SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

29 januari 2021

Plats och tid

Digitalt via Teams, den 29 januari 2021, kl. 08.30-10.37 med ajournering
09.52-10.00

Beslutande

Sander Dijkstra (M), ordförande, ej medverkande § 7, 10
Maria Mickelåker (C), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordförande §
7, 10
Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande
Thony Blomgren (SD)
Inger Åbonde (S)

Övriga närvarande

Per Jeppsson (M), tjänstgörande § 7,10
Henrik Nilsson (S)
Petra Blomgren (SD),
Tobias Högborg (C), via länk
Claes Melin (MP), via länk

Utses att justera

Inger Åbonde (S)

Justerade paragrafer

§§ 1–16

Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare

Digital justering 3 februari 2021

Rickard Vidar

Ordförande

Sander Dijkstra (M)

Justerare
Inger Åbonde (S)

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

29 januari 2021

Datum då anslaget sätts upp

3 februari 2021

Datum då anslaget tas ned

1 mars 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Underskrift
Rickard Vidar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

29 januari 2021

Övriga närvarande:
Rickard Vidar, Nämndsekreterare,
Ulrika Olsson, Teknisk chef
Niklas Sommelius, Samhällsbyggnadschef
Håkan Berggren, Planeringsingenjör
Rasmus Simonsen, Driftchef
Emelie Olsson, Ekonom
Anders Ledskog, Senior Advisor, § 7, 10
Christina Jönsson, Va-strateg, § 7, 10

Ärenden vid dagens sammanträde med
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 1 Ordförandebeslut stängning av Österlenbadet med anledning av Covid-19
§ 2 Ordförandebeslut angående delvis öppning av verksamhet med anledning av Covid-19
§ 3 Dialoger och informationsärenden 2021
§ 4 Remiss - Medborgarinitiativ - Önskemål om anläggande av en cykel- och gångbana i
Smedstorp
§ 5 Remiss - Medborgarinitiativ - Försäljning av färsk fisk i Tomelilla
§ 6 Remiss - Motion angående hastigheten på Byavägen
§ 7 Nämndinitiativ – Upphörande av fullmakt för VA-bolaget.
§ 8 Svar på återremiss - Motion angående träd som klimatskal
§ 9 Ansökan om vägvisning av fotograf
§ 10 Avloppsanslutning av området vid Svamparondellen och Tosselilla
§ 11 Tomelillas miljö- och naturpris 2020

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

§ 12 Internbudget 2021
§ 13 Beslutsattestanter 2021
§ 14 Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden 2021
§ 15 Delegeringsbeslut 2020
§ 16 Anmälningsärenden 2021

_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 1

Dnr SBN 2020/337

Informationsärende - Ordförandebeslut angående
stängning av Österlenbadet med anledning av
Covid-19
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Med anledning av covid-19 och den rådande situationen i Sverige har
regeringen den 18 december 2020 presenterat ett antal skärpta åtgärder för
att stoppa smittspridningen i samhället. En av dessa åtgärder är att ”all
verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är
nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller
bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.”
Under kvällen den 18 december 2020 har kommunstyrelsens
arbetsutskott, tillsammans med berörda i kommunens ledningsgrupp, haft
ett digitalt sammanträde för att diskutera vilka åtgärder som behöver
vidtas i Tomelilla kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter
rekommenderat mig att fatta nedanstående beslut.
Med anledning av detta beslutar jag att från den 19 december 2020 till den
24 januari 2021 stänga Österlenbadet.

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt i dagsläget att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser
beslutet kommer att innebära.
Barnperspektivet
Detta beslut är negativt för många barn, samtidigt är smittspridningen i
samhället nu så allvarlig att vi måste vidta drastiska åtgärder för att minska
smittspridningen.
Miljöperspektivet
Detta beslut har ingen direkt inverkan på miljön.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 1 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn
2021.158
Ordförandebeslut samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander
Dijkstra, 18 december 2020, handlingsid: Sbn 2020.3133.
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 2

Dnr SBN 2021/27

Informationsärende -Ordförandebeslut angående
delvis öppning av verksamhet med anledning av
Covid-19
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Ärendebeskrivning

I enlighet med kommunallagen 6 kap § 39 kan ordförande i nämnden fatta
beslut i brådskande ärenden.
Med anledning av covid-19 och den rådande situationen i Sverige
presenterade regeringen den 18 december 2020 ett antal skärpta åtgärder
för att stoppa smittspridningen i samhället. En av dessa åtgärder var att
all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är
nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller
bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.”
Under kvällen den 18 december 2020 hade kommunstyrelsens
arbetsutskott, tillsammans med berörda i kommunens ledningsgrupp, ett
digitalt sammanträde för att diskutera vilka åtgärder som behövde vidtas i
Tomelilla kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderade
samhällsbyggnadsnämndens ordförande att fatta beslut om att från den 19
december 2020 till den 24 januari 2021 stänga Österlenbadet.
Regeringen har den 21 januari meddelat kommunerna att de bör återuppta
verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Sådana
aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter
inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för
smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om
föreskrifterna och allmänna råd kan följas.
Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt i dagsläget att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser
beslutet kommer att innebära.
Barnperspektivet
Detta beslut är positivt för många barn, samtidigt är smittspridningen i
samhället fortsatt allvarlig.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 2 forts.
Miljöperspektivet
Detta beslut har ingen direkt inverkan på miljön.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn
2021.157
Ordförandebeslut samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander
Dijkstra handlingsid: Sbn 2021.132.
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 3

Dnr SBN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt
följande:

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

1. Information från ordförande Sander Dijkstra (M):
- Österlen VA har skrivit under ett hyresavtal av lokal i Tomelilla.
Lokalen (gamla bankhuset) ligger centralt i närheten till Tomelilla
station. Annonsering av tre chefspositioner inom VA-bolaget har gått ut
internt. Sammanlagt sökte fyra personer och rekryteringsprocessen är i
intervjufasen.
2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius.
- Den kommunala verksamheten har tagit ett steg närmre ursprunglig
kommunal verksamhet.
- Bygglovschefen är arbetsbefriad vilket innebär att bygglovsenheten för
tillfället ligger efter i sitt arbete. För närvarande förhandlar Tomelilla
kommun med två konsulter för tjänsterna som plan- och
exploateringschef och bygglovschef. Målet är att ha konsulter på plats i
februari och att ha rekryterar nya chefer till hösten 2021.
- Försäljning av mark: Förvaltningen redogör för den aktuella situationen
och vilka målkonflikter som finns. Förvaltningen önskar att när
situationer redogjorts i ärendet så kan förvaltningen återkomma till
nämnden för beslut i fråga. Nämnden delar den åsikten och ber
förvaltningen återkomma så snart som möjligt med ett sådant underlag.
3. Information från teknisk chef Ulrika Olsson:
- Investeringarna för 2020 är snart färdigställda. Arbetet med
investeringarna för 2021 har påbörjats och enheten har börjat planera
för investeringar för 2022/2023/2024.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 3 forts.

4. Information från driftchef Rasmus Simonsen:
- Ett fåtal ändringar i förslagen på placeringar av lekplatser har publicerats
i lekplatsrapporten med handlingsid Sbn 2021.117.
- Det planeras för att plocka ned tio av de sammanlagt tjugofem
hundbajspåsetavlorna i Tomelilla och fördela ut dessa i byarna.
- Halkbekämpningen har varit god i kringliggande orter. I Tomelilla har
de prioriterade gatorna halkbekämpats, men inte övriga villagator, vilket
har medfört klagomål från medborgare. Därför vill enheten se över
tidigare riktlinjer från 1999 för att möjliggöra halkbekämpningar även på
villagator.
- Enheten kommer till investeringsberedningen att yrka på 200 000 kr till
ett nytt saltkar.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn 2021.82
Förslag placering av lekplatser, handlingsid: Sbn 2021.83
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 4

Dnr SBN 2020/311

Remiss - Medborgarinitiativ - Önskemål om
anläggande av en cykel- och gångbana i
Smedstorp
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån
förvaltningens yttrande handlingsid: Sbn 2021/77.

Ärendebeskrivning

Claes Ekman och Berit Danielsson har den 3 november 2020 inkommit med
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:
Smedstorps byalag och Smedstorps pensionärsförening har av fler
Smedstorpsbor mottagit önskemål om en belagd cykel- och gångbana som
skulle gå mellan Torggatan och Gårdlösavägen/vändzonen vid
snickerifabriken.
Detta skulle underlätta för gång-och cykeltrafikanter som ska till affären eller
tågstationen, eller vidare ner mot den södra delen av samhället.

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Som det är nu, tvingas dessa trafikanter ut på Storgatan där trottoarerna är
undermåliga och direkt farliga att använda. På flera ställen går fastigheternas
trappor långt ut på trottoaren och försvårar avsevärt att kunna passera.
Gångtrafiken, med t.ex. en rullator, tvingas att gå ut i körbanan och då med
livet som insats.
Storgatan genom Smedstorp är hårt trafikerad av tung trafik och är därtill
smal på vissa ställen. Vad vi förstår avser inte trafikverket att åtgärda detta
under överskådlig tid.
Den västra delen av Smedstorps samhälle genomgår f.n. en omfattande
utbyggnad av bostäder, det byggs ett hyreshus ned sju lägenheter samt ett
antal nya villor. Detta gör att ytterligare personer kommer att flytta till
området och detta är positivt.
Samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande:
Den föreslagna sträckan ligger som planerad för utförande 2023.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 4 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser för beslutet
ifall budgetbeslut tas för det aktuella projektet.
Barnperspektivet
Förvaltningen ser inte att beslutet ger några konsekvenser utifrån
barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inte att beslutet ger några konsekvenser utifrån
miljöperspektivet.
Uppföljning
Förvaltningen ser inte att beslutet behöver någon form av uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån
förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid:Sbn
2021.77.
Remiss - Ksau § 265/2020 Medborgarinitiativ - Önskemål om anläggande av
en cykel- och gångbana i Smedstorp, handlingsid: Sbn 2020.2933

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Tidigare behandling

Ksau § 265/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 5

Dnr SBN 2020/312

Remiss - Medborgarinitiativ - Försäljning av färsk
fisk i Tomelilla
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån
förvaltningens yttrande, handlingsid: Sbn 2021.79.

Ärendebeskrivning

Käthy Rannevik har den 2 november 2020 inkommit med medborgarinitiativ
med följande lydelse:
”Som äldre och i riskzonen för den pågående virussmittan uppmanas man att
undvika matbutiker och varuhus.
Om man dessutom beaktar miljöaspekter bör man i möjligaste mån ersätta
köttkonsumtion med annat. För min del gärna med färsk fisk.
I Tomelilla kan man inte få färsk fisk. I Sjöbo däremot finns fiskbil utanför
Coop varje torsdag och utanför biblioteket varje fredag.
Jag har frågat om de inte kan sälja i Tomelilla. Man har pratat med fiskare
som gärna vill.
Tomelilla är bra på många sätt, men snälla, hur länge måste jag åka till Sjöbo
för att få färsk fisk?

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

På förhand – tack för omtanken!”
Samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande:
Förvaltningen jobbar för närvarande aktivt med att öka attraktiviteten och
folklivet på torget. När det gäller handel på torget så finns det möjlighet för
alla att anmäla på kommunens hemsida om man vill idka någon försäljning
på dagtid utan någon avgift, förutom en depositionsavgift för el.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser för beslutet.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 5 forts.
Barnperspektivet
Förvaltningen ser inte att beslutet ger några konsekvenser utifrån
barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inte att beslutet ger några konsekvenser utifrån
miljöperspektivet.
Uppföljning
Förvaltningen ser inte att beslutet behöver någon form av uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån
förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Planeringsingenjör Håkan Berggren handlingsid: Sbn
2021.79.
Medborgarinitiativ - Försäljning av färsk fisk i Tomelilla, handlingsid: Ks
2020.3455.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 266/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
_________

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 6

Dnr SBN 2020/326

Remiss - Motion angående hastigheten på
Byavägen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens
arbetsutskott utifrån förvaltningens yttrande, handlingsid: Sbn 2021.81

Ärendebeskrivning

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion
angående hastigheten på Byavägen med följande lydelse:
”Byavägens sträckning består numera av fyra hastighetsskyltningar, växlande
30- resp. 40 km/h, vilket gör fem skiftande hastigheter på denna
förhållandevis korta sträcka. Trafiken blir ojämn och ryckig, vilket i sin tur
ger upphov till otydlighet och irritation bland trafikanter.
30 km -sänkningen vid Byavångsskolan respektive kyrkans förskola är
berättigad under skoltid, dock inte under all annan övrig tid.
Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
Att i första hand tilläggsskylta under respektive 30-skylt om lämplig
tidsangivelse, ex 7.00 – 17.00, med svart text samt övertäckning av 30skyltarna vid längre lov och helger.
alternativt
Att i andra hand permanent enhetliggöra hastighetsbegränsningen över hela
Byavägens sträckning.”
Samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande:
Förvaltningen jobbar aktivt med att öka förståelsen och efterlevnaden av
trafikregler.
Alternativ 1, ser vi som det förlag som gynnar tydligheten bäst och
förvaltningen kommer att arbeta fram beslutsunderlag till
samhällsbyggnadsnämnden för nya trafikföreskrifter.
Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen ser inga betydande ekonomiska konsekvenser av beslutet.
Barnperspektivet

Beslutet syftar till att öka trafiksäkerheten och barns trygghet i trafiken.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 6 forts.
Miljöperspektivet

Förvaltningen ser inga betydande påverkan utifrån miljöperspektivet av
beslutet
Uppföljning

Förvaltningen ser inga behov av uppföljning för konsekvenserna av beslutet.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens
arbetsutskott utifrån förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn
2021.81
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 279/2020, handlingsid: Ks 2020.3056.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 279/2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 7

Dnr SBN 2020/307

Nämndinitiativ – Upphörande av fullmakt för VAbolaget.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara nämndinitiativet med
förvaltningens förslag till yttrande, handlingsid: Sbn 2021.84.

Jäv

Sander Dijkstra (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Per Jeppsson (M) går in som tjänstgörande ersättare och Maria Mickelåker
(C) som ordförande.

Ärendebeskrivning

Den 28 augusti 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden, sbn § 78/2020,
att godkänna en framarbetad fullmakt ställd till Johan Persson, vd på
Österlen VA AB.
Den 17 november 2020 lämnade Idas Bornlykke (S) ett nämndinitiativ med
innebörden att samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att fullmakten ska
upphöra eftersom innehållet omfattas av bolagsordningen och att det är
styrelsen som ska skriva en fullmakt om den behövs i något särskilt ärende.

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Den 21 november 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden, sbn §
111/2020, att lämna nämndinitiativet till förvaltningen för beredning och att
förvaltningen ska bereda ärendet tillsammans med Simrishamns kommun.
Inför starten av Österlen VA AB den 1 september 2020 uppkom ett behov
av ett tydligt dokument som visar att Tomelilla kommun, men också
Simrishamns kommun, överlåtit ansvaret för den löpande driften av
kommunens allmänna va-anläggningar enligt lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster till Österlen VA AB.
I kontakten med myndigheter, inte minst Lantmäteriet och Trafikverket,
krävs ofta en tydlig handling såsom en delegationslista eller en fullmakt på
personnivå som visar att personen som skriver under har rätt att företräda
kommunen. En vanlig ansökan om ledningstillstånd till Trafikverket enligt 44
§ Väglagen kräver exempelvis en medskickad fullmakt. Som exempel
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 7 forts.
utfärdade kommunen den typen av begränsad fullmakt två gånger under
våren 2020, till Aarsleff Rörteknik AB och VA-gruppen.
Även om motsvarande överlämning av ansvar finns genom den av
kommunfullmäktige antagna bolagsordningen och likaså det av
kommunfullmäktige antagna samarbetsavtalet så kräver myndigheterna en
inskickad fullmakt på personnivå och inte långa dokument som
bolagsordningen och samarbetsavtalet.
Vid framtagande av aktuell fullmakt användes den fullmakt som mall som
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB:s (NSVA) sju ägarkommuner har
ställt till NSVA:s vd Ulf Thysell och är därför väl prövad i VA-branschen.
Ett alternativ till en fullmakt direkt till vd Johan Persson skulle vara att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar om en fullmakt till Österlen VA AB och
därefter beslutar bolagsstyrelsen om en delegering till vd:n.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barn.

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljön.
Uppföljning
Fullmakten är skriven tillsvidare och det är lämpligt att
samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med Österlen VA AB följer upp
fullmaktens ändamålsenlighet.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara nämndinitiativet med
förvaltningens förslag till yttrande.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 7 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.84.
Sbn § 111/2020 Extra ärende Socialdemokraterna - Upphörande av fullmakt,
handlingsid: Sbn 2020.3009.
Extra ärende Socialdemokraterna - Upphörande av fullmakt, handlingsid:
Sbn 2020.2927

Tidigare behandling

Samhällsbyggnadsnämnden § 111/2020
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna nämndinitiativet till förvaltningen
för beredning och att förvaltningen bereder ärendet tillsammans med
Simrishamns kommun.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Ida Bornlykke (S)
Österlen VA AB
Simrishamns kommun

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 8

Dnr SBN 2020/96

Svar på återremiss - Motion angående träd som
klimatskal
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som
besvarad med att frågan behandlas i översiktsplanen samt bistå förslag på
projekt att gå vidare till investeringsberedningen för att undersöka
energieffekterna i fastighet.

Ärendebeskrivning

Mikael Holmberg (MP) har den 1 februari 2020 lämnat in en motion
angående träd som klimatskal med följande lydelse:
”Lövträd har många goda egenskaper, ett är att de är ett utmärkt första
klimatskal till fastigheter, parker och torg.
Lövträdens löv ger skugga på sommaren samtidigt som de släpper igenom
solljuset på vintern. Det är en funktion som är alldeles perfekt för att minska
energianvändningen i fastigheter både för värme och kyla. Men träd ger oss
även möjlighet att hitta skugga i den offentliga miljön en varm sommardag.
Och samtidigt så binder de CO2 och ger oss en estetiskt tilltalande miljö med
förutsättningar för biologisk mångfald.

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Vi yrkar:
Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av
fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att,
- inventera var trädplantering kan ge positiva effekter ur energi och
komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser. Och även
beaktar vilken art som är lämplig att plantera på respektive plats genom
samverkan med kommunens biolog,
samt sammanställa detta som ett projektförslag till investeringsberedningen.”

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 8 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande - Ksau § 63/2020.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige se motionen som
besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå vidare till
investeringsberedningen – Sbn § 33/2020.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera motionen för förnyad
beredning i enlighet med motionens intentioner – Kf § 112/2020.
Yttrande från Samhällsbyggnadsverksamheten:
Oavsett var du planterar ett träd så bidrar det mer eller mindre med en
värmeutjämnande effekt.
Utifrån skrivelsens intentioner om träds möjligheter att spara energi i
fastigheter så bör man plantera träd i lägen där man åstadkommer en kylande
effekt på den varma delen av året och en skyddande effekt på den kalla.
Att skugga större värmehållande ytor som gator och torg ger god effekt men
även skuggning av stora reflekterande ytor som stora glaspartier ger effekter.
För att arbeta brett och framgångsrikt med den här typen av frågor så bör de
ingå i kommande översiktsplaner.

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Förslag för investeringsberedningen till 2022.
Att i inom kommunens fastighetsbestånd starta ett projekt för att undersöka
växters effekt för att minska energiåtgången i fastigheten
Tomelilla Ullstorp 1:7 (räddningstjänst, miljöförbund m.m.)
Kostnaden för detta projekt uppskattar vi till. 500.000:Ekonomiska konsekvenser
Vissa ekonomiska konsekvenser på utförande av klimatskal på lämplig
fastighet samt kostnader för uppföljning av resultat
Barnperspektivet
Om den aktuella fastigheten är en skola så kan projektet bidra med en bättre
inomhusmiljö

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 8 forts.
Miljöperspektivet
Projektet kan bidra som exempel på goda lösningar för att minska
energianvändningen.
Uppföljning
Uppföljning av energibesparingar behövs inom det föreslagna projektet

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som
besvarad med att frågan behandlas i översiktsplanen samt bistå förslag på
projekt att gå vidare till investeringsberedningen för att undersöka
energieffekterna i fastighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Planeringsingenjör Håkan Berggren handlingsid: Sbn
2021.118.
Remiss - Ksau § 63/2020 remiss angående träd som klimatskal, handlingsid:
Sbn 2020.648.
Sbn § 33/2020 Svar på motion - Träd som klimatskal, handlingsid: Sbn
2020.1131.
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss på motion angående träd som
klimatskal, kf § 112/2020, handlingsid: Sbn 2020.2941.

Tidigare behandling

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden § 33/2020
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som
besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå vidare till
investeringsberedningen.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 8 forts.
Kommunfullmäktige § 112/2020
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för förnyad
beredning i enlighet med motionens intentioner.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 9

Dnr SBN 2019/288

Ansökan om vägvisning av fotograf
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utifrån förvaltningens yttrande att avslå
ansökan.

Deltar inte i beslutet

Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Figge Bergquist har hos Tomelilla kommun ansökt om vägvisning från
Adelgatan till sitt företag – Sbn 2019.2045.
Samhällsbyggnadsnämnden i Tomelilla kommun beslutade den 6 december
2019 att avslå ansökan. Nämnden anför i sitt beslut att de i dagsläget inte har
fastställda regler för hur denna typ av ansökningar ska hanteras. I
trafikplanen som håller på att tas fram ska det ingå en vägvisningsplan som
ska reglera vilka rutiner kommunen ska ha för skyltning. Nämnden beslutade
att avslå ansökan i avvaktan på att vägvisningsplanen fastställs – Sbn §
112/2019.

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Figge Bergquist har den 24 januari 2020 överklagat kommunens beslut till
Länsstyrelsen och yrkar att Länsstyrelsen återförvisar frågan till kommunen
eller att Länsstyrelsen tar över beslutsfattandet från kommunen – Sbn
2020.138.
Den 3 mars 2020 togs ett ordförandebeslut som fastslår att nämnden, utifrån
överklagan, inte ändrar sin tidigare bedömning som avslog ansökan om
vägvisningen – Sbn 2020.375
Den 25 september 200 upphävde länsstyrelsen det överklagade beslutet och
återförvisar ärendet till Tomelilla kommun för fortsatt handläggning – Sbn
2020.2949.
Den 11 december 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att anta riktlinje
för vägvisning i Tomelilla kommun – Sbn § 121/2020.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 9 forts.
Yttrande samhällsbyggnadsverksamheten.
Verksamheten föreslår att avslå ansökan om skyltning
utifrån Tomelilla kommuns riktlinjer för vägvisning SBN 2020.3104.
Riktlinjen stöder sig på Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
vägmärken och andra anordningar att ett lokaliseringsmärke inte får sättas
upp för vägvisning till en inrättning eller anläggning vid en namngiven gata
inom en tätort.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga betydande ekonomiska konsekvenser kopplade till
beslutet.
Barnperspektivet
Förvaltningen ser inte att beslutet ger några konsekvenser utifrån
barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inte att beslutet ger några konsekvenser utifrån
miljöperspektivet.
Uppföljning
Förvaltningen ser inte att beslutet behöver någon form av uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utifrån förvaltningens yttrande att avslå
ansökan.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 9 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn
2021.119.
Ansökan om vägvisning, handlingsid: Sbn 2019.2045.
Sbn § 112/2019 Ansökan om vägvisning, handlingsid: Sbn 2020.51.
Överklagan av ansökan om vägvisning, handlingsid: Sbn 2020.138.
Ordförandebeslut – Överklagan av samhällsbyggnadsnämndens beslut,
handlingsid: Sbn 2020.375.
Beslut att bifalla överklagandet och återförvisa om ny handläggning,
handlingsid: Sbn 2020.2949.
Sbn § 121/2020 riktlinjer för vägvisning i Tomelilla kommun, handlingsid:
Sbn 2020.3104.

Tidigare behandling

Sbn § 112/2019
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå ansökan i avvaktan på att
vägvisningsplan fastställs.
Överklagan av ansökan om vägvisning, handlingsid: Sbn 2020.138.
Ordförandebeslut – Överklagan av samhällsbyggnadsnämndens beslut,
handlingsid: Sbn 2020.375.
Beslut att bifalla överklagandet och återförvisa om ny handläggning,
handlingsid: Sbn 2020.2949.
Sbn § 121/2020
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta riktlinje för vägvisning i Tomelilla
kommun.
_________

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Beslutet skickas till:
Figge Bergquist.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 10

Dnr SBN 2021/7

Avloppsanslutning av området vid
Svamparondellen och Tosselilla
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen för att förtydliga beslutsunderlaget med hänvisning till
oklarheter i underlaget gällande den organisatoriska delen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma med
tidsplan och kostnadsuppfattning.

Jäv

Sander Dijkstra (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Per Jeppsson (M) går in som tjänstgörande ersättare och Maria Mickelåker
(C) som ordförande.
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Ärendebeskrivning

Området vid Svamparondellen som ligger ca 2 kilometer nordväst om
Tomelilla tätort omfattar ca 25–30 hushåll, Sahlins kläder, kiosk/gatukök,
motorbanan och Tosselilla Sommarland. Området har kommunalt
dricksvatten men saknar kommunalt avloppsvatten.
Det har pågått diskussioner och utredningar om anslutning av området till
och från under flera år. De senaste fem åren har inte intresset varit särskilt
stort, men nu har förfrågan kommit från ett par av verksamheterna här.
Området är analyserat i VA-planen. I behovs- och möjlighetsanalysen har
man tittat på behovet av skydd av människors hälsa och av miljön och
möjligheterna till utbyggnad av kommunalt va. Behovet har där bedömts som
måttligt, främst utifrån att området ingår i ett större sammanhang, dvs ligger
så nära tätorten att det borde kunna ingå i verksamhetsområdet.
Möjligheterna till anslutning har bedömts som relativt goda, eftersom
mottagande ledningsnät och avloppsreningsverk är bedömt att klara en ökad
belastning. Större flöden från t.ex. Tosselilla och eventuellt Sahlins måste
dock fördröjas, pumpas i lugn takt för att inte överbelasta systemet. Detta
måste utredas mer noga.
I VA-planen har vi angett att anslutning kan bli möjlig senast 2025.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

§ 10 forts.

I VA-planen har också en beräkning av kostnaden för utbyggnad av avlopp
till området beräknats. En grov kalkyl landar på 11-12 mkr utan anslutning av
Tosselilla. Intäkter från privata hushåll uppgår till ca 2,7 mkr. En detaljerad
beräkning av anslutningsavgift för verksamheterna är inte gjord än men
nettokostnaden bedöms uppgå till minst 4 mkr.
Det finns också planer på att ansluta avlopp till Ramsåsa by där samordning
då skulle kunna ske med en planerad omläggning av vattenledningen till
Ramsåsa. Vattenledningen måste flyttas i samband med att Trafikverket ska
bygga en cykelväg längs med RV 11 mellan Svampakorset och Ramsåsa.
Cykelvägen planeras byggas år 2024.
Detta ärende presenterades på Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde
den 23 oktober 2020 som ett dialog- och informationsärende. Där gav
nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag till beslut om vidare
utredning.
Efter diskussion inom förvaltningen föreslås följande utredningar göras för
att kunna presentera ett beslutsunderlag till nämnden i ärendet.
 Utredning avseende vilka intäkter från redan detaljplanerade områden runt
Svamparondellen som skulle kunna bidra till att finansiera VAutbyggnaden eller som motiverar att VA-byggs ut utan kostnadstäckning.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 10 forts.
 Studera och uppdatera ledningssträckorna för anslutning av området och
eventuellt planerade nya områden i anslutning till Svamparondellen och
eventuell anslutning av Ramsåsa by.
 Uppdatera och komplettera kostnadskalkylen utifrån uppdaterade
ledningsdragningar.
 Studera vilka intäkter som anslutning av verksamheterna kan ge samt
uppdatera intresset från de aktuella verksamheterna.
 Säkerställa kapaciteten i de anslutningspunkter som planeras användas för
anslutning av området till avlopp och eventuellt vatten.
 Studera Sahlins avlopp med avseende på kända problem med ludd från
klädtvätt vilket kan kräva förbehandling innan anslutning till kommunalt
avlopp.
 Identifiera vilka möjliga nya bostads-och verksamhetsområden som kan
bidra till finansiering av utbyggnaden.
Ekonomiska konsekvenser

Om inte intäkterna kan öka genom att fler kan ansluta sig till befintliga
ledningsnät inom området kommer utbyggnaden kraftigt underfinansieras
vilket i förlängningen innebär taxehöjningar.
Barnperspektivet

Utbyggnaden av VA innebär att fler kan ansluta sig till kommunalt vatten och
avlopp vilket innebär säker leverans av kvalitetssäkrat vatten och god rening
av avloppsvatten till gagn för kommande generationer.

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Miljöperspektivet

Utbyggnaden av avloppsledningar innebär att fler kan ansluta sig till
kommunalt avlopp vilket innebär god rening av avloppsvatten till gagn för
miljön.
Uppföljning

Effekten av investeringarna redovisas via uppföljning av nyckeltal där VAverksamheten har tydliga mål i sin verksamhetsplan.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 10 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
• ge Österlen VA AB i uppdrag att genomföra föreslagen VA-utredning och
återkomma till nämnden med förslag till vidare hantering av ärendet.
• föreslå KS att ge plan- och byggenheten i uppdrag att ta fram underlag för
VA-utredningen i form av en översiktlig utredning av vilka typer av
markanvändning och hur många kvadratmeter byggbar mark som kan bli
aktuella i de områden som ledningen berör.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Va-chef Anders Ledskog, handlingsid: Sbn 2021.120.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ida Bornlykke (S) föreslår återremiss med motiveringen att förtydliga
beslutsunderlaget med hänvisning till oklarheten i underlaget gällande den
organisatoriska delen.
Maria Mickelåker (C) föreslår att nämnden beslutar enligt Ida Bornlykkes (S)
förslag med tillägget att förvaltningen ska återkomma med tidsplan och
kostnadsuppfattning.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Ida
Bornlykkes (S) yrkande och Maria Mickelåkers (C) tilläggsyrkande.

Tidigare behandling

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Sbn § 90/2020 som dialogärende.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna.
_________
Beslutet skickas till:
Österlen VA
Anders Ledskog VA-chef
Christina Jönsson VA-strateg

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 11

Dnr SBN 2020/343

Tomelillas miljö- och naturpris 2020
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till nämndens ordförande att, i
enlighet med gällande statuter, godkänna naturskyddsföreningen i Tomelilla
beslut om kandidat till Tomelillas miljö- och naturpris för år 2020.
Beslutet ska återrapporteras på närmast efterföljande nämndsammanträde.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommun och Naturskyddsföreningen i Tomelilla (NIT) instiftade
år 1997 ett miljö- och naturpris för att uppmärksamma och uppmuntra
åtgärder och engagemang för livskraftig natur och ren miljö inom Tomelilla
kommun. Priset delas ut årligen till person, företag, grupp, förening eller
organisation som är boende eller verksamma inom Tomelilla kommun.
Urvalet tillkommer NIT:s styrelse med godkännande av kommunens
Samhällsbyggnadsnämnd. Prissumman är 10 000 kr. Kostnaden fördelas med
75% på Tomelilla kommun och 25% på NIT.
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För år 2020 har det inkommit 2 nomineringar rörande två olika kandidater.
Naturskyddsföreningen i Tomelilla har i skrivande stund inte kommit tillbaka
med sitt beslut om nominering med motivation eller förslag att inte dela ut
priset.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska dock fattas före NITs årsmöte och är
brådskande. Förvaltningen föreslår därför att nämnden delegerar till
nämndens ordförande att fatta beslut om pristagare när NIT:s förslag har
kommit in till kommunen alternativt fattar beslut att priset inte delas ut för
2020.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden belastar ordinarie budget för gata/park.
Barnperspektivet
Beslutet bidrar till att uppfylla Barnkonventionens artikel 6 Rätt till liv och
utveckling punkt 2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga
säkerställa barnets överlevnad och utveckling.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 11 forts.
Miljöperspektivet
Beslutet bidrar till att uppfylla Miljömål 2. Hälsosam miljö med delmålet:
Användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen, riskerna med denna, ska
minska.
Beslutet leder till att uppmärksamhet riktas mot ett byggmaterial som, om det
används, bidrar till att uppfylla målet.
Uppföljning
Beslutet expedieras till Naturskyddsföreningen.
Nämndens ordförande deltar vid prisutdelning.
Kommunens andel av prissumman betalas ut till den vinnande kandidaten.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till nämndens ordförande att, i
enlighet med gällande statuter, godkänna naturskyddsföreningen i Tomelilla
beslut om kandidat till Tomelillas miljö- och naturpris för år 2020.
Beslutet ska återrapporteras på närmast efterföljande nämndsammanträde.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse, Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt, handlingsid: Sbn
2021.121.
Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris - Tryde Biltvätt, BK
Fordonsteknik, handlingsid: Sbn 2021.14
Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris - Anna och Holger
Olin, handlingsid: Sbn 2020.3158
Statuter för utdelning av Tomelillas miljö- och naturpris KS 2015/366
_________
Beslutet skickas till:
Naturskyddsföreningen i Tomelilla

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 12

Dnr SBN 2020/301

Internbudget 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta den uppdaterade versionen av
internbudget 2021 med handlingsid: Sbn 2021.207.

Ärendebeskrivning

Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023 antogs av
kommunfullmäktige 2020-11-09 -Kf § 141/2020.
Efter kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag till
internbudget 2021 utifrån de budgetramar som tilldelats för
samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: SBN 2021.122.
Samhällsbyggnadsnämndens totala budget för år 2021 uppgår till 48 739 tkr.
Nämnden har tilldelats medel enligt de budgetförutsättningar som togs i Sbn
§ 12. Satsningen som finns kvar för samhällsbyggnadsnämnden är enligt de
försköningsbidrag till byarna som tilldelats år 2020 med 250 tkr.
Ekonomiska konsekvenser

Verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller ekonomiska
konsekvenser.
Barnperspektivet

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

Nämnden följer upp budgeten per tertial samt efter verksamhetsårets slut.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta internbudget 2021 för
samhällsbyggnadsnämnden med handlingsid: Sbn 2021.122.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 12 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.123.
Förslag till internbudget, handlingsid: Sbn 2021.207.
Förslag till internbudget, handlingsid: Sbn 2021.122.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Sander Dijkstra (M) föreslår att nämnden beslutar att godkänna
den uppdaterade delårsrapport med handlingsid: SBN. 2021.207 som delades
ut på dagens sammanträde.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Sander
Dijkstras förslag.
_________
Beslutet skickas till:
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Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 13

Dnr SBN 2020/332

Beslutsattestanter 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2021 i
enlighet med bilaga, handlingsid: Sbn 2021.124.

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
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
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.
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Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2021 i
enlighet med bilaga, handlingsid: Sbn 2021.xx.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.125
Attestantförteckning samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2021.124
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 13 forts.
Beslutet skickas till:
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Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 14

Dnr SBN 2021/17

Aktuella upphandlingar för
samhällsbyggnadsnämnden 2021
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
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Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn 2021.126
Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, upphandlare Fredrik
Gunnarsson, handlingsid: Sbn 2021.127
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 15

Dnr SBN 2020/3

Delegeringsbeslut 2020
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga delegeringsbesluten till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande
december 2020.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga delegeringsbesluten till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn
2021.128
Delegationsbeslut december 2020, handlingsid: Sbn 2021.38
Månadsrapport bostadsanpassning december, handlingsid: Sbn 2021.39
Månadsrapport bostadsanpassning november, handlingsid: Sbn 2021.40
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_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
29 januari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 16

Dnr SBN 2021/3

Anmälningsärenden 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen av
anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande anmälningsärenden redovisas på samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde den 29 januari 2021:
Ks § 179/2020 Revidering av tidplan för antagande av internbudget
2021
Kommunstyrelsen beslutar revidera tidplanen för mål och budgetarbetet
2021 vilket innebär att internbudgeten ska vara antagen av styrelse och
nämnder senast den 31 januari 2021.
Kf § 159/2020 Vision för Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommun,
handlingsid: Ks 2020.2525, med ändringen att devisen ska vara ”Tomelilla på
Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne” samt att ordet visionsfond ska
ändras till visionsmedel.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen av
anmälningsärenden till handlingarna.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn 2021.129
Beslut - Ks § 179/2020 Revidering av tidplan för antagande av internbudget
2021, handlingsid: Sbn 2020.3115
Beslut -Kf § 159/2020 Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn
2021.15
_________

Justerandes sign

37

Signature reference: b874e3e4-48ea-4d54-acfb-c1bbe711a1a9

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Sander Dijkstra
Date: 2021-02-03 11:08:10
BankID refno: 95dceb20-a63e-4f3b-9f88-c908db877d45

Signed by: RICKARD VIDAR
Date: 2021-02-03 10:44:55
BankID refno: 05ebfd52-c763-4f02-9373-5d8a22086b39

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden: Sander
Dijkstra

Nämndsekreterare: Rickard Vidar

Signed by: Inger Åbonde
Date: 2021-02-03 10:52:13
BankID refno: a465e2c7-f77a-4190-b221-33c5de8dc8fb

Signed by: Maria Karin Vilhelmina Mickelåker
Date: 2021-02-03 10:49:21
BankID refno: a8b90b3e-65c2-4b08-9ff7-51334253e927

Justerare: Inger Åbonde

1:e vice ordförande justerar § 7 och § 10: Maria
Mickelåker

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

