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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

19 februari 2021

Övriga närvarande:
Rickard Vidar, nämndsekreterare
Ulrika Olsson, teknisk chef
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Håkan Berggren, planeringsingenjör
Emelie Olsson, ekonom
Anders Ledskog, senior advisor, § 25
Christina Jönsson, va-strateg, § 25

Ärenden vid dagens sammanträde med
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 17 Riskanalys och revisionsplan 2021
§ 18 Informationsärende - Ordförandebeslut angående ytterligare öppning av verksamhet med
anledning av pandemin
§ 19 Nulägeskarta för målprocessen 2022
§ 20 Dialoger och informationsärenden 2021
§ 21 Delegering till samhällsbyggnadschefen med anledning av covid-19
§ 22 Remiss - Medborgarinitiativ - Sänkt hastighet och begränsning av tung trafik på väg 1560 på
sträckan Sälshög-Tryde kyrka
§ 23 Remiss -Medborgarinitiativ - Utveckling av torget i Brösarp
§ 24 Remiss - Medborgarinitiativ - Utökad gatubelysning på västra sidan av Sälshögsvägen, från
Banvaktstugan till Sälshögs by
§ 25 VA-avtal Tockabjär i Brösarp.
§ 26 Revidering av lekplatsrapport

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

§ 27 Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden 2021
§ 28 Delegeringsbeslut 2021
§ 29 Anmälningsärenden 2021

_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 17

Dnr SBN 2021/41

Riskanalys och revisionsplan 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna beslutade den 19 januari 2021 ge KPMG AB i uppdrag att ta
fram en förenklad version av riskanalys och revisionsplan 2021 för
distribution till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga
nämnder.
Under 2021 kommer den fördjupade granskningen av fastighetsunderhåll
samt underhåll av grönytor att särskilt riktas mot samhällsbyggnadsnämnden.
Grundläggande granskning samt granskning av delårsrapport och
årsredovisning kommer beröra styrelse och samtliga nämnder.
I uppföljningen av 2019-års granskningar kommer nämnden särskilt beröras
av granskning av måltidsverkstan. Nämnden kommer också beröras av
granskningen av intern kontroll i och med att den berör samtliga nämnder.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn 2021.379.
Revisorerna § 4/2021 Riskanalys och revisionsplan 2021, handlingsid: Sbn
2021.202.
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021 Tomelillaförkortad version,
handlingsid: Sbn 2021.201.

Tidigare behandling

Revisorerna § 4/2021
Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 2021.109
- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av
otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt
granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 17 forts.
-

Den sistnämnda ska kompletteras med revisionsfrågor gällande covid19 pandemin samt införande av heltid som norm.
- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad version av
revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och samtliga nämnder
- Att ge KPMG AB i uppdrag att till nästa sammanträde presentera en
projektbeskrivning gällande uppföljning av 2019-års granskningar.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Revisorerna

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 18

Dnr SBN 2021/27

Informationsärende - Ordförandebeslut angående
ytterligare öppning av verksamhet med anledning
av pandemin
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) beslutade, med
stöd av kommunallagen 6 kap § 39, att från den 8 februari 2021 återuppta
verksamheterna för barn och unga födda 2002 och senare. Den verksamhet
som berörs är verksamhet i våra idrottshallar för den berörda målgruppen.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn 2021.421
Ordförandebeslut angående ytterligare öppning av verksamhet med
anledning av pandemin signerat arkiv, handlingsid: Sbn 2021.307
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 19

Dnr SBN 2021/45

Nulägeskarta för målprocessen 2022
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

En nulägeskarta ska årligen utarbetas inför nämndens mål- och
budgetprocess.
Nulägeskartan är en sammanfattning av verksamhetens viktigaste slutsatser
som de lämnar till nämnden/styrelsen. Syftet är att ge ett stöd för de
förtroendevalda i att förstå verksamhetens utmaningar och möjligheter.
Verksamhetschefen ansvarar för innehållet.
Ekonomiska konsekvenser

Att presentera nulägeskartan för nämnden får inga ekonomiska
konsekvenser.
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.
Uppföljning
Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Verksamhetens nulägeskarta kommer följas upp årligen.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 19 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: SBN
2021.385.
Nulägeskarta för målprocessen 2022, handlingsid: SBN 2021.319.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 20

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:
1. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)
- Intervjuer för de tre chefspositionerna inom Va-bolaget har nyligen
genomförts.
2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Från och med den 22 februari är en tf. bygglovschef och en tf. planchef
anställda, båda på 50 %.
3. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
- Förvaltningen verkställer en beställning av det kostnadsförslag som
inkommit från vattenfall, en investering på cirka 500 000 kronor för
belysningen i Bollerup. Dom 500 000 kronorna tas från investering av
belysningsstolpar på 1,2 miljoner.
- Gällande investeringar för namnbyte på enskilda vägar kommer
förvaltningen inte kunna utföra ett helhetsgrepp, utan kommer istället
att se över dom motioner som inkommit med förslag till namnbyte.
- Informerar om investeringar gällande konstgräsplan.

Förvaltningens förslag till beslut
Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn 2021.386
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 21

Dnr SBN 2021/27

Delegering till samhällsbyggnadschefen med
anledning av covid-19
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till verksamhetschef Niklas
Sommelius att fatta beslut om anpassningar av verksamheten utifrån
regeringens och myndigheternas rekommendationer gällande covid-19.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ordförande ska informera nämnden
direkt efter att ett beslut om anpassningar av verksamheten utifrån
regeringens och myndigheternas rekommendationer gällande covid-19 fattats
av verksamhetschef Niklas Sommelius.

Ärendebeskrivning

Med anledning av att regeringen och myndigheterna kommer med nya
restriktioner, rekommendationer och råd allt eftersom pandemin förändras
och det därför krävs nya kommunala beslut, bör samhällsbyggnadsnämnden
delegera till verksamhetschef Niklas Sommelius att fatta beslut om
anpassningar av verksamheten utifrån regeringens och myndigheternas
rekommendationer gällande covid-19. Samtliga beslut som fattas med
anledning av denna delegation ska samhällsbyggnadsnämnden informeras om
på nästkommande sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Viss besparing av tid kan göras genom att samhällsbyggnadschefen kan fatta
besluten istället för att det ska krävas ordförandebeslut vid varje tillfälle.
Barnperspektivet

Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barnperspektivet nämnvärt.
Miljöperspektivet

Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljöperspektivet nämnvärt.
Uppföljning

Samtliga beslut som fattas med anledning av denna delegation ska
samhällsbyggnadsnämnden informeras om på nästkommande sammanträde.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 21 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till verksamhetschef Niklas
Sommelius att fatta beslut om anpassningar av verksamheten utifrån
regeringens och myndigheternas rekommendationer gällande covid-19.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Sbn 2021.338.

Förslag till beslut under sammanträdet

Maria Mickelåker (C) yrkar att ordförande ska informera nämnden direkt
efter att ett beslut om anpassningar av verksamheten utifrån regeringens och
myndigheternas rekommendationer gällande covid-19 fattats av
verksamhetschef Niklas Sommelius.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Maria
Mickelåkers (C) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 22

Dnr SBN 2020/339

Svar på remiss - Medborgarinitiativ - Sänkt
hastighet och begränsning av tung trafik på väg
1560 på sträckan Sälshög-Tryde kyrka
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån
förvaltningens yttrande med tillägget ” Kommunen ansökte om förbud mot
tung trafik till länsstyrelsen 2013-07-01. Ansökan avslogs 2021-08-29.”

Ärendebeskrivning

Nils Olsson har den 8 december 2020 inkommit med
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:
Sänkning av hastigheten och begränsning av tung trafik på väg 1560, på
sträckan Sälshög - Tryde kyrka.
Vägen är väldigt smal, om man jämför sträckan Sälshög - Spjutstorp som har
samma vägnummer. Det är också krokigt och backigt vilket på många ställen
ger skymd sikt. Sträckan används idag som genväg för bettransporter, så vid
ett möte med ett sådant fordon riskerar man att komma utanför vägbanan.
Det ligger även en del fastigheter längs vägen, och det kan inte vara så trevligt
att ha denna trafik vid sitt boende.

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Har skrivit till Trafikverket men dom hänvisar till Länsstyrelsen och det är
dom som har hand om hastigheterna på vägen. Föreslår därför att
kommunstyrelsen vid sina möten med Trafikverket och Länsstyrelsen tar upp
denna fråga, för att få till stånd en ändring.
Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten.
Som förslagsställaren skriver så beslutar länsstyrelsen om lokala
trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är
väghållare och på enskilda vägar.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 22 forts.
Länsstyrelsen beslutar tex om hastighetsbegränsning när det behövs en lägre
hastighet på en kortare sträcka.
Boende längs sträckan kan göra en gemensam ansökan, hur man ansöker och
vad som ska vara med i ansökan framgår på Länsstyrelsens hemsida under
sidan. Föreskrifter i trafiken.
Kommunen kommer att ta upp frågan om skymd sikt på nästa möte med
Trafikverket 2021.
Kommunen ansökte om förbud mot tung trafik till länsstyrelsen 2013-07-01.
Ansökan avslogs 2021-08-29.
Ekonomiska konsekvenser

Beslutet påverkar inte de ekonomiska konsekvenserna påtagligt.
Barnperspektivet

Beslutet påverkar inte påtagligt barnperspektivet.
Miljöperspektivet

Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.
Uppföljning

Beslutet behöver ingen uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån
förvaltningens yttrande.

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn
2021.390.
Remiss - Ksau § 297/2020 Medborgarinitiativ - Sänkt hastighet och
begränsning av tung trafik på väg 1560 på sträckan Sälshög-Tryde kyrka,
handlingsid: Sbn 2020.3148

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 22 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
tillägget att komplettera samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande med
formuleringen ” Kommunen ansökte om förbud mot tung trafik till
länsstyrelsen 2013-07-01. Ansökan avslogs 2021-08-29.”

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Sander
Dijkstras (M) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 23

Dnr SBN 2020/340

Svar på remiss -Medborgarinitiativ - Utveckling av
torget i Brösarp
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån
förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning

Sven-G Hultman har den 10 december 2020 inkommit med
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:
Den 13:e december 2009…
…stannade den första bussen på den nybyggda terminalen vid väg 19.
Samtidigt slutade bussarna att gå in till Torget i Brösarp. Torget var från
början ”ett riktigt torg”, en mötesplats där man kunde byta varor och handla
från marknadsstånd. Med tidens gång fick det bensinmack och blev även
busshållplats. När sedan terminalen togs i bruk blev Torget en öde asfaltyta. I
samband med det lovade kommunen att det f.d. busstorget skulle göras om
till park.

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Det tog några år – men den 22/4 2018 var det färdigt. Maria Mickelåker,
ordförande i kommunens samhällsbyggnadsutskott, invigde parken inför en
ganska så stor skara. Planerna för ombyggnaden hade tagits fram i samverkan
mellan kommunens planläggare och Brösarps Byagille.
Mycket blev bra. Men inte allt. Den lilla och icke fungerande fontän som
fanns nära Albovägen blev aldrig ombyggd. De tråkiga tysktallarna bakom
dammen stod också kvar. Och någon dricksvattenfontän blev det inte heller.
Hänt sedan invigningen april 2017
 Torget har börjat använda som mötes- och samlingsplats av byns invånare.
 Antalet turister har ökat kraftigt. Inte minst som följd av Covid 19. Vid Torget
är den kraftiga ökningen av cyklister och vandrare påtaglig.
 Kommunen har satt upp en digital informationsskylt på västra sidan, mitt emot
apoteket. Troligen är det inte många som upptäcker den eftersom den är tråkigt

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden



§ 23 forts.
 grå och inte lyfts fram av färgglad ”toppskylt” eller hänvisning med pilar från
lämpliga platser.
 Kommunen har gjort en toalett tillgänglig mellan Apoteket och Pizzerian.
Öppethållandet är tyvärr inte bra.
 Byagillet försköningsgrupp har placerat ut vackra växter vid bland annat kuben.
De byts ett par gånger per år allt efter årstiden.

Förslag till utveckling
För att åtgärda nämnda brister och göra Torget mer attraktivt har Byagillet
anlitat och bekostat en konsult. Syftet är att göra Torget ”mer intressant och
vackert”. Det skall bli ”en spännande Entré till Österlen”, en plats där både
boende och besökare vill vistas.
Den 11/11 2020 mottog Byagillet konsultens förslag. För vissa arbeten har
man angett kalkylkostnader, men ganska stora kostnader tillkommer för
andra delar.
Förslaget innehåller tre delar:

1. Torgets centrala del med gula kuben och plattlagda g/c-vägar.
2. Blomsteräng, träddungar m.m.
3. Vattenanläggningen.

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Önskemål och förslag
Jag föreslår att genomförandet görs i etapper. Vid varje etapp skall åtgärderna
göras så att de underlättar och kan samordnas med senare etapper, t.ex. vad
avser installation av el och vatten samt eventuella schaktningar och
förändring av topografin.
Det kanske mest attraktiva och spektakulära inslaget, etapp 3,
Vattenanläggningen, bör nog skjutas till senare/sist eftersom den är den
dyraste. Jag antar att kommunen i nuläget skulle bedöma den som alltför dyr,
så att kompletterande finansiering först måste undersökas.
Istället bör genomförandet starta med etapp 1 och kanske lämpliga delar av
etapp 2. Här föreslår jag att kommunen och byagillet undersöker möjligheter
till lokal sponsring genom frivillig arbetskraft och kanske finansiella bidrag
från olika håll. Vidare föreslår jag att kommunen genomför de ganska små
förbättringar som föreslås beträffande toalett och informationstavla.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 23 forts.
Yttrande från Samhällsbyggnadsverksamheten
Tack för ett trevligt förslag på utveckling av torget i Brösarp. Kommunen
gjorde en större investering på ca 2 miljoner under åren 2016/2017.
Verksamheten ser det inkomna förslaget som alltför kostsam för att det ska
kunna realiseras i sin helhet.
Dock kan utvalda delar som till exempel vårdträd finansieras genom att ni
ansöker om medel från kommunens försköningsbidrag. Detta ska vara inne
senast den 28/2 2021.
Ekonomiska konsekvenser

Beslutet påverkar de ekonomiska konsekvenserna för de kommunala
investeringarna.
Barnperspektivet

Beslutet påverkar inte påtagligt barnperspektivet.
Miljöperspektivet

Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.
Uppföljning

Beslutet behöver uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån
förvaltningens yttrande.

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn
2021.391.
Remiss -Ksau § 298/2020 Medborgarinitiativ - Utveckling av torget i
Brösarp, handlingsid: Sbn 2020.3149

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 298/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
_________
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 23 forts.
Beslutet skickas till:

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 24

Dnr SBN 2020/338

Remiss - Medborgarinitiativ - Utökad
gatubelysning på västra sidan av Sälshögsvägen,
från Banvaktstugan till Sälshögs by
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån
förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning

Nils Olsson har den 8 december 2020 inkommit med medborgarinitiativ med
i huvudsak följande lydelse:
En utbyggnad av gatubelysningen på Sälshögsvägen, från ”Banvaktstugan”
och upp till Sälshögs by, västra sidan.

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Det finns idag några gatlampor på denna sträcka men jag anser inte det
tillräckligt. Det är många personer som dagligen går, springer eller cyklar på
vägen. Den används som en form av motionsväg, eller för rastning av
hundar. Det har funnits belysning tidigare, men det har tagits ner stolpar
under dom senaste åren, och inte ersatts med nya. Det är en säkerhetsfråga
då det är mycket trafik till och från industribyn till den verksamhet som är
där.
Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten.
När det gäller belysning utmed en väg så är det väghållaren ansvar att utifrån
trafiksäkerheten förse den aktuella vägen med tillfredställande belysning.
Kommunen har väghållaransvaret fram till tätbebyggt område från söder
räknat, på vägsträcka norrut är Sälshögs by samfällighetsförening väghållare.
Vi har för närvarande inga medel till nya belysningsanläggningar på det
enskilda vägnätet i kommunen.
Ekonomiska konsekvenser

Beslutet påverkar inte de ekonomiska konsekvenserna påtagligt.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

24 forts.
Barnperspektivet

Beslutet påverkar inte påtagligt barnperspektivet.
Miljöperspektivet

Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.
Uppföljning

Beslutet behöver ingen uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån
förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn
2021.392.
Remiss - Ksau § 296/2020 Medborgarinitiativ - Utökad gatubelysning på
västra sidan av Sälshögsvägen, från Banvaktstugan till Sälshögs by,
handlingsid: Sbn 2020.3147.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 296/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
_________

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 25

Dnr SBN 2021/31

VA-avtal Tockabjär i Brösarp.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till VA-avtal.

Jäv

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

Ärendebeskrivning

Ett avtal om exploatering av området Tockabjär, del av fastigheterna Brösarp
12:129 och Brösarp 5:5 tecknades 2014-06-30. Enligt § 11 i
exploateringsavtalet, rörande utbyggnad av vatten- och avloppsanläggning
skulle ett separat VA-avtal tecknas eftersom området låg utanför
verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Ett separat VA-avtal upprättades
mellan parterna som reglerade VA-utbyggnaden daterat 2015-10-06.

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

VA-ledningar finns nu utbyggda till samtliga 25 bostadstomter. De
kommunala ledningarna är belägna på fastigheten Brösarp S 4 som bildats
efter VA-avtalet tecknades 2015. På varje tomt kommer en så kallad LTAstation att anläggas för pumpning av avloppsvatten. I gällande VA-avtal ska
exploatören/fastighetsägaren betala samtliga anläggningskostnader för
utbyggnad av vatten och spillvatten inklusive överföringsledningar och
entreprenören är befriad från ytterligare kostnader som avser kommunala
anläggningsavgifter för VA.
Kostnaderna för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar har uppgått till
totalt
2 197 055 kr exkl moms vilket fakturerades 2019-05-17. Då Brösarps
fastighetsförvaltning AB inte haft möjlighet att betala hela summan innan fler
tomter har sålts har diskussioner förts om alternativ för betalning av
utbyggnaden.
Nu har Österlen VA tagit fram ett förslag till nytt VA-avtal med ett annat
upplägg enligt bifogat förslag.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 25 forts.
Avtalet är tecknat så att anläggningsavgift skall erläggas av köparen enligt
gällande taxa i takt med att tomterna säljs.
För redan sålda tomter, Brösarp 12:138, Brösarp 12:149 och Brösarp 12:154
betalar exploatören anläggningsavgift enligt gällande taxa fn 110 984 kr exkl
moms per tomt, totalt 332 952 kr exkl moms. Avgiften ska vara betald senast
2021-02-28.
Upprättad förbindelsepunkt meddelas efter att bygglov beviljats. Efter att
förbindelsepunkt meddelats inträder betalningsskyldighet. För anslutna,
bebyggda fastigheter skall utgå brukningsavgift enligt vid varje tidpunkt
gällande va-taxa.
Separat avtal om ledningsrätt har upprättats med Tockabjärs
samfällighetsförening och Brösarps fastighetsförvaltning AB avseende
marken där ledningarna är belägna. Avtalet omfattar rätt för Kommunen att,
utan ersättning, inom mark som avses för va-ledning , väg till va-anläggning
(pumpstation eller dyl.) eller utgör u-område för va-ledning/anläggning, för
all framtid behålla va-ledningar/anläggningar som tillhör Kommunen samt
att utföra arbeten för ledningars/anläggningarnas drift, underhåll och
ombyggnad.

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Rättigheterna skall efter kommunens val säkerställas antingen genom
inskrivning i berörd fastighet såsom servitut till förmån för fastighet som
kommunen bestämmer eller läggas till grund för ledningsrätt.
Det föreslagna VA-avtalet gäller under förutsättning att det godkänns i
Tomelilla kommuns Samhällsbyggnadsnämnd, att avtal om ledningsrätt har
tecknats med Tockabjärs samfällighetsförening och Brösarps
fastighetsförvaltning AB samt att betalning av anläggningsavgift för 3 sålda
tomter till en kostnad av totalt 332 952 kr + moms är betalt till kommunen
senast 2021-02-28. Tidigare krav från kommunen på 2 197 055 kr exkl moms
upphör då detta avtal träder i kraft.
Ekonomiska konsekvenser
Vi har en osäker fordran på exploatören. Genom detta avtal är bedömningen
att vi har möjlighet att få betalt för genomförda investeringar fullt ut men det
kan ta tid beroende på hur snabbt området byggs ut.

Justerandes sign
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TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 25 forts.
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
Miljöperspektivet
Utbyggnaden av avloppsledningar innebär att fler kan ansluta sig till
kommunalt avlopp vilket innebär god rening av avloppsvatten till gagn för
miljön.
Uppföljning
Avtalet undertecknas inte för än överenskommet belopp är inbetalat av
exploatören. Utbyggnaden av området kommer att följas upp och
anläggningsavgifter kommer att debiteras vartefter tomter säljs. Effekten av
investeringarna redovisas via uppföljning av nyckeltal där VA-verksamheten
har tydliga mål i sin verksamhetsplan.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till VA-avtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Senior Advisor Anders Ledskog, handlingsid: Sbn 2021.393.
VA-avtalsförslag Tockabjär, handlingsid: Sbn 2021.320.
_________

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Beslutet skickas till:
Österlen VA AB

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 26

Dnr SBN 2019/42

Revidering av lekplatsrapport
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de reviderade förslagen på
lekplatsplaceringar godkännes, och att dessa ersätter de tidigare föreslagna
placeringarna.

Ärendebeskrivning

Den nuvarande lekplatsrapporten, handlingsid: Sbn 2019.406, med
tillhörande förslag på placeringar antogs av samhällsbyggnadsnämnden den
24 maj 2019. Mycket har hänt sedan dess med bland annat bygget av en
aktivitetspark i anslutning till en av de dåvarande placeringarna. Därför anser
vi att de gamla förslagen på placeringar ersätts av de reviderade förslagen,
handlingsid: Sbn 2021.324.
Ekonomiska konsekvenser

Inga märkbara ekonomiska konsekvenser annat än till de positiva. Genom att
använda sig av placeringar där det idag finns lekplatser sparar man en del
förberedande markarbete.
Barnperspektivet

Vid framtagandet av de nya placeringarna har barnfamiljer fått inkomma med
åsikter och önskemål på placeringar.
Miljöperspektivet

Miljöperspektivet är inte aktuellt i frågan.
Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de reviderade förslagen på
lekplatsplaceringar godkännes, och att dessa ersätter de tidigare föreslagna
placeringarna.

Justerandes sign
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TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
19 februari 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 26 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, driftchef Rasmus Simonsen, handlingsid: Sbn 2021.428
Förslag till revidering av placeringar i lekplatsrapport, handlingsid: Sbn
2021.330.
Lekplatsplan samt bilagor, handlingsid: Sbn 2019.406

Förslag till beslut under sammanträdet

Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Ida
Bornlykkes (S) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Driftchef Rasmus Simonsen
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 27

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

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn 2021.395.
Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, upphandlare Fredrik
Gunnarsson, handlingsid: Sbn 2021.318.
_________

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 28

Dnr SBN 2021/4

Delegeringsbeslut 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga delegeringsbesluten till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande
december 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga delegeringsbesluten till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn 2021.396.
Delegeringsbeslut januari 2021, handlingsid: Sbn. 2021.239
Månadsrapport bostadsanpassning januari 2021, handlingsid: Sbn. 2021.238
_________

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 29

Dnr SBN 2021/3

Anmälningsärenden 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen av
anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande anmälningsärenden redovisas på samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde den 19 februari 2021:
Kommunstyrelsen 27 januari 2021
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för
yttrande, handlingsid: Ks 2021.212.
Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.
Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna
och budget- och investeringsberedningarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen av
anmälningsärenden till handlingarna.

Signature reference: 9798db25-2e96-4d7c-8651-671a3d7f648c

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn 2021.397.
Beslut - Ks § 7/2021 Fastställande av budgetförutsättningar för mål och
budget 2022 med plan för 2023-2024, handlingsid: Sbn 2021.200.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsen § 7/2021
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för
yttrande, handlingsid: Ks 2021.212.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden

§ 29 forts.
Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.
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Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna
och budget- och investeringsberedningarna.
_________

Justerandes sign
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