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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

28 maj 2021

Övriga närvarande från förvaltningen
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Ulrika Olsson, teknisk chef
Håkan Berggren, planeringsingenjör
Kerstin Torseke Hulthén, tillförordnad planchef
Monika Jingmond, projektledare på utvecklingsenheten
Johan Linander, kanslichef
Johanna Kandell, nämndsekreterare
Extern närvarande
Petra Lestander, VD och fiberutbyggnadschef på Teleservice Bredband AB (närvarande under
egen dialogpunkt).

Ärenden vid dagens sammanträde med
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 48 Dialoger och informationsärenden
§ 49 Ekonomisk uppföljning tertial 1 januari-april 2021
§ 50 Rapport intern kontroll 2021 - Ej verkställd snöröjning
§ 51 Medborgarinitiativ gällande namnbyte på gator i Sälshög
§ 52 Yttrande medborgarinitiativ - Cykel/BMX-bana på exempelvis Lagerhusplatsen
§ 53 Yttrande medborgarinitiativ - Skatepark/parkouranläggning och multiarena i
Brösarp
§ 54 Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden 2021
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§ 55 Delegeringsbeslut april 2021
_________

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Sbn § 48

Dnr SBN 2021/2

Dialoger och informationsärenden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger
densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:
1. Information från Monika Jingmond, projektledare på utvecklingsenheten
-

Post- och telestyrelsens (PTS) senaste statistik kring
bredbandsutbyggnaden visar att i Tomelilla kommun är 67 % anslutna
och 84 % har tillgång till, eller att tillgång finns i den absoluta närheten.
Senaste statistiken är från oktober 2020.

2. Petra Lestander, fiberutbyggnadschef från Teleservice Bredband AB,
informerar om fiberprojektet i Tomelilla kommun
-

Teleservice är den största fiberaktören i kommunen

-

Teleservice delar in kunderna i adresser och i Tomelilla kommun är 3203
adresser inkopplade av 8766. Av de som ej är inkopplade finns även de
som tackat nej till uppkoppling.

-

En del av utbyggnaden sker med hjälp av Eu-landsbygdsprojekt.

3. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)

Signature reference: c6e83064-6242-44c2-8299-124ac0612139

-

Sander berättar att han tillsammans med Niklas Sommelius och Håkan
Berggren visat torgförslaget för kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau),
samt att ksau ställde sig bakom förslaget. Efteråt hölls även en
presskonferens.
Ida Bornlykke (S) lyfter att många medborgare visar ett stort intresse.
Maria Mickelåker (C) frågar om det ska finnas tillfälle för dialog både med
företagarna och medborgarna och Niklas Sommelius svarar att det är
planerat för det. Kommunikationsavdelningen arbetar även med en ny
webbsida för att främja medborgardialogen.

Justerandes sign
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§ 48 forts.
4. Information från tillförordnad planchef Kerstin Torseke Hulthén
-

Information kring vad som sker i området Tingvalla. Ägaren till
fastigheten Tryde 67:27 är intresserad av att köpa till en del av den före
detta parkeringen, som är kommunägd. Där ser vi möjligheter för de som
köper att bygga bostadsrätter, parhus och radhus

-

Västra industriområdet; angående intresse från Erikssons åkeri AB att
köpa mark från kommunen. Det finns några olika alternativ för vilka
delar av området som är aktuellt för försäljning.
Thony Blomgren (SD) frågar om det finns kartor på kommunägd mark
som kan komma nämnden tillhanda. Kerstin svarar att det finns.

5. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
-

Verksamheten befinner sig snart i neutralt läge i förhållande till hur det
såg ut före pandemiutbrottet. Vi avvaktar de avregleringar som ska träda
ikraft 1 juni och framförallt gällande antal personer som får vistas i
lokaler.

-

Niklas berättar att just nu lägger han själv mycket tid på byggsidan och då
gällande de rekryteringar som sker där. En bygglovshandläggare har
anställts, men gällande chefspositionerna är det fortsatt svårare att
rekrytera.

-

Diskussion om utvecklingen i Österlen VA AB.

Signature reference: c6e83064-6242-44c2-8299-124ac0612139

6. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
-

Utebaden iordningställs nu för att vara klara till öppning lördagen den 19
juni. Det kommer även att hållas ett möte 8 juni med de föreningar som
visat intresse för att driva bad 2022. Det är fyra föreningar som visat
intresse.

-

Ulrika informerar om att förvaltningen kommer att skicka brev till ett
antal fastighetsägare i Karlsborgsområdet då de har placerat material på
kommunens mark och utanför egna tomtgränser. Det gör att kommunen
till exempel inte kan klippa gräs, samt att de inte kan ta kommunens mark
i anspråk. Fastighetsägarna får en möjlighet att avlägsna materialet innan
kommunen tvingas gå in och forsla bort.

-

Upphandlingen av konstgräsplan utvärderas. Fyra anbud har kommit in
och mer information kommer finnas till nästkommande sammanträde.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
28 maj 2021

§ 48 forts.
7. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren
-

Skyltning i Onslunda: förvaltningen har fått tillbaka inskickat yttrande
från Trafikverket. Kompletteringar ska göras.

-

Infartsskyltar: kommunen har fått avslag på det förslag man hade i
Smedstorp. De digitala informationstavlorna kräver tillfartsvägar för
service. Det finns ett nytt förslag på detaljplanerad kommunal mark.

-

Naturvårdsverket har fattat beslut att förbjuda jakt på råkornas ungar
under perioden 10 maj till 10 juni, vilket tidigare varit tillåtet. Den
skyddsjakt som kommunen bedrivit har varit en del av en långsiktig plan
för att hålla beståndet nere och nu faller den planen. De vuxna
individerna är svårare att jaga samt att den jakten ger betydligt mindre
effekt. På flera platser i kommunen upplevs sanitär olägenhet så det
kommer att behövas en ny plan för att bekämpa problemet.

-

I dammen i Skåne-Tranås har vi lagt ut en halmbal för att den ska äta upp
växtplankton. Man jobbar även med cirkulationen i dammen.
Maria Mickelåker (C) och Tobias Högborg (C) frågar om förvaltningen
har listor på pågående projekt till nämnden i de olika verksamheterna för
att främja kommunikationen mellan tjänstemän och politik. Niklas
Sommelius svarar att det är den informationen som finns med på
dialogpunkterna. Men när det gäller Va är det svårare för förvaltningen
att informera om aktuella projekt eftersom Österlen VA AB har egna
informationskanaler.

Förvaltningens förslag till beslut

Signature reference: c6e83064-6242-44c2-8299-124ac0612139

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägger
densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2021.1223.
_________

Justerandes sign
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Sbn § 49

Dnr SBN 2020/301

Ekonomisk uppföljning tertial 1 januariapril 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna reviderad Tertialrapport 1 för januariapril 2021 med handlingsid: Sbn 2021.1261 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på cirka 1,7 miljoner
kronor för helåret 2021.
Det prognostiserade underskottet beror till största del på det konsultarvode som
utgår för tillförordnad planchef. I budgeten för plan inryms ingen planchef,
verksamheten har tidigare haft en kombinerad plan/byggchef där kostnaden till
100% belastat byggnadsnämnden.
Inom övriga verksamheter finns både över- och underskott. Verksamheten för
bostadsanpassning prognostiserar ett överskott på 0,3 miljoner kronor, vilket är
osäkert då det inte går att förutspå vilken typ av ärenden som inkommer under året.
Gata/park prognostiserar ett underskott på grund av minskade intäkter från VA samt
att man ersatt sjukskriven personal. Prognosen är osäker då man inte vet hur
pandemin slår under resterande del av året.
Tertialrapport 1 uppvisar en negativ prognos för året 2021 för
samhällsbyggnadsnämnden.
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Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna Tertialrapport 1 för januari-april 2021
och lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonom Emelie Olsson, handlingsid: Sbn 2021.1224.
Tertialrapport 1 för januari-april 2021_reviderad, handlingsid: Sbn 2021.1261.
Tertialrapport 1 för januari-april 2021, handlingsid: Sbn 2021.1219.

Justerandes sign
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§ 49 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Sander Dijkstra (M) föreslår att nämnden beslutar godkänna den
reviderade delårsrapporten med handlingsid: Sbn 2021.1261 som nämnden
tillhandahölls via läsplattorna den 26 maj.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar enligt Sander
Dijkstras (M) förslag.
_________

Beslutet skickas till:
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Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Sbn § 50

Dnr SBN 2020/303

Rapport intern kontroll 2021 - Ej
verkställd snöröjning
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger

densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vinterväghållningen sköts i byarna av entreprenörer som efter behov utför lämplig
åtgärd. Varje enskild entreprenör ansvarar själv för att skapa ett tryggt och
framkomligt vägnät under hela vinterperioden.
Vid utfört arbete meddelar entreprenörerna kommunen tidpunkt, plats, arbetad tid
samt utförd åtgärd via en dagbok som sedan lämnas in för kontroll och sedermera
fakturering.
Utöver kontrollen av handlingar utförs även okulära kontroller för att försäkra att
åtgärden är utförd, samt diskussion med medborgare i byarna om hur
vinterväghållningen sköts (kommer via klagomål och synpunkter).
Ekonomiska konsekvenser
Bristande kontroll kan leda till missbruk eller utnyttjande av kommunens resurser.
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Barnperspektivet
Misskött halkbekämpning kan leda till dålig framkomlighet och i värsta fall
personskador.

Miljöperspektivet
Halkbekämpningsmaterial (salt och grus) ska inte användas till överdrift, utan skall
anpassas efter faktiskt behov.

Justerandes sign
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§ 50 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägger

densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse driftchef Rasmus Simonsen, handlingsid: Sbn 2021.1225.
Uppföljning internkontroll 2021 - Ej verkställd snöröjning, handlingsid: Sbn
2021.1217.
Dagbok vinterväghållning, handlingsid: Sbn 2021.1218.

_________
Beslutet skickas till
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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Sbn § 51

Dnr SBN 2019/255

Namnbyte på gator i Sälshög
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen samt att
ärendet åter ska tas upp på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 juni
2021.

Ärendebeskrivning

2012 lämnades ett medborgarinitiativ in till kommunstyrelsen. Medborgarinitiativet är
inlämnat av Iwe Persson på uppdrag av bland annat Sälshögs gamla bys
samfällighetsförening. Av medborgarinitiativet framgår att de vill byta namn till
Gamlegårdsvägen och Sladdergatan. Nya namn har därefter tillkommit, se nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 oktober 2012, ksau § 190/2012, att
remittera medborgarinitiativet till kultur- och fritidsutskottet för besvarande.
Det dåvarande kultur- och fritidsutskottet beslutade den 3 december 2012, kskfu §
35/2012, att ställa sig positiva till förslaget och överlämna medborgarinitiativet till
kommunförvaltningen för besvarande.
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Eftersom det vid den tiden fanns fler förslag på namnbyten eller helt nya namn på
vägar på landsbygden så beslutade kommunstyrelsen den 7 maj 2014, ks § 72/2014,
att ändra adressystemet till adresser med vägnamn och avståndsangivelse. Detta
beslut har ännu inte verkställts.
Den problematik som har hänvisats till, det vill säga att exempelvis ambulanser inte
hittar på landsbygden på grund av att Region Skåne inte har uppdaterat sina gpssystem, har kommunen påtalat för regionen. En kontroll av möjligheten att komma
fram till rätt adresser har genomförts av ambulansverksamheten och verksamheten
hade inga problem att komma fram till de nu aktuella adresserna. En ändring av
namnbytet i Sälshög förutsätter också att regionen uppdaterar sina system.
Efter att samhällsbyggnadsnämnden erhållit sin investeringsram, som var lägre än
yrkad, konstaterar förvaltningen att medlen inte räcker till att projektanställa en
medarbetare för att ta ett helhetsgrepp utan förvaltningen koncentrerade sig på
konstaterade synpunkter på vägnamn och då är det enbart Sälshög som är registrerad
som klagomål/synpunkt.
Förvaltningens tekniska chef tog därmed kontakt med initiativtagaren och bad
honom att säkerställa att alla fastighetsägare i den vägföreningen var överens om
namnbytet. Initiativtagaren har inkommit med en rapport som visar att så inte är

Justerandes sign
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§ 51 forts.
fallet, utan att det finns ett antal fastighetsägare som motsäger sig detta när det gäller
båda förslagen på namn. Förvaltningen har också mottagit minst tre samtal från
upprörda fastighetsägare. Initiativtagaren har tagit fram nya namnförslag jämfört med
det medborgarinitiativ som tidigare lämnats. Nya namnförslag till berörda
fastighetsägare är Sälshögs Byväg och Gösta Ekmans väg. Det är också dessa namn
som fastighetsägarna tagit ställning till.
Förvaltningen konstaterar att det inte finns en samsyn, men däremot verkar det finns
en majoritet för namnbytet på den ena sträckningen. På samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde i april 2021 redogjorde den tekniska chefen för problematiken och
förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med detta ärende.
Förvaltningen är tveksam till namnbytet eftersom samtliga berörda inte är överens.
Erfarenheten från en närliggande kommun är att detta är känsligt. Förvaltningen
förstår samtidigt den politiska viljan att genomföra detta och därför är det viktigt att
detta är ett politiskt beslut att genomföra namnbytet och inte ett tjänstemannabeslut.
Ekonomiska konsekvenser
Fullmäktige har beslutat om en ram för namnbyte av vägar på 700 000 kronor.
Kostnaden för detta byte ryms inom den ramen.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Signature reference: c6e83064-6242-44c2-8299-124ac0612139

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås genomföra namnbyte i enlighet med
medborgarinitiativet avseende Sälshögs Byväg, men inte Gösta Ekmans väg.
Förvaltningen får i uppdrag att verkställa beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.1226.

Justerandes sign
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Förslag till beslut under sammanträdet

Maria Mickelåker (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för
omarbetning eftersom det inte längre handlar om att besvara ett medborgarinitiativ.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i
enlighet med Maria Mickelåkers (C) förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: c6e83064-6242-44c2-8299-124ac0612139

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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Sbn § 52

Dnr SBN 2021/115

Yttrande medborgarinitiativ - Cykel/BMXbana på exempelvis Lagerhusplatsen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att
besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 april 2021 (Ksau § 80/2021)
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Förvaltningen har gjort en bedömning att, förutom samhällsbyggnadsnämnden, bör
kultur- och fritidsnämnden yttra sig eftersom initiativet handlar om fritidsaktivitet
som enligt reglementet kultur- och fritidsnämnden ansvarar för.
Samhällsbyggnadschefen har därför efter dialog med ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden bestämt att båda
nämnderna ska yttra sig till Ksau.
Medborgarinitiativet:

Jessica Borg har den 27 mars 2021 inkommit med medborgarinitiativ
med i huvudsak följande lydelse:
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Undrar vart jag kan vända mig om önskemål om cykel-/BMX-bana, som till
exempel Smedstorp har?
Tänker mig Gröningen, mitt emot där lagerhuset låg. På platsen där tidigare
tennisbanor och kolonier låg. Idag används lagerhusplatsen till på- och
avlastningsplats för olika maskiner, jord, sten med mera. Man har redan gjort
en stor jordhög på Gröningen, tänker att det inte skulle kosta så mycket att
lägga ut jorden till kullar.
Det kanske redan finns en plan för Gröningen?

Justerandes sign
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§ 52 forts.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Det är positivt med all form av aktivitet oavsett ålder. Förvaltningen är positiv till att
det byggs en sådan anläggning som initiativskrivaren syftar på. Däremot är
förvaltningen tveksam till att det ska vara kommunen som ska anlägga och driva en
sådan då det uppstår konkurrens med den anläggning som drivs i Smedstorp. Därför
bör en sådan anläggning anläggas av annan part än kommunen.
Om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig positiv till
medborgarinitiativet om en sådan anläggning kommer kultur- och fritidsnämnden att
tillsammans med samhällsbyggnadsverksamheten att beräkna eventuell
investeringskostnad och årlig driftkostnad och sedan återkomma med förslag till
investeringsberedningen.
Ekonomiska konsekvenser
Eftersom förvaltningen ställer sig tveksam till detta har förvaltningen valt att inte
beräkna eventuell anläggningskostnad eller årlig driftkostnad.
Barnperspektivet
En eventuell cykel/BMX bana kommer vara tillgänglig för såväl barn som vuxna,
vilket är positivt.
Miljöperspektivet
I dagsläget är det marginella miljökonsekvenser att anlägga en sådan anläggning
beroende på val av plats.
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Uppföljning
Skulle det fattas beslut om byggande av en cykel/BMX-bana kommer kontinuerlig
uppföljning ske såväl under byggandet som när banan tagits i drift.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Justerandes sign
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§ 52 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.1227.
Ksau § 80/2021 Medborgarinitiativ – Cykel/BMX-bana på exempelvis
Lagerhusplatsen, handlingsid: Sbn 2021.1065.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: c6e83064-6242-44c2-8299-124ac0612139

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Sbn § 53

Dnr SBN 2021/120

Yttrande medborgarinitiativ Skatepark/parkouranläggning och
multiarena i Brösarp
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att
besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021 (Ksau § 89/2021)
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Förvaltningen har gjort en bedömning att förutom samhällsbyggnadsnämnden, bör
kultur- och fritidsnämnden yttra sig eftersom initiativet handlar om fritidsaktivitet
som enligt reglementet kultur- och fritidsnämnden ansvarar för.
Samhällsbyggnadschefen har därför efter dialog med ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden bestämt att båda
nämnderna ska yttra sig till Ksau.
Medborgarinitiativet:
Christoffer Åkesson har den 19 april 2021 inkommit med medborgarinitiativ
med följande lydelse:

Signature reference: c6e83064-6242-44c2-8299-124ac0612139

”Hej, Barnen i Brösarp önskar att det byggs en skatepark i byn som kan bli en
samlingsplats för dem. Många tycker även om parkour-anläggningen som finns i
Sjöbo och önskar något liknande. Detta i kombination med en multiarena med
konstgräs hade uppskattats av ungdomarna och lockat fler barnfamiljer till byn.
Det behövs mer aktivering för byns barn/ungdomar som inte direkt har någon
samlingsplats idag. Vi får ofta åka till skateparker och andra typer av anläggningar i
grannkommuner och till Tomelilla för denna typ av aktivering. Vi känner att det
satsats mer i Tomelilla senaste åren och att det nu är dags för byarna att få lite fler
möjligheter till aktivering. I närliggande orter som Degeberga hittar vi konstgräsplan,
padelbana, beachfotbollplan och löparbana. I Sjöbo finns en fin skatepark, parkouranläggning och en mängd MTB-slingor. En by som Brösarp med mycket turism och
med ökande antal barnfamiljer bör kunna stoltsera med någon typ av anläggning för
barn och ungdomar.”

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 maj 2021

§ 53 forts.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen anser att alla aktiviteter för alla åldrar är bra. Kommunen invigde
under 2020 Tomelilla centralorts nya aktivitetspark. Den är uppskattad av många från
små till stora. Förvaltningen anser att det är viktigt att alla tätorter har sin särart och
att det finns olika aktiviteter i de olika tätorterna. Det gör att medborgare besöker
andra platser än där man just bor.
Det finns kommersiella padelbanor i Tomelilla kommun och därför bör inte
kommunen konkurrera med sådana anläggningar.
Däremot är en parkouranläggning något nytt och kanske något som just denna tätort
behöver. De flesta anläggningar inom parkour är inomhus och drivs kommersiellt,
men det finns exempel på utomhusanläggning som drivs av kommuner. Malmö stad
har nyligen beslutat att exempelvis bygga en sådan anläggning i badhusparken för
cirka 23 miljoner kronor (ingår mer än parkouranläggning i kostnadsbilden).
Beroende på hur stor anläggningen skulle vara påverkas givetvis även
investeringskostnaden. Om kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till en
sådan satsning i Brösarp får kultur- och fritidsnämnden återkomma till
investeringsberedningen inför 2023 med ett kostnadsförslag och påverkan på driften.
Därefter kan kultur- och fritidsnämnden uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att
påbörja byggupphandling av sådan anläggning.

Signature reference: c6e83064-6242-44c2-8299-124ac0612139

Ekonomiska konsekvenser
Nämnden får återkomma med förslag till investeringsberedningen om det skulle bli
aktuellt. De ekonomiska konsekvenserna är bland annat beroende på hur stor yta
som en sådan anläggning skulle vara på och utformningen av anläggningen.

Barnperspektivet
En parkouranläggning främjar barn och ungdomars rörelse, vilket är positivt för
folkhälsan. Vissa barn kan uppfatta det som negativt om kommunen blir tvungen att
använda befintlig anläggning till skapandet av ny anläggning, se nedan.
Miljöperspektivet
I nuläget är det svårt att påvisa några miljökonsekvenser eftersom val av plats inte är
gjord, men den kommunala mark som finns att tillgå är marken vid skolan
(ishockeybanan).

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 maj 2021

§ 53 forts.
Uppföljning
Skulle det fattas beslut om byggande av parkouranläggning kommer kontinuerlig
uppföljning ske såväl under byggandet som när anläggningen tagits i drift.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.1228.
Ksau § 89/2021 Medborgarinitiativ - Skatepark/parkouranläggning och multiarena i
Brösarp, handlingsid: Sbn 2021.1140.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: c6e83064-6242-44c2-8299-124ac0612139

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Sbn § 54

Dnr SBN 2021/17

Aktuella upphandlingar för
samhällsbyggnadsnämnden 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen och lägger
densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen presenterar information om samhällsbyggnadsnämndens pågående
upphandlingar utifrån att samhällsbyggnadsnämnden på sammanträdet i januari 2021
gav enheten i uppdrag att löpande redovisa dessa.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen och lägger
densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2021.1229.
Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2021.1209.

Signature reference: c6e83064-6242-44c2-8299-124ac0612139

_________

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 maj 2021

Sbn § 55

Dnr SBN 2021/4

Delegeringsbeslut april 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger
densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande april 2021
samt månadsrapport bostadsanpassning gällande mars och april 2021.
Med anledning av miss i kommunikationen redovisas månadsrapporten för
bostadsanpassning för mars på nämndens sammanträde i maj.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger
densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2021.1230.

Signature reference: c6e83064-6242-44c2-8299-124ac0612139

_________

Justerandes sign
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