna Persson
Nämndsekreterare Rickard Vidar
Nämndsekreterare Anna Silver

Ärenden vid dagens sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden

§ 79 Dialoger och informationsärenden 2020

§ 80 Delårsrapport januari-augusti 2020 för samhällsbyggnadsnämnden

§ 81 Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden

§ 82 Nya gatunamn i Tomelilla och Lunnarp

§ 83 Svar på remiss av medborgarinitiativ - Ksau § 153/2020 Cykel- och gångstig norr 

om Skåne Tranås till gamla landsvägen

§ 84 Svar på remiss av medborgarinitiativ -  Ksau § 103/2020 Tavlor med 

hundbajspåsar till Smedstorp

§ 85 Svar på remiss av medborgarinitiativ - Ksau § 182/2020 Sänk tillåten hastighet 

utefter Gårdlösavägen 

§ 86 Samrådsyttrande Natur och parkprogram (tematiskt tillägg till översiktsplan 2025 

med utblick mot 2040)

§ 87 Delegeringsbeslut 2020

§ 88 Redovisning av anmälningsärenden

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

Sbn § 79 Dnr SBN 2020/2

Dialoger och informationsärenden 2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt 
följande:

1. Information från hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
- Första samrådet kring väg 11 har genomförts. Projektets 

övergripande syfte är att förbättra framkomligheten och 
trafiksäkerheten längs med väg 11. Samrådstiden är förlängd till 2 
oktober. Granskning kommer att ske våren 2021, fastställelse 
hösten 2021 och byggstart 2024.

2. Information från handläggare för bostadsanpassning Mats Strömberg
- Genomgång av processen för bostadsanpassning. Årsbudgeten för 

bostadsanpassning är 1.2–1.4 miljoner kr 2020. Den slutgiltiga 
kostnaden beror på antalet inkomna ärenden. Dom vanligaste 
bostadsanpassningarna är tröskelutjämningar och stödhandtag. 
Hissar tillhör en utav dom större utgifterna. Det finns tre olika 
bidrag att söka. 1. Bostadsanpassningsbidrag, 2. 
Reparationsbidrag, 3. Återställningsbidrag. Bidraget kan sökas i 
efterhand. Ansökan ska då innehålla före och efter 
dokumentering. 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

§ 79 forts. 

3. Information från måltidschef och logistiksamordnare Ingela Dejenfelt
- Under vecka 43 kommer Tomelilla tillsammans med ett flertal 

kommuner delta i en klimatvecka, en hållbarhetsvecka med fokus 
på klimat, miljö och hälsa. Projektet riktar sig mot kommunens 
skolor och äldreomsorg. Menyn för veckan kommer att vara lokalt 
anpassad, säsongsanpassad och varierad. 

4. Information från VA-chef Anders Ledskog
- VA-bolagets verksamhet är igång och ett intranät är i drift. Från 

den första januari kommer ett nytt ekonomisystem implementeras. 
Flera arbetsgrupper har bildats och arbetar bland annat med 
framtagandet av ramavtal. 

- Översvämningsärenden från sommaren 2019 fortsätter att komma 
in. Totala summan för dessa uppstiger nu till 6.3 miljoner kronor 
varav cirka 3 miljoner kronor beräknas landa på kommunens 
ansvar. Arbetet med att bygga bort dom kombinerade ledningarna 
är högt prioriterad. 

5. Information från bygglovschef Ingrid Järnefelt
- Arbetet med dagvattenpolicyn är påbörjat och ett utkast för 

policyn är framtagen. 
- Förvaltningen informerar om att framtaget åtgärdsprogram för 

Stenbybäcken ska slutredovisas till länsstyrelsen i oktober. 
Förvaltningen återkommer med förslag till beslut att söka nya 
medel för projektering som underlag för fortsatt budgetering och 
framtida ansökningar om medel för utförande av åtgärder. 
Området med högt grundvatten har undersökts med syfte att 
skapa lekbotten för vattenorganismer och småfisk. 

- Samtliga bygglov i etapp 3 i Karlsborg är byggstartade. I etapp 1 är 
alla tomter sålda och dagvattendammen är rensad. I etapp 4 pågår 
förhandlingar om markköp. Flyttning av busshållplatsen är snart 
färdigställd. 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

§ 79 forts.

- I Brösarp har ett nytt bygglov beviljats. Ytterligare två tomter är 
reserverade. Återstår två enbostadstomter till försäljning. 

- Det finns 18 bostäder i parhus och 16 lägenheten i flerfamiljshus i 
Tomelilla 10.

6. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
- Den 11 september invigdes aktivitetsparken som hittills har varit 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Sbn 2020.2377.
Information avseende bostadsanpassning, Handläggare för 
bostadsanpassning Mats Strömberg, handlingsid: Sbn 2020.2430.
Information avseende klimatveckan, Måltidschef och logistiksamordnare 
Ingela Dejenfelt, handlingsid: Sbn 2020.2431.
Information avseende väg 11 Anklam-Tomelilla, Hållbarhetsstrateg Ida 
Abrahamsson, handlingsid: Sbn.2020.2432.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

Sbn § 80 Dnr SBN 2020/9

Delårsrapport januari-augusti 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport, handlingsid: 
Sbn 2020.2425, för januari-augusti 2020 och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Resultatet för perioden visar på ett överskott för perioden januari tom 
augusti på 3,4 mnkr. Detta beror främst på att verksamheten Gata/Park har 
ett stort överskott som beror till stor del på låga personalkostnader då det 
finns sjukskrivningar inom verksamheten. Planenheten visar också på ett 
överskott för perioden, vilket även här beror på personalkostnader. 

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr på 
årsbasis. Detta kan främst hänföras till vakanta tjänster samt sjukskrivningar 
inom Gata park verksamheten. Verksamheten Gata/Park räknar även med 
ökade intäkter från VA då man skjutit fram bolagsbildningen, vilket lett till 
att Gata/park kan fortsätta göra tjänster till VA. Plan-enheten prognostiserar 
ett överskott då det funnits föräldraledighet under året.

VA-enheten prognostiserar ett resultat i balans. I prognosen finns med 
kostnader för översvämningar som drabbade Tomelilla tätort 2019, men 
kompenseras av lägre personalkostnader än budget och högre intäkter än 
budget.

Nämnden har tagit del av uppföljning av intern kontrollplanen. Följande 
kontrollpunkter har hittills följts upp:

 ej verkställd snöröjning
 felanmälningar åtgärdas inte
 bristande provtagning
 vandalisering
 felaktigheter i upphandlingsprocessen
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

§ 80 forts.

Det finns inte i någon av ovanstående kontrollpunkter anledning till åtgärder 
från nämndens sida.

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller ekonomiska 
konsekvenser. Tertialrapporten uppvisar en positiv prognos för året 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden.

Barnperspektivet
Verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport för januari-
augusti 2020 och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom Emilie Olsson, handlingsid: Sbn 2020.2378
Delårsrapport, 2020 med verksamhetsanalys, ekonom Emilie Olsson, 
handlingsid: Sbn 2020.2379.
Delårsrapport, 2020 med verksamhetsanalys, ekonom Emilie Olsson, 
handlingsid: Sbn 2020.2425.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

Sbn § 81 Dnr SBN 2020/140

Aktuella upphandlingar för 
samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enheten presenterar information om samhällsbyggnadsnämndens pågående 
upphandlingar utifrån att samhällsbyggnadsnämnden på sammanträdet i 
januari gav enheten i uppdrag att löpande redovisa dessa.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Sbn 2020.2380
Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, upphandlare Fredrik 
Gunnarsson, handlingsid: Sbn 2020.2381
_________

Beslutet skickas till:

Upphandlare Fredrik Gunnarsson
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

Sbn § 82 Dnr SBN 2020/15

Nya gatunamn i Tomelilla och Lunnarp

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge de nya gatorna namn enligt bifogade 
kartskisser: Kastanjevägen och Gamla badvägen på Tomelilla 10 norra, samt 
namnet Bollvägen i Lunnarp.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun bygger ut ny gata på Tomelilla 10 norra enligt fastställd 
detaljplan, se bifogad kartskiss. I Lunnarp pågår detaljplanearbete med 
utvidgning av idrottsplatsen. Gatorna är inte namngivna i dessa detaljplaner. 

I Lunnarp har namngruppen föreslagit att den nya gatan ges namnet Bollvägen 
då den huvudsakligen kommer att betjäna idrottsplatsen som spelar en viktig 
roll i Lunnarps by.

För Tomelilla 10 norra skickade förvaltningen ut en förfrågan om förslag till 
namn till de närmaste fastighetsägarna i området. 12 namnförslag har skickats 
in. Därefter har en namngrupp bestående av tjänstepersoner från gata, 
exploatering och kultur/fritid utvärderat de inskickade namnförslagen.

För Tomelilla 10 valdes 3 namn bort direkt eftersom de redan finns i 
kommunen. Övriga namn remitterades till kommunens arkivarie som har 
forskat kring namnförslagen. 4 personnamn valdes sedan bort därför att 
personerna inte har direkt anknytning till platsen, inte bedömdes vara unika 
eller efter önskemål från nu levande släktingar. Maskrosvägen bedöms inte vara 
ett politiskt neutralt namn, och namnet valdes därför bort. Genslers gata eller 
väg bedömdes vara besvärligt att läsa och uttala men skulle kunna användas 
vid framtida utbyggnad från vändplanen i anslutning till den mindre gården 
Tomelilla 10:275 och valdes därför bort. 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

§ 82 forts.

Det kvarstående förslaget Kastanjegatan ändrades till Kastanjevägen, då området 
ligger i utkanten av Tomelilla och gatorna söder om området huvudsakligen 
har efterleden -vägen. I samband med detta diskuterades även namngivning 
av den norra gatan som ligger i direkt anslutning till fotbollsplanen. Eftersom 
det ibland uppstår frågor kring adressen här föreslår namngivningsgruppen 
att även denna gata får ett nytt namn. Eftersom här tidigare har legat ett 
mindre friluftsbad som kom till på privat initiativ runt sekelskiftet 1800-1900, 
föreslogs namnet Gamla badvägen. 

Förvaltningen föreslår därför efter behandlingen som även omfattat remisser 
till berörda, att den befintliga norra gatan, från korsningen med Västergatan 
ut till gränsen för tätortsbebyggelsen, ges namnet Gamla badvägen, och att den 
nya gatan i södra delen av Tomelilla 10 norra ges namnet Kastanjevägen.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga märkbara ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge de nya gatorna namn enligt bifogade 
kartskisser: Kastanjevägen och Gamla badvägen på Tomelilla 10 norra, samt 
namnet Bollvägen i Lunnarp.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Sbn 2020.2382
Sammanställning av namnförslagen Tomelilla 10 norra, handlingsid: Sbn 
2020.2383
Kartskiss nya gatunamn Tomelilla 10 norra, handlingsid: Sbn 2020.2384
Kartskiss nytt gatunamn Lunnarp, handlingsid: Sbn 2020.2385
_________

Beslutet skickas till: Gatu- och Karta/Mät-verksamheterna.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

Sbn § 83 Dnr SBN 2020/209

Svar på remiss av medborgarinitiativ - Ksau § 
153/2020 Cykel- och gångstig norr om Skåne 
Tranås till gamla landsvägen

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens yttrande med att 
kommunen kommer att föra en dialog med trafikverket om de sträckor som 
ligger i samband med statliga vägar och är föreslagna i utbyggnadsplan för 
cykelvägar 2019-2028.

Ärendebeskrivning
Sven Knutsson har den 12 juni 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse:
”Strax norr om Tranås by vid den norra utfarten till riksväg 19, är mitt 
förslag att anlägga en cykel och gångstig längs med och öster om väg 19, 
norrut fram till gamla landsvägen, så att cyklister och gående ej behöver 
använda den hårt lastbilstrafikerade riksväg 19. Det är en sträcka på under 
200 m. Det är många som använder den gamla landsvägen men måste gå eller 
cykla på stora riksväg 19 för att komma in till byn.”

Förvaltningens yttrande:
Förslaget kopplar ihop befintliga lågtrafikerade vägar på ett funktionellt sätt 
vilket kan bidra till att man i området cyklar och går i större utsträckning. 

Planeringen måste genomföras i samverkan med väghållaren på väg 19, 
i detta fall trafikverket, men även Skånetrafiken är en part i fall närliggande 
busshållplats byggs om med ambitionen att nåbarheten med gång och cykel 
till hållplatsen ska förbättras.

Den aktuella sträckan är med i kommunens planer för utbyggnad av 
cykelvägar där dialog med berörda parter tas upp som en åtgärd för denna 
sträcka.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

§ 83 forts. 

Ekonomiska konsekvenser
För samhällsbyggnadsnämnden innebär förvaltningens förslag till beslut kan 
innebära ekonomiska konsekvenser i form av investeringar/underhåll i delar 
av en cykel och gångstig.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats och bedöms inte påverkas i någon större 
bemärkelse.

Miljöperspektivet
Föreslaget beslut bedöms inte få någon negativ påverkan på miljön.

Uppföljning
Ärendet bedöms inte vara av den art att uppföljning är behövlig.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens yttrande med att 
kommunen kommer att föra en dialog med trafikverket om de sträckor som 
ligger i samband med statliga vägar och är föreslagna i utbyggnadsplan för 
cykelvägar 2019-2028

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Sbn 2020.2386 
Remiss - Ksau § 153/2020 Medborgarinitiativ - Cykel- och gångstig norr om 
Skåne Tranås till gamla landsvägen, handlingsid: Sbn 2020.1782

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 153/2020:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka förslaget till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Planeringsingenjör Håkan Berggren
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

Sbn § 84 Dnr SBN 2020/127

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens yttrande. 

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: 
Driftkostnaden för enbart Smedstorp beräknas till ungefär 42 tkr årligen på 
en redan belastad driftbudget. Detta är beräknat på en styck
påfyllning i veckan, ca 1½ timmes arbete.
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.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens yttrande. 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

§ 84 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, driftschef gata/park Rasmus Simonsen, handlingsid: Sbn 
2020.2401
Svar på medborgarinitiativ, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Sbn 
2020.2086

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 56/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avslå medborgarinitiativet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 181/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen för komplettering av underlag med kostnadsbedömning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för nytt yttrande.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

Sbn § 85 Dnr SBN 2020/239

Svar på remiss av medborgarinitiativ - Ksau § 
182/2020 Sänk tillåten hastighet utefter 
Gårdlösavägen

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet med att ställa sig positiv till förslaget samt avse 
att ansöka om en hastighetsändring på Gårdlösavägen hos Länsstyrelsen då 
det är Länsstyrelsen som meddelar föreskrifter angående hastigheter utanför 
tätbebyggt område.

Ärendebeskrivning
Sören Andersson har den 5 augusti 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

Sänk tillåten hastighet utefter Gårdlösavägen från 70 km/tim till 40 km/tim.

Samtliga fasta boende i Gårdlösa inklusive de två stora jordbruken ”Lars-Bo” 
och ”Fornåsa” står bakom förslaget. Dessutom samtliga boende eller ägare 
till sommarhusen utefter Gårdlösavägen. Smedstorps byalag vill även att 
förslaget genomförs. Förslaget stöds av en namninsamling i Gårdlösa och 
Smedstorp.

Jag har bott i fastigheten sedan 15 mars 2019 och använder dagligen 
Gårdlösavägen. Från vårt hus och gård har vi utsikt mot Gårdlösavägen samt 
den populära Gårdlösaleden. Efter att ha lärt känna alla boende, fastboende 
samt sommarboende, vill jag gärna gå vidare med samtligas önskan att få ner 
hastigheten på vägen för att minsta olycksriskerna för alla vuxna, äldre, barn 
och husdjur.

Alla bostadshusen, brevlådor samt bilutfarter ligger väldigt nära 
Gårdlösavägen och är ofta mycket skymda. Smedstorps byalag har flera 
gånger framfört önskemålet till ansvariga myndigheter utan resultat. 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

§ 85 forts. 

Min motivering är att antal gående på vägen ökat allteftersom Gårdlösaleden 
blivit alltmer populär för gående i små och stora grupper. Många med barn, 
barnvagnar samt hundar. Barnen går eller cyklar själva till skolan och det 
populära badet i Smedstorp. Det finns många hagar med djur utefter vägen 
vilket gör att många stannar för att titta. Dessutom saknas bra vägrenar för 
gående och handikappfordon m. m.

Ekonomiska konsekvenser
För samhällsbyggnadsnämnden innebär förvaltningens förslag till beslut inga 
ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats och bedöms påverkas positivt ur barnens 
säkerhet i trafiken.

Miljöperspektivet
Föreslaget beslut bedöms få positiv påverkan på miljön med mindre utsläpp 
från fordon på gårdlösavägen.

Uppföljning
Ärendet bedöms inte vara av den art att uppföljning är behövlig.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet med att ställa sig positiv till förslaget samt avse 
att ansöka om en hastighetsändring på Gårdlösavägen hos Länsstyrelsen då 
det är Länsstyrelsen som meddelar föreskrifter angående hastigheter utanför 
tätbebyggt område.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

§ 85 forts. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 
2020.2400
Medborgarinitiativ - Sänk tillåten hastighet utefter Gårdlösavägen, 
handlingsid: Sbn 2020.2087.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 182/2020;

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning. 
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

Sbn § 86 Dnr SBN 2019/34

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har inga ytterligare synpunkter på 
samrådsförslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-26 § 104 att ställa ut Natur- och 
parkprogrammet för samråd. Samrådstiden är 14 till 27 september 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare yttrat sig och beslutat om ändring av 
församling i beskrivningen av Lunnarp innan utställning för samråd. 
Ändringen är genomförd.

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 i sin 
tur kan leda till att miljömålen, exempelvis bättre luft och vattenkvalitet och 
ökad biologisk mångfald.

Uppföljning
Beslutet expedieras.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

§ 86 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har inga ytterligare synpunkter på 
samrådsförslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Bygglovschef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Sbn 2020.2389
Samrådshandling 2020-06-15 Del 1. Inledning, strategi och 
ställningstaganden, handlingsid: Sbn 2020.1577
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2a  Områdesbeskrivningar tätorterna, 
handlingsid: Sbn 2020.2371
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 via planavdelningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

Sbn § 87 Dnr SBN 2020/3

Delegeringsbeslut 2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga delegeringsbesluten till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande 
augusti 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga delegeringsbesluten till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Sbn 2020.2390
Delegeringsbeslut augusti 2020, handlingsid: Sbn 2020.2391
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

Sbn § 88 Dnr SBN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-12, § 180

Ärende: Medborgarinitiativ - Tydligare skyltning till sporthallen

Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig positiv till 
medborgarinitiativet om tydligare skyltning till sporthallen. Ny skyltning kan 
dock verkställas först efter beslut om eventuellt nytt namn har tagits.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Sbn 2020.2392
_________
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