SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

18 juni 2021

Plats och tid

Digitalt via Microsoft Teams, den 18 juni 2021, kl. 08.30-10.50,
ajournering 09.30-09.35

Beslutande

Sander Dijkstra (M), ordförande
Maria Mickelåker (C), 1.e vice ordförande
Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande
Inger Åbonde (S)
Thony Blomgren (SD)

Ersättare

Henrik Nilsson (S)
Petra Blomgren (SD)
Tobias Högborg (C)
Claes Melin (MP)
Per Jeppsson (M)

Utses att justera

Thony Blomgren (SD)

Justerade paragrafer

§§ 56-66

Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare

Digital justering

Johanna Kandell

Ordförande

Sander Dijkstra (M)

Justerare
Thony Blomgren (SD)

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

18 juni 2021

Datum då anslaget sätts upp

24 juni 2021

Datum då anslaget tas ned

20 juli 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Underskrift
Johanna Kandell
1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

18 juni 2021

Övriga närvarande
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Ulrika Olsson, teknisk chef
Håkan Berggren, planeringsingenjör
Ingela Dejenfelt, måltidschef och logistiksamordnare
Therese Parodi, Österlens vattenråd
Per Håkanson, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån
Johanna Kandell, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden
§ 56 Ändringar i föredragningslistan
§ 57 Dialoger och informationsärenden 2021-06-18
§ 58 Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor
§ 59 Namnbyte på väg i Sälshög
§ 60 Remiss - Medborgarinitiativ - Kick-/skatepark i Brösarp
§ 61 Remiss - Medborgarinitiativ - Gör stationsområdet vackert och inbjudande, ta bort statyn
med hjärtat
§ 62 Remiss - Motion om mer gynnsam förskolemiljö
§ 63 Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden 2021
§ 64 Delegeringsbeslut 2021-06-18
§ 65 Anmälningsärenden 2021-06-18

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

§ 66 Återrapportering gällande plastminimering i Tomelillas förskolor
________

Justerandes sign
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Sbn § 56

Ändringar i föredragningslistan
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande ändring i föredragningslistan:
Punkt 13 tillkommer: ”Återrapportering gällande plastminimering i Tomelillas
förskolor”.

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

_________
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Sbn § 57

Dnr SBN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 202106-18
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:
1. Information från Österlens vattenråd (ÖV) genom åtgärdssamordnare
Therese Parodi och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån (NKT)
genom Per Håkanson:
-

Projektet heter ”Vattenvård i Sydost” och innefattar 13 vattendrag i sex
kommuner (Tomelilla, Simrishamn, Hörby, Kristianstad, Ystad och
Sjöbo). Projektet grundar sig på Eu:s vattendirektiv om God status senast
2027 i våra vattendrag.

-

Presentation av förslag på samarbetsavtal 2021–2023 med Tomelilla
kommun.

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

2. Information från måltidschef och logistiksamordnare Ingela Dejenfelt:
-

Projektet heter ”en god granne” och är ett innovationsprojekt
tillsammans med det lokala näringslivet. Inom projektet samarbetar
kommunen med lokala producenter och utvecklar nya produkter.

-

Nöjdhetsenkäten inom äldreomsorgen visar mycket goda resultat, mellan
97–99 % nöjdhet, och svarsfrekvensen ligger ovanligt högt; mellan 75–
100 %.

-

Ny författning gällande handintensivt arbete kräver en kartläggning av
medarbetare och arbetsmoment och detta har till viss del försvårats av
pågående pandemi. Trots det har Tomelilla kommun lyckats genomföra
arbetet och är första kommun i regionen Skåne att färdigställa arbetet.

3. Information från teknisk chef Ulrika Olsson. Genomgång av pågående
investeringsprojekt på enheten.
Ulrika informerar även om att en ny projektledare har timanställts för att
klara det arbete som krävs kopplat till investeringsbehoven.

Justerandes sign
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§ 57 forts.
Förvaltningen har också haft möte med de fyra föreningar som visat intresse
för att driva något av kommunens friluftsbad under 2022.
4. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren:
-

Utbytesplan för belysning; förvaltningen har nu fått kontakt med Eon för
att samordna kring den utbytesplan för belysning på landsbygden som
kommunen har. Eon är positiva och möten och avstämningar planeras in
till hösten.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2021.1412.

Justerandes sign
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Sbn § 58

Dnr SBN 2021/130

Granskning av fastighetsunderhåll och
underhåll av grönytor
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar besvara granskningsrapporten samt
missivskrivelsen enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommuns revisorer beslutade den 18 maj 2021 (Rev § 23/2021) översända
granskningsrapporten samt missivskrivelsen med handlingsid Ks 2021.1953 till
samhällsbyggnadsnämnden och Österlenhem AB för yttrande senast 2021-08-18.
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat kommunens och
Österlenhem AB:s underhåll av sina fastigheter. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om kommunens och Österlenhem AB:s fastigheter och grönytor sköts på ett
ändamålsenligt och värdesäkrande sätt. Granskningen utgör en samordnad
granskning mellan kommunens revisorer och lekmannarevisorerna i Österlenhem
AB. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
underhållet av fastigheterna, både Österlenhem AB:s och kommunens, sköts på ett i
huvudsak ändamålsenligt sätt. Dock saknas vissa styrdokument och rutiner för att
hantera fastighetsunderhållet, främst digitala fastighets-/underhållssystem.
För närvarande finns det inga långsiktiga underhållsplaner varken för Österlenhem
AB eller för kommunens fastigheter. Ändamålsenliga och aktuella underhållsplaner
finns för kommunen men de är kortsiktiga och består främst av budget för
innevarande år och plan för två år framåt. Hur ändamålsenliga planerna är, är svårt
att bedöma på längre sikt.
Uppföljning av underhållsplanerna görs. Besiktningar och kontroller görs av
fastighetsunderhållet, grönytor och rekreationsområden. Underhållet utförs enligt de
planer som är upprättade, även om de är kortsiktiga.

Justerandes sign
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§ 58 forts.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Det är glädjande att revisionen konstaterar att verksamheten sköts i huvudsak på ett
ändamålsenligt sätt.
Förvaltningen instämmer med revisionen att de styrdokument som finns gällande
fastighetsunderhåll och grönyteskötsel bör revideras. Förvaltningen föreslår att detta
görs under hösten inför verksamhetsåret 2022.
Implementeringen av digitalt underhållssystem sker under 2021 och förvaltningen är
övertygad om att detta kommer att påverka underhållet av fastigheterna på lång sikt.
När det gäller underhållskostnaden så kan förvaltningen bara instämma i revisionens
konstaterande.
Grönyteskötsel skiljer sig mellan Österlenhem AB och kommunen. Den förra avser
grönytor tillhörande Österlenhems fastigheter, medan grönytor i kommunen är mer
än grönytor utanför kommunala fastigheter. Givetvis måste förvaltningen utvärdera
entreprenad kontra egen regi, men i nuläget gör inte förvaltningen bedömningen att
det vore bra att ta tillbaka verksamhet eller samordna grönyteskötsel med andra.
Däremot kan det finnas skäl att samordna upphandling av varor och tjänster när det
gäller fastigheter. Antingen att förvaltningen gör det med Österlenhem AB eller inom
ramen för SÖSK.
Ekonomiska konsekvenser
Bättre styrdokument och bättre kontroll på underhåll kan ge ekonomiska
konsekvenser för kommunen.

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

Barnperspektivet
Inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Bättre underhållsplaner kan ha positiva effekter utifrån miljöperspektivet.

Justerandes sign
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§ 58 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besvara granskningsrapporten samt
missivskrivelsen enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.1413.
Revisorerna § 23/2021 - Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av
grönytor, handlingsid: Sbn 2021.1235.
Missivskrivelse - Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor,
handlingsid: Sbn 2021.1234.
Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor - KPMG för
revisorerna, handlingsid: Sbn 2021.1233.

Tidigare behandling

Revisorerna 2021-05-18, Rev § 23/2021 Granskning av fastighetsunderhåll och
underhåll av grönytor

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

Revisorerna beslutar följande
-

Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av fastighetsunderhåll och
underhåll av grönytor” med handlingsid: Ks 2021.1952

-

Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid
Ks 2021.1953 till samhällsbyggnadsnämnden och Österlenhem AB för
yttrande senast 2021-08-18 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

_________

Beslutet skickas till:
Österlenhem AB
Tomelilla kommuns revisorer

Justerandes sign
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Sbn § 59

Dnr SBN 2019/255

Namnbyte på väg i Sälshög
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar genomföra namnbyte avseende sträckning på
karta med handlingsid: Sbn 2021.1407 till Sälshögs Byväg. Förvaltningen får i
uppdrag att verkställa beslutet.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

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.

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

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.
Nuläge
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

Justerandes sign
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§ 59 forts.
konstaterade synpunkter på vägnamn och då är det enbart Sälshög som är sedan
tidigare registrerad som klagomål/synpunkt.
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.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås genomföra namnbyte avseende sträckning på
karta med handlingsid: Sbn 2021.1407 till Sälshögs Byväg. Förvaltningen får i
uppdrag att verkställa beslutet.

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.1414.
Karta Sälshög - sträckning för namnbyte, handlingsid: Sbn 2021.1407.
_________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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Sbn § 60

Dnr SBN 2021/81

Remiss - Medborgarinitiativ - Kick/skatepark i Brösarp
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 mars 2021 (Ksau § 55/2021)
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Axel Cederberg har den 28 februari 2021 inkommit med medborgarinitiativ
med i huvudsak följande lydelse:

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

Kick-/skatepark i Brösarp för såväl gammal som ung. En perfekt plats vore vid
skolan i Brösarp så att såväl skola, fritids och lediga barn och familjer kan nyttja
banan. Både Ystad och Sjöbo är bra förebilder på fantastiska anläggningar som lockar
både skola och familjer. En kick- och skatebana är ett område där man kan åka och
göra trix på sin kick, inlines eller skateboard. Det finns exempelvis kickar för alla
åldrar, i alla färger, för både barn, vuxna och flickor som pojkar. Sjöbo aktivitetspark
är en perfekt referensanläggning på denna typ av bana som jag ser framför mig. Tittar
vi på åkarna i Sjöbo och Ystad är det barn från ca 3 år upp till vuxna människor som
samsas och åker på området. Flickor och pojkar i alla åldrar, nybörjare som proffs –
alla är lika välkomna! Det är det som gör det så unikt!
Varför ska vi ha skate/kickpark i Brösarp. Behöver en samlingsplats. Så att inte
telefon och skärmar tar över våra liv. Så att barn och unga rör på sig mer och är ute
mer då kommer vi må bättre och bli piggare och gladare. För när barn och unga är
ute mer och rör på sig blir det enklare och koncentrera sig på lektioner. En
skate/kickpark blir en fantastisk plats för unga och barn att umgås med familjer och
vänner. T. ex i Sjöbo samlas alla åldrar och hejar på dom som åker, grillar, samtalar
och umgås ute! En skatepark är inte bara en bana att öva trix på skateboard, kickbike
och inlines. Det är en mötesplats för både familjen, mindre barn, ungdomar och
vuxna. Dessutom ett utmärkt motionsredskap och en plats för kulturella evenemang.

Justerandes sign
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§ 60 forts.
Det är också en destination för många skatare som åker runt och testar andra banor.
Jag ser vilken samlingsplats rinken i Brösarp är under de få dagar om året då vi har is
och kan åka skridskor. När barn från hela kommunen och grannkommuner samlas,
umgås, grillar och njuter tillsammans. Detta är precis vad vi ser att denna skate- eller
aktivitetspark kommer att bli.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
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. Ett sådant yttrande
från kultur-och fritidsnämnden kan förväntas komma i augusti.
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.

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

Att varje tätort har just sin särprägel anser förvaltningen är bra. Därför anser
förvaltningen att just skatepark i Brösarp inte vore bra. Sedan tidigare finns isrinken
och i det fall kommunen skulle bygga en anläggning så skulle isrinken försvinna
eftersom det är den mark som kommunen äger. I tidigare diskussioner inom kulturoch fritidsnämnden har det diskuterats en ”aktivitetsplan” för hela kommunen precis
som det finns en lekplatsplan som visar var kommunen vill satsa de kommande åren.
Detta förutsätter givetvis att investeringsberedningen och slutligen
kommunfullmäktige fattar beslut i den planens vilja.

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
All aktivitet som 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 ovan.

Justerandes sign
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§ 60 forts.
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).
Uppföljning
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).

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.1415.
Remiss - Ksau § 55/2021 Medborgarinitiativ - Kick-/skatepark i Brösarp,
handlingsid: Sbn 2021.757.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sbn § 61

Dnr SBN 2021/121

Remiss - Medborgarinitiativ - Gör
stationsområdet vackert och inbjudande,
ta bort statyn med hjärtat
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021 (Ksau § 88/2021)
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Medborgarinitiativet:
Jan Berntsson har den 23 april 2021 inkommit med medborgarinitiativ med
följande lydelse:
”Jag vill att kommunen tar bort statyn med hjärtat vid stationen.
Denna staty har varit där tillräcklig länge. Den har kramat sönder ett annars mycket
vackert stationsområde i mer än 10 år. Ta bort den och satsa på att göra
stationsområdet vackert och inbjudande för alla resande som kommer hit eller väntar
på att åka iväg härifrån.”

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Utsmyckning i det offentliga rummet väckor ibland känslor och konst ska väcka
känslor.
När det gäller det nu aktuella konstverket så föreslår förvaltningen att kommunen
inte tar bort verket. Eftersom jag har förmånen att vara samhällsbyggnadschef, tillika
kulturchef, så kan jag informera att kultur- och fritidsnämnden i föregående vecka
delat ut Tomelilla kommuns kulturpris 2020 till Kjell Nilsson, den konstnär vars verk
är föremål för detta medborgarinitiativ.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 juni 2021

§ 61 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.1416.
Ksau § 88/2021 Medborgarinitiativ - Gör stationsområdet vackert och inbjudande, ta
bort statyn med hjärtat, handlingsid: Sbn 2021.1141.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sbn § 62

Dnr SBN 2021/128

Remiss - Motion om mer gynnsam
förskolemiljö
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara
motionen enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 maj 2021 (Ksau § 110/2021)
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion om mer
gynnsam förskolemiljö med följande lydelse:
”För snart 10 år sedan lanserade Naturskyddsföreningen konceptet ”Giftfri
förskola”, vilket innebär att förskole-verksamheten ska verka för att inventarier och
annat som barnen kan komma i kontakt med ska vara fria från skadliga ämnen. Det
handlar om allt ifrån leksaker och elektronik till rengöringsmedel. Detta har även
Tomelilla kommun anammat.
En del kommuner har därtill vidareutvecklat konceptet för att inbegripa hela
förskolefastigheten, dvs byggnader och barnens utemiljöer.

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

Man har då stipulerat kända riskkomponenter inom fastigheterna. Det kan handla om
plastmattor – PVC och asbest, tryckta syllar – kloranisoler/fenoler, kaseinförekomst i
betongspackel, kreosothaltigt trä utomhus, däck och tryckimpregnerat virke i barnens
lekmiljöer, olämpliga växter och otillräckligt solskydd av utemiljön etc.
Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:


Att Familjenämnden verkar för inventering av våra förskolor för att klarlägga
olämplig förekomst av material och annat, samt tillse att direkt skadliga och
enkelt avhjälpta olämpligheter åtgärdas snarast.
och



Att Familjenämnden i förlängningen tar fram planering över hantering och
åtgärd av samtliga resterande brister och olämpligheter. Lämpligen vid

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 juni 2021

§ 62 forts.
löpande- och planerat underhållsarbete samt vid ombyggnation. Vidare ska
denna plan fortleva och revideras kontinuerligt, förslagsvis med hjälp av
underhållsplanen.”
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen är positiv till detta och anser att det är i linje med de hållbarhetsmål
som finns. Inventeringen av fastigheterna kräver dock kompetens i frågan som
förvaltningen saknar och som i sin tur kräver att kommunen upphandlar den typen
av kompetens för att göra denna form av inventering. Förvaltningen uppskattar
konsultkostnaden till cirka 500 000 kronor. Efter att inventering har gjorts får
förvaltningen återkomma med vilka åtgärder som krävs, men även vilka kostnader de
föreslagna åtgärderna innebär.
Viss ”besiktning” av utemiljön har förvaltningen kompetens för, vilket skulle kunna
ske i dialog med ansvariga förskolechefer.
Den inventering av plaster som kommunen gjort resulterade i att förvaltningen sedan
tidigare besvarat en liknande motion med ” Förskolecheferna i Tomelilla kommun
har sedan uppdraget om plastminimering vidtagit åtgärder på sina förskolor och i
detta arbete har även andra föremål rensats ut. De icke leksaker, saker som från
början inte avsedda för lek till exempel gamla datorer och elvispar har nu plockats
bort. Förskolecheferna har även sett över den plast som finns och kontrollerat att
den är rätt märkt. De leksaker och inventarier som köps in följer de miljökrav som
finns i upphandlingarna och när nya upphandlingar görs finns det möjlighet att ställa
högre krav.”

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

Alla inköp/upphandling som görs av rengöringsmedel eller lös egendom uppfyller de
miljökrav som ställs. Detta gäller även lekplatser. Några farliga växter finns inte i den
utemiljö som förskolebarnen i Tomelilla vistas i.
Det har även tidigare gjorts en inventering utifrån nya regler från Boverket på
fastigheter som är byggda mellan åren 1956-1973 och då omfattades förskolan
Lärkan i den inventeringen och höga halter av asbest hittades och åtgärder vidtogs.
Den inventering som motionärerna nu vill att kommunen ska göra av såväl
fastigheternas komponenter som utemiljö har inte gjorts av förvaltningen tidigare,
men förvaltningen är positiv till en sådan inventering.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 62 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Inventeringen och de framtida åtgärderna kommer att ha ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Utifrån såväl ett barnperspektiv som ett miljöperspektiv är detta positivt att
arbetsmiljön på förskolorna förbättras.
Miljöperspektivet
Se ovan.
Uppföljning
Utarbetas en plan för detta sker uppföljning vidare enligt plan.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen enligt
förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.1417.
Ksau § 110/2021 Motion om mer gynnsam förskolemiljö, handlingsid: Sbn
2021.1238.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

Sander Dijkstra (M) och Thony Blomgren (SD) yrkar bifall för förvaltningens förslag
till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i
enlighet med Sander Dijkstras (M) och Thony Blomgrens (SD) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sbn § 63

Dnr SBN 2021/17

Aktuella upphandlingar för
samhällsbyggnadsnämnden 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av aktuella
upphandlingar 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 av aktuella
upphandlingar och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2021.1418.
Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2021.1408.

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

_________
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Sbn § 64

Dnr SBN 2021/4

Delegeringsbeslut 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande maj 2021
samt månadsrapport bostadsanpassning gällande maj 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2021.1419.
Delegeringsbeslut maj 2021, handlingsid: Sbn 2021.1410.
Månadsrapport bostadsanpassning maj 2021, handlingsid: Sbn 2021.1409.

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

_________
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Sbn § 65

Dnr SBN 2021/3

Anmälningsärenden 2021-06-18
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden
och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-18:


Brev adresserat till Samhällsbyggnadsnämnden har daterats och
inkommit 2021-06-14. Handlingsid: Sbn 2021.1427.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden
och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2021.1435.
Till Samhällsbyggnadsnämnden gällande bestridande av faktura, handlingsid: Sbn
2021.1427.

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

_________
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Sbn § 66

Återrapportering gällande
plastminimering i Tomelillas förskolor
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att återrapportera
gällande plastminimering i Tomelillas förskolor.

Ärendebeskrivning

Sammanträdet beslutar under punkt 2 ”Förändringar i föredragningslistan” att
lägga till punkt 13 ”Återrapportering gällande plastminimering i Tomelillas
förskolor”.
Maria Mickelåker (C) lyfter behovet av en återrapportering av den inventering
som gjorts av förvaltningen på uppdrag av kommunfullmäktige 15 oktober
2018, Kf § 15/2018 Svar på motion angående utfasning av giftiga ämnen
i våra förskolor.

Förslag till beslut under sammanträdet

Maria Mickelåker (C) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till
förvaltningen att återrapportera gällande plastminimering i Tomelillas
förskolor.

Beslutsgång

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

Efter ställd proposition finner ordföranden att samhällsbyggnadsnämnden
beslutar enligt Maria Mickelåkers (C) yrkande.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige 2018-10-15, Kf § 15/2018 Svar på motion angående
utfasning av giftiga ämnen i våra förskolor
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag på
yttrande.
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§ 66 forts.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2017-02-17, Kssamu §
12/2017 Plastminimering i Tomelillas förskolor
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar ge förvaltningen i
uppdrag att utreda hur en process kan inledas för att minska användningen av
plaster i Tomelilla kommuns förskolor.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Signature reference: eeaa75c2-164b-4aba-bb4d-47e9bedd926e

Teknisk chef Ulrika Olsson
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