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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

26 mars 2021

Övriga närvarande:
Rickard Vidar, nämndsekreterare
Ulrika Olsson, teknisk chef
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Håkan Berggren, planeringsingenjör
Emelie Olsson, ekonom
Johan Persson, VD Österlen VA AB
Monika Jingmond, projektledare

Ärenden vid dagens sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden
§ 30 Dialoger och informationsärenden 2021
§ 31 Fiberutbyggnad i Tomelilla
§ 32 Va-taxa 2022
§ 33 Samhällsbyggnadsnämndens remissvar Mål och budget 2022 med plan till 2024
§ 34 Årsredovisning 2020 Samhällsbyggnadsnämnden
§ 35 Remiss - Motion - Öka folkhälsan
§ 36 Remiss - Medborgarinitiativ - Byt ut målningen på övergångställen längs Albovägen mot
"svävande" streck samt ändra skyltarna vid övergångställena mot stolpe med knut
§ 37 Remiss - Medborgarinitiativ - Utökad ridled i Kronoskogen
§ 38 Försäljning av fastighet Geten 1
§ 39 Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden 2021
§ 40 Delegeringsbeslut 2021
§ 41 Anmälningsärenden 2021
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_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 30

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 projektledare Monika Jingmond
- Monika frågar nämnden om hon ska börja undersöka den fasta avgiften för
efteranslutningarna till fibernätet. Nämnden ställer sig positiv till detta.
Nämnden önskar också att Monika initierar dialog med entreprenader
gällande priser på efteranslutningar. Det är inget som kommunen kan styra
över då bolag och företag sätter sina egna priser, men frågan är fri.
- Maria Mickelåker önskar få bjuda in Teleservice till nämnden för att berätta
om deras tidsplan för utbyggnadsprojekt i Tomelilla kommun. Nämnden
ställer sig positiv till detta. Monika bjuder in Teleservice till nästa
sammanträde eller till närmaste sammanträde som de har möjlighet att delta
på.
2. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

-

Sander informerar nämnden om VA-bolagets rekryteringsprocess där
chefspositionerna har blivit tillsatta sedan den 1 mars 2021. Inflyttning till
dom nya lokalerna kommer att genomföras efter påsk.

3. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Niklas har inlett förhandlingar med facket om organisationsförändringen på
plan- och byggenheten. Chefsannonserna för plan samt bygglovschef
kommer förhoppningsvis att annonseras i mitten av april 2021. Dom för
tillfället tillsatta konsulterna har blivit erbjudna förläggning till september.
- Nämnden önskar få information om lediga kommunala tomter till
sammanträdet den 23 april 2021. Niklas ska se över detta och återkomma.
4. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

-

Förvaltningen har genomfört ett möte med E.ON angående belysningen i
Bollerup. Det kommer framledes finnas en möjlighet för kommunen att
från början av 2023 få ett eget abonnemang och således undgå att köpa el
direkt från Bollerup.

§ 30 forts.

-

Ambulansen med tillhörande personalstyrka ska stationernas i Tomelilla
dygnet runt. Personalstyrkan kommer att bestå av två personer.
Samtliga utebad har genomgått renovering.

5. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren
- Nämnden informeras om den tilltänka försköningen av torget i Tomelilla.
Dom största tilltänkta förändringarna är tillbyggnaden av en mindre scen i
anknytning till fontänen samt att en cykelväg ska gå tvärs igenom torget.
Julgranen kommer att flyttas från den östra till den västra sidan av torget. I
övrigt kommer det göras plats till matvagnar och handel.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn 2021.819
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 31

Dnr SBN 2019/79

Fiberutbyggnad i Tomelilla
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar förtäta fibernätet i Toarp, trots att
beställningsgraden inte nått 65 %.

Ärendebeskrivning

Den 23 oktober 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förtäta
området Toarp under förutsättning att beställningsgraden blev 65 % (SBN
2019/79 § 91). Idag har vi 10 beställningar vilket motsvarar drygt 46 %. Det
brukar komma till någon beställning när grävningen börjar och maskiner
visar sig i området. Men det är inget vi kan garantera. Offerten från
upphandlad entreprenad är på 820 000 kronor om 22 hus väljer att ansluta
sig. Priset reduceras beroende på hur många som väljer att ansluta sig. Det
tillkommer intrångsersättning och skördeskadereglering till markägare och
arrendatorer.
Förvaltningen föreslår att förtätning av nätet utförs trots lägre
beställningsgrad än väntat och till samma anslutningsavgift som vi erbjudit,
25 000 kronor inkl. moms. Om anslutningsavgiften höjs, finns risk att många
hoppar av och då blir kostnaden per anslutning (för de som väljer att ansluta
sig) högre för Tomelilla kommun.
Ekonomiska konsekvenser

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Uppskattad kalkyl från entreprenad är 820 000 kronor. Priset reduceras
beroende på hur många som väljer att ansluta sig. Det tillkommer en del
intrångsersättningar och skördeskadereglering, uppskattat till max 200 000
kronor. Projektet finansieras inom ramen för fiberutbyggnad år 2021.
Barnperspektivet

Genom att hushåll med barnfamiljer får en bra uppkoppling gynnas barnens
möjlighet att utvecklas och ta del av den digitala utvecklingen.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 31 forts.
Miljöperspektivet

Ett utbyggt fibernät på landsbygden bidrar till en hållbar utveckling genom
att det blir mindre transporter och resor och främjar möjligheterna till att
jobba hemifrån. Fiberutbyggnaden bidrar även till att kunna driva företag på
landsbygden.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar förtäta fibernätet i Toarp, trots att
beställningsgraden inte nått 65 %.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, projektledare Monika Jingmond, handlingsid: Sbn 2021.818.

Förslag till beslut under sammanträdet

Thony Blomgren (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Thony
Blomgrens (SD) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Projektledare Monika Jingmond

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 32

Dnr SBN 2021/74

Va-taxa 2022
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut
med tilläggen att Österlen VA överlämnar investeringarna till
investeringsberedningen samt att Österlen VA innan dess förtydligar
detaljerna kring dom framtida investeringarna i inventeringslistan.

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

Österlen VA föreslår att brukningsavgiften för vatten och avlopp lämnas
oförändrad inför år 2022. Kostnaden i verksamheten beräknas öka i takt med
att en nödvändig ökning av investeringsbudgeten görs och att allmänna
kostnadsökningar sker på grund av löneökningar och ökade kostnader för
inköp av material samt tjänster. Kostnadsökningen kompenseras av lägre
kapitalkostnader på grund av att avskrivningarna justeras för att bättre
motsvara verkliga avskrivningstider. Vi ser också en ökning av intäkterna från
Österlenmejeriet.

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Föreslagen oförändrad taxa innebär att kostnaden för ett medelhushåll (150
m3/år) i Tomelilla kommun fortsatt ligger på 9 690 kronor/år. Den rörliga
avgiften för vatten och avlopp är 38,62 kronor per förbrukad kubikmeter
vatten (1000 liter).
I figuren nedan redovisas årskostnaden för VA i Tomelilla (2019)
tillsammans med våra grannkommuner och andra jämnstora kommuner i
Skåne. Tomelilla ligger här strax över genomsnittet.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 32 forts.

Brukningsavgift Typhus A (kr)
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Figur 1 Jämförelse av den genomsnittliga årskostnaden för kommuner av
jämförbar storlek i Skåne. Typhus A innebär ett hushåll med en
vattenförbrukning på 150 m3/år
Anläggningsavgiften för inkoppling av vatten och avlopp till en fastighet
föreslås höjas med konsumentprisindex, KPI baserat på indextalet juli 2020
vilket innebär en höjning med 0,6 %.

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Taxeförändringar under planåren 2023-2025
Österlen VA har låtit upprätta en ekonomisk modell för VA-verksamheten i
Tomelilla kommun där simuleringarna visar hur avgiften behöver förändras
under kommande år för att möta verksamhetens kostnader.
Verksamheten har ett underskott i resultatfonden sedan år 2019 som ska
återhämtas senast år 2022. Under år 2020 gjordes ett positivt resultat på
736 000 kronor vilket innebär att resultatfonden ligger på minus 1 643 000
kronor. Resultatet under år 2021 beräknas bli plus 974 000 kronor vilket
skulle innebära att resultatfonden är minus 669 000 kronor efter år 2021.
Prognosen för år 2022 visar dock ett överskott på 4 023 000 kronor vilket
innebär att underskottet från år 2019 är reglerat utan att några ytterligare
taxehöjningar behöver göras av brukningstaxan inför år 2022. Resultatet de
kommande åren fram till och med år 2025 kommer succesivt att minska
vilket är nödvändigt då verksamheten måste reglera även ett överskott inom
3 år.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 32 forts.
Med föreslagen investeringsnivå och övriga förutsättningar oförändrade
bedöms inga taxehöjningar av brukningsavgiften behöva göras under
planåren 2023-2025.
Översyn av taxekonstruktionen
I samband med taxebeslutet inför 2020 gavs ett uppdrag att se över
taxekonstruktionen. Inför taxebeslutet 2021 gjordes några justeringar i taxan.
Där föreslogs även att ytterligare översyn av taxan skulle ske inför
taxebeslutet för år 2022. Bland annat föreslogs att studera möjligheterna att
införa en dagvattenavgift och en lägenhetsavgift i brukningstaxan. Innan
dessa parametrar kan införas krävs dock en inventering av antal lägenheter
och dagvattenytor i kommunen och en simulering av utfallet av
förändringarna. I samband med införande av dagvattenavgift ses också över
möjligheterna att stimulera lokalt omhändertagande av dagvatten. Arbete
med denna översyn är påbörjad i Österlen VA men hinner inte införas i
taxan 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Genom indexregleringen av anläggningsavgiften speglar intäktsökningen
kostnadsökningen för nyanslutningar och dessa sker därmed till självkostnad.

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Barnperspektivet
Genom kontinuerliga investeringar och förbättringar i våra anläggningar
bibehålls en hög kvalitet i VA-verksamheten och säkras vattentillgången till
gagn för kommande generationer.
Miljöperspektivet
Genom kontinuerliga investeringar och förbättringar i våra anläggningar
bibehålls en hög kvalitet i VA-verksamheten och därmed minskar
miljöpåverkan från vår verksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxan för vatten och avlopp för
verksamhetsåret 2022 enligt Österlen VAs förslag.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 32 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, senior advisor Anders Ledskog, handlingsid: Sbn 2021.820.
Förslag till ny VA-taxa 2022, handlingsid: Sbn 2021.803.
Investeringar 2022 med plan 2023-2026, handlingsid: Sbn 2021.804.

Förslag till beslut under sammanträdet

Inger Åbonde (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet
att Österlen VA överlämnar investeringarna till investeringsberedningen.
Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet
att Österlen VA förtydligar detaljerna kring dom framtida investeringarna i
inventeringslistan

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Inger
Åbonde (S) och Ida Bornlykkes (S) yrkanden och tilläggsyrkanden.
_________
Beslutet skickas till:
Johan Persson VD Österlen VA

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Niklas Somelius Samhällsbyggnadschef Tomelilla

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 33

Dnr SBN 2021/53

Samhällsbyggnadsnämndens remissvar Mål och
budget 2022 med plan till 2024
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens
budgetremiss, inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser
för perioden 2022–2024, i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid:
Sbn 2021.811, med tillägget att lägga till kommunalägd mark under
nämndens ansvarsområde i förvaltningens yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta mål för 2022 i enlighet med
förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2021.812.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända förslag till investeringar till
kommunstyrelsen, handlingsid Sbn 2021.814.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
avgifter och taxor i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn
2021.813.

Deltar inte i beslutet

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

Ärendebeskrivning

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 § 7 att remittera
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2022 – 2024 till
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser för den
kommande planperioden. Svaret ska vara inlämnat 2021-04-09.
Nämnderna ska i remissyttrandet också ange sina investeringsbehov för perioden
2022 – 2024.
Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 33 forts.
Barnperspektivet

Inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.
Miljöperspektivet

Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet
Uppföljning

När budgeten fastställts kommer uppföljning ske enligt kommunens gällande
rutiner för ekonomisk uppföljning. Måluppföljning sker samtidigt. Taxor och
avgifter revideras årligen och någon formell uppföljning av dessa sker inte
när dom väl fastställts av kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens
budgetremiss, inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser
för perioden 2022–2024, i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid:
Sbn 2021.xx.
Samhällsnämnden beslutar anta mål för 2022 i enlighet med förvaltningens
förslag, handlingsid: Sbn 2021.xx.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända förslag till investeringar till
kommunstyrelsen, handlingsid Sbn 2021.xx
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
avgifter och taxor i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn
2021.xx.

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius handlingsid: Sbn
2021.821.
Förvaltningens yttrande Bilaga, handlingsid: Sbn 2021.811.
Förslag till mål 2022, handlingsid: Sbn 2021.812.
Avgifter och taxor 2022, handlingsid: Sbn 2021.813.
Bilaga investeringar, handlingsid: Sbn 2021.814.
Planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024,
handlingsid: Sbn 2021.199.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 33 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Thony Blomgren (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tilläggsyrkandet att lägga till kommunalägd mark under nämndens
ansvarsområde i förvaltningens yttrande.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Thony
Blomgren (SD) yrkande
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 34

Dnr SBN 2019/172

Årsredovisning 2020 Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna nämndens årsbokslut för
2020.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämndens årsbokslut 2020 innehåller bland annat en
redogörelse över årets väsentligaste händelser, en verksamhetsuppföljning
och en ekonomisk analys. Verksamhets måluppföljning utgör också ett
avsnitt.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för år 2020 ett ekonomiskt överskott på 5057
tkr. Resultatet hänförs till vakanta tjänster samt sjukskrivningar inom Gata park
verksamheten. Verksamheten Gata/Park har även haft intäkter från Österlen VA
under hösten vilket man inte budgeterat med.

Även Plan-enheten redovisar ett överskott då det funnits föräldraledighet
större delen av året, man har även här fått in mer intäkter än budgeterat
under året.
Friluftsbaden gick med överskott under året då man samplanerat
verksamheten med Österlenbadet och därmed utnyttjat befintlig personal på
bästa sätt.
Övriga verksamheter tillsammans redovisar ett överskott. Inbördes finns
både mindre över och underskott.

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Österlen VA redovisar ett resultat i balans. Med i prognosen finns kostnader
för översvämningar som drabbade Tomelilla tätort 2019, men kompenseras
av lägre personalkostnader än budget och högre intäkter än budget.
Ekonomiska konsekvenser

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

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 34 forts.
Miljöperspektivet

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

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna nämndens årsbokslut för
2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonom Emilie Olsson, handlingsid: Sbn 2021.822.
Årsbokslut SBN 2020, handlingsid: Sbn 2021.805.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 35

Dnr SBN 2021/23

Remiss - Motion - Öka folkhälsan
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara
motionen i enlighet med förvaltningens yttrande.

Reservationer/

Ida Bornlykke (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Sara Anheden (S) har den 9 december 2020 lämnat in en motion om att
öka folkhälsan med följande lydelse:
I samband med invigningen av de nya löparspåren vid sporthallen framförde
idrottslärarna på Kastanjeskolan önskemål om att kommunen även bygger ett
utegym i området. Med tanke på den nuvarande pandemin och
rekommendationerna att inte besöka gym har efterfrågan på just utegym
ökat. I Tomelilla finns det idag ett utegym i Kronoskogen och ett som
Tomelilla IF byggt på idrottsplatsen. Tillgängligheten för de båda är
begränsade. Det vore därför en god idé, precis som idrottslärarna på
Kastanjeskolan framför att bygga ett vid sporthallen och konstgräsplanen.
Ett gym som kan leda till ökad folkhälsa bland invånarna och som skolan kan
använda i sin undervisning. Vidare skulle det säkert uppskattas av
fotbollsklubbarna när de har vinterträningen på konstgräset.
I Simrishamns kommun har man gjort en satsning och byggt ett utegym i
varje by. När nu alla byar i Tomelilla fått nya lekplatser borde nästa steg vara
att komplettera dessa med ett gym.
Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför
att

ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och
sporthallen

att

Tomelilla kommun planerar för utegym i anslutning till de nya
lekplatserna i byarna.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 35 forts.
Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten.
Det pågår i dagsläget en diskussion mellan samhällsbyggnadsverksamheten
och skolan om utveckling av området.
Detta arbete innefattar bland annat ett utegym som ska anläggas mellan
konstgräsplanen och det s.k. Hiet (skogsbeståndet i den västra delen av
fastigheten.
När det gäller en fortsatt planering av utegym i anslutning till lekplatser i
byarna så får verksamheten se över möjligheterna och återkomma med
förslag till investeringsberedningen.
Ekonomiska konsekvenser

Utökande av kommunala anläggningar ökar ofta drift och
underhållskostnaderna, frånsett de ekonomiska hälsovinster som antas
tillkomma.
Barnperspektivet

Beslutet ökar möjligheterna för barn att aktivera sig och är helt i linje med
barnperspektivet.
Placering av utegym nära lekplatser kan dock öka skaderisken för mindre
barn om träningsredskapen uppmuntrar till lek.
Miljöperspektivet

Verksamheten ser ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.
Uppföljning

Verksamheten ser inget behov av uppföljning.

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara
motionen i enlighet med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn
2021.823.
Remiss - Ksau § 15/2021 Motion - Öka folkhälsan, handlingid: Sbn
2021.103.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 35 forts.

Tidigare behandling

Ksau § 15/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till motionen.

Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet
med Sander Dijkstras (M) förslag.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 36

Dnr SBN 2021/24

Remiss - Medborgarinitiativ - Byt ut målningen på
övergångställen längs Albovägen mot "svävande"
streck samt ändra skyltarna vid övergångställena
mot stolpe med knut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
besvara medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande.

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Ärendebeskrivning

Fabian Rimfors har den 15 december 2020 inkommit med
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:
Byt ut alla övergångsställen längs Albovägen i Brösarp (vilket är samma som
riksväg 9 mot Simrishamn) mot ”svävande övergångsställen” i 3D, likt det
som finns vid nya busskuren på Ystadvägen i Tomelilla. Samtidigt kan
trafikskyltarna för övergångsställena få en ”knut/knorr” på stången, likt den
skylt som finns i centrala Västerås.
Lugnare trafik och säkrare miljö för fotgängare och cyklister. Alltför många
bilar, bussar och lastbilar kör fortare än hastighetsgränsen på Albovägen
genom Brösarp.
Svävande övergångsställen och trafikskyltar ned ”knorr” skulle få fler att
sänka farten och hålla hastighetsgränsen av egen fri vilja, på en av Österlens
mest trafikerade vägar. Detta skulle vi alla bli vinnare av, men framför allt
barnen i byn som får säkrare väg till och från dagis, skola och sina kompisar.
Albovägen är samma som riksväg 9 mot Simrishamn och benämns ofta som
Sveriges vackraste väg, vilket den också utsetts till 2012 av Kia
Motors/YouGov.
Exempelvis är trafiken genom Vitemölla väldigt långsam och förhållandevis
trygg, för att de som kör igenom byn vill hinna se så mycket som möjligt av
den pittoreska gatubilden. Därför är vi flera i Brösarp som hoppas att
kommunen vill göra denna enkla och tämligen billiga satsning på en säkrare
gatu- och trafikmiljö i nordligaste delen av Tomelilla kommun.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 36 forts.
Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten
Kommunen har huvudansvar för väghållning och trafiksäkerhetsansvar i
tätorterna med undantag för det övergripande statliga vägnätet. Albovägen är
en del av riksväg 9 och har statlig väghållning. Förslag på
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på statlig väg bör därför skickas till
Trafikverket.
Kommunen kommer att ta med ert förslag till de återkommande möten med
Trafikverket, där liknande frågor diskuteras.
Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser för beslutet.
Barnperspektivet

Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.
Miljöperspektivet

Förvaltningen ser inga större miljökonsekvenser för beslutet.
Uppföljning

Förvaltningen ser inte att en uppföljning för beslutet behövs.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
besvara medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande.

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn
2021.824.
Remiss - Ksau § 16/2021 Medborgarinitiativ - Byt ut målningen på
övergångställen längs Albovägen mot "svävande" streck samt ändra skyltarna
vid övergångställena mot stolpe med knut, handlingsid: Sbn 2021.104.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 36 forts.

Tidigare behandling

Ksau § 16/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 37

Dnr SBN 2021/36

Remiss - Medborgarinitiativ - Utökad ridled i
Kronoskogen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
besvara medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning

Ulla Cronvall har den 9 november 2020 inkommit med
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:
Undertecknad önskar att befintlig ridled i Kronoskogen, som regelbundet
frekventeras av cirka hundra ekipage, utökas enligt bifogade förslag. Dessa
förslag baseras på befintliga slingor, idag avsatta för vandrare, och ligger
västerut i skogen medan slingor för vandrare kan utvecklas i den östa delen
av skogen.
Som alternativt förslag kan slingorna användas parallellt av både ryttare och
vandrare men benämningen bör bli ”Led för ryttare och vandrare”, i nämnd
ordning, för att undvika konflikter mellan ryttare och vandrare.
Barn som rider kan sällan hävda sig mot vuxna och det är av yttersta vikt att
barn och ungdomar kan rida bilfritt i hästens naturliga miljö.

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Av säkerhetsskäl är detta viktigt för alla!
Av yttersta vikt är det också att ledmarkeringen blir tydlig och att det anges
vilka regler som gäller för parkeringen. Information kan anslås på tavlan i
anslutning till parkering/ledernas början och på kommunens webbsida.
Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten.
Verksamheten har lämnat ett förslag, att under 2021/2022 ta ett helhetsgrepp
för att öka möjligheterna för olika brukare att kunna använda Kronoskogen
på ett tryggt och ändamålsenligt sätt.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 37 forts.
Utgångspunkterna är en översyn på leder/slingors dragning, längd,
svårighetsgrader, s.k. angöringspunkter och parkeringsbehov, men även hur
belysning skyltning/markeringar fungerar.
När det gäller samspelet mellan framförallt ridande och övriga motionärer så
vill vi minimera och förtydliga befintliga korsningspunkter mellan dessa
grupper.
Vi kommer fortlöpande föra en dialog med skolor och föreningar angående
förslag och användning samt titta på redan inkomna förslag.
Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen ser inga större ekonomiska konsekvenser av beslutet.
Barnperspektivet

Ur barnperspektivet kommer beslutet ge bättre möjligheter till stimulerande
och utvecklande fritidsaktiviteter.
Miljöperspektivet

Förvaltningen ser inga större konsekvenser för miljöperspektivet.
Uppföljning

Förvaltningen ser inte att det behöv en uppföljning av beslutet.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
besvara medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn
2021.825.
Remiss - Ksau § 15/2021 Motion - Öka folkhälsan, handlingsid: Sbn
2021.203.
Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen förslag A, handlingsid: Sbn
2021.742.
Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen förslag B, handlingsid: Sbn
2021.743.
Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen förslag C, handlingsid: Sbn
2021.744.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 37 forts.

Tidigare behandling

Ksau § 15/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Sbn § 38

Dnr SBN 2020/228

Försäljning av fastighet Geten 1
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra
försäljningen av Geten 1 till berört fastighetsbolag.

Ärendebeskrivning

Den 21 december 2020 kontaktade aktuellt fastighetsbolag förvaltningen och
undrade varför något annan privatperson eller fastighetsbolag har kunnat komma
före i tomtkön. Enligt bolaget hade tidigare plan- och bygglovschef framfört detta till
bolaget. Enligt bolaget har Geten 1 utlovats till någon annan, vilket bolaget inte
kunde förstå.
Enligt diariet finns det en upprättad intresseanmälan från berört fastighetsbolag som
inkom i augusti 2020. När förvaltningen för muntliga diskussioner med berörd chef
framkommer att det finns två intressenter, berört bolag och en intressent till.
Förvaltningen har under beredningen med detta ärende inte funnit någon annan
diarieförd intresseanmälan gjord från privatperson eller bolag. Men det visar sig att
det finns en pärm där två andra intressenter finns förutom det aktuella bolaget. Den
ena intressenten gjorde intresseanmälan den 2 oktober 2020 och den andra den 5
oktober 2020. Ingen av dessa intresseanmälningar var diarieförda.

Signature reference: 0adce4a4-1dc0-4209-ad1d-9e2ffe6e389a

Kommunen som fastighetsägare har möjlighet att sälja fastigheten till det bolag eller
privatperson som den anser sig vara mest lämplig. Detta är alltså normalt sett inte
knutet till först i intresseanmälan eller dylikt. Det skulle således kunna finnas flera
spekulanter för varje enskild fastighet, men kommunen väljer köpare x som mest
lämplig.
I detta fall har det nu aktuella fastighetsbolaget förvärvat en annan fastighet under
marsmånad 2019 (köpekontrakt) och fastighetsbolaget har ansökt om anslutning till
VA och erhållit köpebrev i augusti 2020. I köpekontraktet finns en klausul som
innebär att köpet fullföljs om bygglov söks inom sex månader. Detta har gjorts och
övriga klausuler fullföljdes och köpebrevet upprättades. När bygglov beviljas ska
byggnationen påbörjas inom två år och fastigheten måste vara färdigställd inom fem
år. Bygglov beviljades i juni 2019 och startbesked har beviljats i augusti 2020 för den
fastighet som förvärvades.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 mars 2021

§ 38 forts.

Utifrån kommunens perspektiv är det viktigt att potentiella köpare förvärvar
fastigheter för att bebygga dem och inte förvärva dem för spekulation. Förvaltningen
kan inte konstatera att fastighetsbolaget inte fullgjort sina skyldigheter till fastigheten
Svea 31 som skulle kunna hindra förvärv av fastigheten Geten 1 eller andra
omständigheter som tyder på spekulation.
Förvaltningen anser därför inte ha skäl att hindra försäljning av Geten 1 till det nu
aktuella fastighetsbolaget som gjorde den första intresseanmälan.
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
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Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra
försäljningen av Geten 1 till berört fastighetsbolag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 2021.826

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 mars 2021

§ 38 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ida Bornlykke (S) och Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Ida
Bornlykkes (S) och Sander Dijkstras (M) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
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Berört fastighetsbolag

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Sbn § 39

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

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn 2021.827
Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, upphandlare Fredrik
Gunnarsson, handlingsid: Sbn 2021.764
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_________
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Sbn § 40

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

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn 2021.828
Delegeringsbeslut januari 2021, handlingsid: Sbn 2021.554
Månadsrapport bostadsanpassning februari 2021, handlingsid: Sbn 2021.547
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_________
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 mars 2021

Sbn § 41

Dnr SBN 2021/3

Anmälningsärenden 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
11 februari 2021

Jordbruksverket beslutar att tilldela Tomelilla kommun 93 326 kronor i projektstöd
för Österlens sköna vattendrag.
Kommunfullmäktige 15 februari – Svar på motion angående bikupor
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens första att-sats, bifalla motionens andra
att-sats samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en karta över vilken
kommunal mark som kan användas för bikupor.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Sbn 2021.829
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Beslut - Utbetalning av projektstöd, Österlens sköna vattendrag. Journalnummer
2017-206-11, handlingsid: Sbn 2021.405
_________

Justerandes sign
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