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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

27 augusti 2021

Ej tjänstgörande ersättare
Tobias Högborg (C), §§ 67–68
Per Jeppsson (M)
Henrik Nilsson (S)
Petra Blomgren (SD)
Claes Melin (MP)
Övriga närvarande från förvaltningen
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Ulrika Olsson, teknisk chef
Håkan Berggren, planeringsingenjör
Johanna Kandell, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 67 Ändringar i föredragningslistan
§ 68 Dialoger och informationsärenden 2021-08-27
§ 69 Justering av lokala ordningsföreskrifter
§ 70 Återrapportering gällande plastminimering i Tomelillas förskolor
§ 71 Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021
§ 72 Medborgarinitiativ - Utegym i Onslunda
§ 73 Medborgarinitiativ - Ishall i Tomelilla
§ 74 Motion angående kommunekolog
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§ 75 Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden 2021
§ 76 Delegeringsbeslut juni och juli 2021
§ 77 Anmälningsärenden 2021-08-27
_________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Sbn § 67

Ändringar i föredragningslistan
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande ändring i föredragningslistan:
Punkten ”Frågor från Inger Åbonde (S)” tillkommer under punkt 3 ” Dialoger
och informationsärenden 2021-08-27”.
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Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Sbn § 68

Dnr SBN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 202108-27
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:
1. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)
-

Samverkansavtal för 2021–2023 med Österlens vattenråd (ÖVR) och
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån (NKT)
Med den stundande omorganisationen inom kommunen kommer
samverkan med vattenråden att falla under kommunstyrelsen, vilket
samhällsbyggnad har behandlat i samspråk med kommunstyrelsens
ledning.

-

Visionsarbete i Tomelilla kommun
Med anledning av att det inte är den slutliga versionen av visionen som
bifogats i utskicket kommer visionen att diskuteras på nästkommande
sammanträde.

-

Vattenbrist under sommaren
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Efter att man haft akut vattenbrist i Kivik under sommaren har VAbolagets organisation gjort en stor insats. Sander informerar även om att
vattenledningen mellan Kivik och Brösarp förväntas iordningställas under
kommande år.
2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
-

Coronarestriktionerna ligger kvar på sporthallar i kommunen.

-

Kommunledningen har beslutat kring en större omorganisation där
områdena plan, vattenråd och mark går över från samhällsbyggnad till
kommunstyrelsen. Planfrågor och investeringar kopplade till dessa
kommer därmed att lämna samhällsbyggnadsnämnden och den nya
organisationen ska vara på plats så snart som möjligt, men senast 1
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27 augusti 2021

§ 68 forts.
oktober 2021 enligt planerna. Det kommer även att innebära förändringar
i samhällsbyggnadsnämndens reglemente eftersom de frågor som rör
mark, vatten och miljö flyttas till kommunstyrelsen.
Ida Bornlykke (S) lyfter frågan varför man inte har informerat
samhällsbyggnadsnämnden tidigare om den stora omorganisationen.
Diskussionen förs där hela samhällsbyggnadsnämnden är eniga om att det
är olyckligt att man blivit överraskad av beslutet, att det inte förekommit
någon intern information samt att detta skett utan nämndens kännedom.
3. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
-

Information om vad som är aktuellt i verksamheten, samt:

-

Din fart-skyltar finns nu uppsatta i Onslunda

-

Bygglov krävs för de fyra digitala informationsskyltarna som diskuterats

-

Möte har genomförts med föreningarna som visat intresse för att drifta
friluftsbad under sommaren 2022

-

Brev till berörda har gått ut angående namnbyte på väg i Sälshög

-

Rensningsinsats av dammar i kommunen pågår

4. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren
-

Dialog om centrumutveckling Tomelilla tätort 2021-06-23
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Genomgång av resultaten från enkäten. Förvaltningen har tagit med
medborgarnas synpunkter och kommer att satsa på blommande träd,
någon form av hinderbana samt spel på torget. Man har även gjort
anpassningar av scenens placering samt planerat för en större öppen yta
för torghandel.
Angående en offentlig toalett har det funnits stort intresse från
medborgare och man har nu ritat in en plats där det skulle kunna anläggas
en offentlig toalett. Dock finns det inget beslut på en sådan och inga
medel i nuvarande plan.
Thony Blomgren (SD) frågar kring möjligheten att få till stånd ett avtal
med exempelvis fastighetsägare vid torget angående offentlig toalett och
om förvaltningen har undersökt saken.
Ulrika Olsson svarar att man fört samtal med en fastighetsägare och att
det funnits ett avtal tidigare. Detta är något man kan undersöka igen,
vilket nämnden är enig om att förvaltningen bör göra.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

§ 68 forts.
Thony Blomgren (SD) lyfter frågan om skyltning till de offentliga
toaletter som finns. Exempelvis på kulturhuset, stationen och i
kommunhuset.
Diskussionen förs att skyltningen är bristande.
5. Frågor ställda av Inger Åbonde (S)
-

Diskussion kring motorklubbens begäran om avloppsutbyggnad till
Svampaområdet. Efter en felskrivning i tidigare protokoll har ärendet
försenats, men finns nu hos VA-bolaget som ska utföra en
kostnadsberäkning.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2021.1858.
Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn 2021.16.
Dialog om centrumutveckling Tomelilla tätort 2021-06-23_sammanställning,
handlingsid: Sbn 2021.1831.
Rapport - Tyck till om aktiviteter och utsmyckning på torget, handlingsid: Sbn
2021.1846.
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Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Sbn § 69

Dnr SBN 2021/113

Justering av lokala ordningsföreskrifter
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag på förändringar i
de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:01 samt A 17:01 enligt bilagor
med handlingsid: Sbn 2021.1922 respektive Sbn 2021.1924, samt översänder
desamma till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

De lokala ordningsföreskrifterna är ett tillägg till ordningslagen, vilka är anpassade till
varje kommuns lokala förutsättningar. De styr vad som är tillåtet att göra på offentlig
plats i kommunen. Verksamheten redovisar förslag på förändringar i reglemente A
16:1 samt A 17:1 enligt nedan. I bifogade reviderade reglementen är berörda stycken
markerade med gult, ny eller ändrad text är röd.
Förvaltningen föreslår följande förändringar:

A 16:1 Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för
Tomelilla kommun
Befintlig text.

Containrar
8 § Ägaren, eller den som har rättighet att nyttja container, som ställs upp på offentlig
plats är skyldig att ansöka om belamringstillstånd av polismyndigheten. Containern
ska tydligt märkas upp med ägarens, eller nyttjarens, namn, adress och
telefonnummer.
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Förslag på kompletterande text.

Containrar och byggställningar
8 § Ägaren, eller den som har rättighet att nyttja container eller byggställning, som
ställs upp på offentlig plats är skyldig att ansöka om belamringstillstånd av
polismyndigheten. Containern eller byggställningen ska tydligt märkas upp med
ägarens, eller nyttjarens, namn, adress och telefonnummer.
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§ 69 forts.

A 17:1 Reglemente om skyldigheter kring renhållning på
gångbana m.m. i Tomelilla kommun
Fastighetsinnehavares skyldighet
Befintlig text.
Övrigt såsom framkomlighet, trafiksäkerhet och trevnad
6 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta erforderliga åtgärder för att hålla
gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras
samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga
omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.
Uppställande av sopkärl för fordonstömning, vilka tillhandahållits av kommunen
eller av denne anlitad entreprenör, får under tömningsdagen, och endast denna dag,
uppställas på plats inom gångbaneutrymmet eller annat utrymme, som anvisats av
kommunen.
De åtgärder som krävs är bl.a. att se till att växter på fastigheten inte inkräktar på
gångbanans behov av fri bredd och höjd, så att gångbanan kan fylla sin funktion för
gångtrafikanter.

Signature reference: 16f646cb-63cb-49a0-b38a-2f5a54aab096

Vid utfart mot gata ska växter inte vara högre än 80 cm räknat från gatans nivå.
Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.
Vid hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska växter inte vara högre än 80
cm räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vartdera
hållet.
Vid tomt intill gata, cykelväg eller gångbana ska buskar eller träd som sträcker sig ut
över gata, cykelväg eller gångbana beskäras så att det finns fri höjd för trafikanter.
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§ 69 forts.
Den fria höjden som krävs är:
- Över gångbana minst 2,5 m
- Över cykelväg minst 3,2 m
- Över körbana minst 4,6 m
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara
för trafiksäkerheten kan kommunen utföra beskärning av växtlighet på
tomtägarensbekostnad i enlighet med §§ 8–9 i detta reglemente.
Förslag på ny paragraf samt kompletterande text
Trafiksäkerhet på bostadsgator
Trafiksäkerheten på våra bostadsgator är viktig för både bilister och gångtrafikanter
och det kräver att det är fri sikt i vårt gaturum.
Befintlig text i §6 som flyttas till denna paragraf.
Vid utfart mot gata ska växter inte vara högre än 80 cm räknat från gatans nivå.
Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.
Vid hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska växter inte vara högre än 80
cm räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera
håll.
Vid tomt intill gata, cykelväg eller gångbana ska buskar eller träd som sträcker sig ut
över gata, cykelväg eller gångbana beskäras så att det finns fri höjd för trafikanter.
Den fria höjden som krävs är:
- Över gångbana minst 2,5 m
- Över cykelväg minst 3,2 m
- Över körbana minst 4,6 m
Signature reference: 16f646cb-63cb-49a0-b38a-2f5a54aab096

Befintlig text
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara
för trafiksäkerheten kan kommunen utföra beskärning av växtlighet på tomtägarens
bekostnad i enlighet med §§ 8–9 i detta reglemente.
Förslag på ändring av text
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara
för trafiksäkerheten kommer fastighetsägaren få en skriftlig tillsägelse att utföra
åtgärden.
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§ 69 forts.
Om åtgärder ej vidtas anses fastighetsinnehavaren försumlig i sin tillsyn över
fastigheten och fastighetsinnehavaren erhåller ett föreläggande i enlighet med §§8–9 i
detta reglemente.
Föreläggandet kan förenas med vite om inte åtgärden har vidtagits.
Befintlig text
Åtgärder vid ej utförda åtaganden i enlighet med detta reglemente
8 § Om fastighetsägaren inte fullgör sina åtaganden avseende beskärning av
växtlighet enligt denna författning inom rimlig tid efter skriftlig tillsägelse, utför
Tomelilla kommun beskärning.
Förslag på ändring av text
Om fastighetsägaren inte fullgör sina åtaganden avseende beskärning av växtlighet
enligt denna författning inom rimlig tid efter skriftlig tillsägelse, erhålls ett
föreläggande. Föreläggandet kan förenas med vite om inte åtgärden har vidtagits.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten identifierar inga direkta ekonomiska konsekvenser utifrån beslutet.
Barnperspektivet
Verksamheten identifierar att man måste säkerställa att barn inte kommer till skada i
trafiken. Växtligheten ska sköts vid våra bostadsgator så att sikten hålls fri i
gaturummet.
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Miljöperspektivet
Verksamheten identifierar inga direkta miljökonsekvenser utifrån beslutet.
Uppföljning
Vid behov.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag på förändringar i
de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:1 samt A 17:1 enligt bilagor med
handlingsid: Sbn 2021.1848 respektive Sbn 2021.1847, samt översänder desamma till
kommunstyrelsen.
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§ 69 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2021.1859.
A 16_1 Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla
kommun_reviderad, handlingsid: Sbn 2021.1848.
A 17_1 Reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana m m i Tomelilla
kommun_reviderad, handlingsid: Sbn 2021.1847.
A 16:01 Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla kommun (slutlig
version Sbn § 69 2021-08-27), handlingsid: Sbn 2021.1922.
A 17:01 Reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana m m i Tomelilla
kommun (slutlig version Sbn § 69 2021-08-27), handlingsid: Sbn 2021.1924.
_________

Beslutet skickas till:
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Kommunfullmäktige
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Sbn § 70

Dnr SBN 2021/152

Återrapportering gällande
plastminimering i Tomelillas förskolor
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna återrapporteringen gällande
plastminimering i Tomelillas förskolor och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2021 (Sbn § 66/2021) uppdra
åt förvaltningen att återrapportera gällande plastminimering i Tomelillas förskolor.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 17 februari 2017
(Kssamu § 12/2017) ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur en process kan
inledas för att minska användningen av plaster i Tomelilla kommuns förskolor.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2018 (Kf § 15/2018) att besvara
motionen med förvaltningens förslag på yttrande.
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Förvaltningen, genom biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, avgav följande
yttrande:
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.
Rengöringsmedel som används följer de miljökrav som ställts i den
upphandlingen.
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12

Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

§ 70 forts.
Detta betyder att farliga gifter i framtiden helt kommer fasas ut från
förskolorna genom miljökrav i upphandlingarna. Skulle kommunen önska att
genomföra processen snabbare krävs utökning av Barn och utbildnings
budgetram för att till exempel byta ut alla inventarier som inte håller måttet vid
ett och samma tillfälle.”
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, avgav följande yttrande:
I samband med uppdraget påbörjades inventering av hur arbetet för
minskning av plaster och andra kemikalier kan genomföras.
Förskoleverksamheten har sedan dess vidtagit åtgärder, där olämpliga leksaker
plockats bort och plastprodukter har inventerats.
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I det fortsatta arbetet för att uppfylla det politiska beslutet i
samhällsbyggnadsutskottet tittar förvaltningen på att upprätta en handlingsplan
för arbetet. Goda exempel plockas in från andra kommuner. Utöver detta
pågår arbetet med giftfri förskola fortlöpande genom att bland annat ställa
krav i upphandling och genom att verksamheterna självmant jobbar med
frågorna.
Ramavtal gällande lekmaterial avropas via SKL Kommentus och det nya
avtalet som tilldelas i slutet september 2018 kommer att bidra till att nå målet
om en giftfri förskola. Kraven i upphandlingen har utgått ifrån
naturskyddsföreningens projekt operation giftfri förskola. Upphandlingen är
uppdelad i sex produktområden och för varje område finns ett minsta antal
produkter som ska uppfylla miljö- och hållbarhetskraven i enlighet med
upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för en giftfri förskola. Enligt
förfrågningsunderlaget ska det finnas möjlighet att enbart avropa produkter
som uppfyller ställda hållbarhetskrav, de produkter som uppfyller kraven
kommer även att vara speciellt markerade.
Avtal avseende kemtekniska produkter finns med Staples, där har kommunen i
samband med förlängning av det avtalet utökat och ersatt produkter med mer
miljövänliga alternativ. Ersättning av vissa produkter kommer att ske
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§ 70 forts.
successivt till mer miljövänliga alternativ, detta för att fasa in beställarna till de
nya produkterna.
Förvaltningen har ett antal utsedda beställare för varje verksamhet/enhet som
har delegation att göra inköp, dessa får utbildning i rutiner och hantering av
beställning innan tillgång till systemet. Beställningar ska ske via kommunens
ekonomisystem och genom att begränsa antalet beställare i systemet kan
tydligare inköpsstatistik upprättas. Ramavtalen förbättras successivt och
tillgången till mer miljösmarta alternativ ökar hela tiden, inriktningen är att det
ska vara lätt att göra rätt. Det är i slutändan beställaren som har ett ansvar att
välja de bästa och mest ekonomiskt fördelaktiga ur sortimentet.
För åtgärder som är förenade med större kostnader, exempelvis möbler har
respektive verksamhet ansvar för att i den ordinarie budgetprocessen peka ut
vilka behov som finns. Att direkt ersätta allt som skulle kunna innehålla
skadliga ämnen innebär en stor kostnad. Det gäller att prioritera rätt och de
produkter som är minst bra kan rensas bort direkt, men det viktigaste är att
nya produkter som köps in är bra.
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Arbetet bör prioriteras i sex områden;
 Utbildning och kompetensutveckling
 Upphandling och inköp
 Rensa bort och fasa ut
 Mat och tillagning
 Byggnad och utomhusmiljö
 Rutiner för hygien och städning
Det finns checklistor upprättade av ex. naturskyddsföreningen för att underlätta
arbete med att begränsa gifterna i barnens vardag som kommunen kan ta del av.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna återrapporteringen gällande
plastminimering i Tomelillas förskolor och lägger densamma till handlingarna.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, teknisk chef Ulrika Olsson, handlingsid: Sbn 2021.1860.
Kssamu § 12/2017 Plastminimering i Tomelillas förskolor, handlingsid: Sbn
2021.1605.
Kf § 15/2018 Svar på motion angående utfasning av giftiga ämnen i våra förskolor,
handlingsid: Sbn 2021.1603.

Tidigare behandling

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2021 (Sbn § 66/2021) uppdra
åt förvaltningen att återrapportera gällande plastminimering i Tomelillas förskolor.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 17 februari 2017
(Kssamu § 12/2017) ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur en process kan
inledas för att minska användningen av plaster i Tomelilla kommuns förskolor.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2018 (Kf § 15/2018) att besvara
motionen med förvaltningens förslag på yttrande.
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Sbn § 71

Dnr SBN 2021/143

Ansökan om stöd till Storkprojektet i
Skåne 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja stöd till Storkprojektet med 30 000
kronor för år 2021 och att de ansökande återkommer till nämnden i början av 2022
med en redovisning av projektet.

Ärendebeskrivning

Storkprojektet drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes
Ornitologiska Förening. Projektet har som övergripande mål att Skåne ska få en vild
och flyttande storkstam. För att nå detta mål ansöker projektet om ett ekonomiskt
stöd om 40 000 kr till verksamheten för år 2021.
Historiskt var storken en vanligt förekommande fågel i Skåne. I takt med att
landskapet förändrats, som en följd av ökad urbanisering, förändrat jordbruk och
ökad utdikning, har storkens livsmiljöer minskat storken har försvunnit från
landskapet. Storken har varit klassad som utrotad i Skåne.
För att få en stabil population storkar i Skåne behövs ca 100 flyttande par. Om
projektet skulle avslutas idag skulle populationen sannolikt dö ut. Sedan år 2017 har
både lyckade och misslyckade häckningar förekommit i Tomelilla kommun.

Signature reference: 16f646cb-63cb-49a0-b38a-2f5a54aab096

Storkprojektet har kommit till en punkt där man har byggt upp en vild storkstam
som har börjat flytta och återvända. I år visade sig 10 nya återvändare. Det totala
antalet återvändare är nu 51 stycken. 2020 häckade 80 fria par i Skåne, vilket var 6 par
mer än 2019 och det största antalet frihäckande storkar på över 100 år.
Projektets goda resultat ska ses som ett kvitto på ett levande landskap där både
biologisk mångfald, friluftsliv och ett effektivt jordbruk kan samexistera. Storken ses
som en signalart, det vill säga att om storken trivs så fungerar landskapet väl även för
andra organismer. För att skapa förutsättningar för en stabil storkpopulation behöver
storkprojektet intensifiera åtgärdsarbetet.
Att den vita storken nu åter kan ses i Skåne uppmärksammades även 2020 stort av
media och allmänhet, detta till trots att det publika släppet 2020 inte kunde
genomföras.
Projektet behöver förstärkas för att klara av det ökade arbete som krävs, bland annat
vid de tre större hägnen i Skåne. Målet är att ha ytterligare en avlönad medarbetare
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§ 71 forts.
för att klara både det fysiska arbete som krävs i fält och att vara stöd för de 60-talet
volontärer som hjälper till med allt från uppfödning, matning och ringmärkning till
upprustning och underhåll av hägn.
Projektet har beviljats stöd från Tomelilla kommun enligt följande:
2019 30 000 kronor
2020 30 000 kronor
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande:
Förvaltningen menar att det är angeläget att samarbetet med projektet fortsätter
åtminstone fram till dess att antalet häckande storkpar överstiger den kritiska gränsen
100 par, eftersom det är kopplat till annat pågående arbete i kommunen. Exempelvis
vattenrådens verksamhet och framtagandet av kommunens Natur- och parkprogram.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker inom befintlig ram och beslutet medför en mindre kostnad men har
inga stora ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Barnperspektivet
Verksamheten Storkprojektet bidrar till att öka tillgången till rekreations- och
fritidsverksamhet även för kommunens yngre medborgare och arrangemangen har
också varit populära bland just barn.

Signature reference: 16f646cb-63cb-49a0-b38a-2f5a54aab096

Miljöperspektivet
Beslutet innebär att Tomelilla kommun bidrar till positiv utveckling av
Generationsmålen om ekosystem och biologisk mångfald, samt Miljömålen levande
sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap samt ett rikt växtoch djurliv.
Uppföljning
Samhällsbyggnadschefen anser att de sökande bör återkomma till
samhällsbyggnadsnämnden i början av 2022 och återkoppla projektet och redovisa
vad kommunens medel används till.
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Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja stöd till Storkprojektet med 30 000
kronor för år 2021 och att de ansökande återkommer till nämnden i början av 2022
med en redovisning av projektet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.1861.
Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021, handlingsid: Sbn 2021.938.
_________

Beslutet skickas till:
Naturskyddsföreningen i Skåne/Storkprojektet
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Sbn § 72

Dnr SBN 2021/150

Medborgarinitiativ - Utegym i Onslunda
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2021 (Ksau § 117/2021)
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Pernilla Allard har den 11 maj 2021 inkommit med medborgarinitiativ med
följande lydelse:
”Jag och en kompis skulle jättegärna vilja ha ett utegym i Onslunda för att de hade
varit väldigt mysigt nu i sommar!”
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår
samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig enligt följande:
Utegym är en bra aktivitet oavsett pandemi eller inte. Som samhällsbyggnadschef
tillika kulturchef anser jag att vore positivt med ett utegym i Onslunda. Jag anser
dock att frågan bör beredas av kultur-och fritidsnämnden eftersom frågan ligger
inom deras verksamhetsområde. Detta är också en fråga för kommande
investeringsberedning.
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Ekonomiska konsekvenser
Byggnationen har ekonomiska konsekvenser. Det senaste utegymmet kostade cirka
500 000 kronor.
Barnperspektivet
All möjlighet för att stimulera rörelse, aktivitet och idrott är positivt utifrån ett
barnperspektiv.
Miljöperspektivet
Mindre påverkan på miljön.
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Uppföljning
Kopplat till byggnation.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.1862.
Remiss – Ksau § 117/2021 Medborgarinitiativ – Utegym i Onslunda, handlingsid:
Sbn 2021.1504.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2021 (Ksau § 117/2021)
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sbn § 73

Dnr SBN 2021/151

Medborgarinitiativ - Ishall i Tomelilla
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att
besvara medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande med
förtydligandet att det inom överskådlig framtid inte kommer att finnas
investeringsutrymme av denna magnitud i kommunen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2021 (Ksau § 118/2021)
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Tomi Lahtinen, Ronny Hansson och Jörgen Lundgren har den 14 maj 2021
inkommit med medborgarinitiativ med följande lydelse:
”Under ett antal decennier har idéen om en ishall till sydöstra Skåne varit på tapeten
och en naturlig och självklar placering skulle kunna vara vid
Österlenhallen/Österlenbadet i Tomelilla.
I vintras såg vi vilket stort intresse det finns för vintersport och skridskor i synnerhet
och då handlar det mycket om att ta tillvara detta intresse främst ur
folkhälsosynpunkt, vilket är viktigt att tänka på i dessa Covid-19-tider.
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Det finns många i närområdet, som redan idag ägnar sig åt issport, som t ex
kälkhockey, där Tomelilla finns representerade i VM- och OS-sammanhang både
med spelare och landslagstränare.
Ur ett jämställdhetsperspektiv har tjejerna mycket liten tillgång till ishallarna i Skåne,
vilket man skulle råda bot på i och med en ny ishall i Tomelilla, då man har möjlighet
att styra upp tillgängliga tider för träning och tävling. Intresset är stort bland tjejerna!
Det behövs minst ca 60 m x 30 m, för att få en bra isbana, men viktigt är också att
tänka på läktarmöjligheterna.
Att bygga nytt ger en unik chans att bygga rätt ur tillgänglighets- och
jämställdhetssynpunkt. En ishall ger också andra möjligheter, som den kan användas
till, som t ex mäss-, konsert- och aktivitetshall. Detta är ett mycket bra tillfälle för
vårt näringsliv att ställa sig positivt till med en ishall, även ur besöksnäringssynpunkt,
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där Tomelilla är stort. Ishallen ger också en unik möjlighet till samarbete mellan
likasinnade föreningar, som t ex hockeyskola, konståkning.
Att ishallen skall placeras i Tomelilla känns för oss naturligt och då det är det bästa
läget väster om Österlenbadet, för att använda anläggningarna energioptimalt, men
även ur fastighetsskötselsynpunkt.
Som kommuninvånare ser vi det här projektet som genomförbart, då det handlar om
att göra Tomelilla mer attraktivt ur utvecklingssynpunkt, där man kan bygga vidare
på Österlenhallen/Österlenbadet med Kastanjeskolan och Folkhögskolan i dess
närhet. Därför är det också viktigt att tänkta optimalt ur ekonomisk synvinkel. Hur
ekonomiskt det att hålla en 100-miljonersanläggning stängd tre månader under
sommaren, när man har planer på att renovera Välabadet för ca 15 miljoner kronor,
för att detta ska vara öppet under åtta sommarveckor? I samband med att man
bygger ishallen, är det ytterst lämpligt att utomhusdelen till Österlenbadet färdigställs.
Därmed använder vi pengarna och fastigheterna optimalt.
Därför är vårt förslag, som engagerade kommuninvånare, att en ishall byggs i
Tomelilla snarast.”
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
I takt med att Tomelilla växer befolkningsmässigt och vill öka sin attraktivitet kan det
finns skäl att överväga en ishall för såväl våra medborgare som för personer i vårt
närområde. Å andra sidan är det en stor investering för kommunen och framför allt
en hög driftkostnad.
Det finns olika typer av ishallar och det skiljer sig exempelvis i storlek, publikstorlek,
spelnivå eller om anläggningen även ska gå att använda till andra arrangemang.
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Som samhällsbyggnadschef tillika kulturchef är jag och även förvaltningen positiv till
en sådan byggnation, men det kräver en långsiktig investering och en väl avvägd årlig
driftkostnad i relation till andra behov av investeringar och behov av förstärkningar i
såväl min verksamhet som hos mina kollegor.
De kommuner som byggt nya ishallar det senaste åren gör investeringar som ligger
mellan cirka 60–200 miljoner kronor och en byggperiod på mellan 16–21 månader.
Dessa kommuner har lång erfarenhet av isidrott och samarbete med etablerade
föreningar vars kunskap jag kan anta har varit med i kravspecifikationen av
anläggningen.
Jag anser dock att frågan även bör beredas av kultur-och fritidsnämnden eftersom
frågan ligger inom deras verksamhetsområde. Detta är också en fråga för kommande
investeringsberedning.
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Ekonomiska konsekvenser
Byggnation av en ishall är en investering och medför en långsiktig driftskostnad. Som
framgår av mitt svar kommer de ekonomiska konsekvenserna vara beroende av vilka
krav som ställs på anläggningen och vilken teknik som kommer att användas för att
värma upp och kyla ner anläggningen.
Barnperspektivet
All möjlighet för att stimulera rörelse, aktivitet och idrott är positivt utifrån ett
barnperspektiv.
Miljöperspektivet
Skapandet av anläggning har miljömässiga konsekvenser för själva marken och vilken
typ av teknik och material som används.
Uppföljning
Vid byggnation tillkommer uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.1863.
Remiss – Ksau § 118/2021 Medborgarinitiativ – Ishall i Tomelilla, handlingsid: Sbn
2021.1505.
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Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2021 (Ksau § 118/2021)
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
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Förslag till beslut under sammanträdet

Ida Bornlykke (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara medborgarinitiativet i enlighet med
förvaltningens yttrande med förtydligandet att det inom överskådlig framtid inte
kommer att finnas investeringsutrymme av denna magnitud i kommunen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
enligt Ida Bornlykkes (S) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sbn § 74

Dnr SBN 2020/327

Motion angående kommunekolog
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020 (Ksau §
281/2020) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående kommunekolog med
följande lydelse:
” Kommunfullmäktige har nyligen antagit ett ambitiöst Natur- och parkprogram. Det
ansöks om Lona-pengar, det motioneras om olika ekologiska, större och mindre
projekt, vi vill nog alla att Tomelilla genomgående ska vara en hållbar kommun.
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Vi socialdemokrater ser behov av någon som håller koll på utvecklingen i Sverige och
omvärlden och översätter det till Tomelilla, någon som har ett tydligt ansvar. Det är
allt för viktigt för att spridas ut i bitar inom olika delar av förvaltningen.
För att ta ett samlat grepp ser vi att en kommunekolog behöver återrekryteras, en
person som har bred kunskap och kompetens i ekologi och som kan ta ansvar för
naturvårdsfrågorna och håller samman dem. Vi ser behovet av någon i kommunen
som ser konsekvenserna på planer utifrån ett ekologiskt perspektiv och som kan var
en motor i naturvårdsarbetet.
En kommunekolog kan också samverka med olika brukargrupper om
tillgänglighetsåtgärder inom rekreation och friluftsliv. Allt för att skapa ett samhälle
för alla våra kommuninvånare.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Socialdemokraterna på
att det åter anställs en kommunekolog i Tomelilla kommun.”
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Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
En variationsrik natur är en av de största tillgångarna som Tomelilla kommun har
och kan vara en viktig del till att människor väljer att bo i kommunen. Att bevara och
öka naturvärden i kombination med information till allmänheten är inte bara viktigt
för att nå miljömålen, utan förväntas även vara ekonomiskt gynnsamt genom att
kommunen blir ännu mer attraktiv för inflyttning och turism.
I samband med covid-19-pandemin har allmänheten visat ett stadigt ökande intresse
för naturrekreation. Kommunerna är nu i behov av att utveckla infrastrukturen för
ökat besökstryck i naturområdena. Det inkluderar även kampanjer för ökat ansvar i
naturområdet, minskad nedskräpning och informationsspridning kring
allemansrätten och andra viktiga regler som gäller i skyddade områden.
Det är viktigt att arbeta med dessa frågor och att det i kommunen finns kompetens i
fler tjänster än att enbart fokusera på en enskild handläggare. Däremot är det mindre
intressant hur tjänsten tituleras. Mot bakgrund av den kommande omorganisationen
av samhällsbyggnad där plan- och markfrågor flyttas till den nya tillväxt- och
utvecklingsavdelningen kommer också ansvaret för detta flyttas från
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Det är också viktigt att belysa
sambandet mellan Vattenrådens arbete och denna tjänst. Huruvida mottagande chef i
omorganisationen vill inrätta en sådan tjänst ligger utanför fullmäktiges möjligheter
att styra.
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Ekonomiska konsekvenser
Beroende på tjänstens innehåll samt vilken erfarenhet och kompetens som kommer
att krävas så kommer detta ha ekonomiska konsekvenser vid inrättandet av en tjänst.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Kan ha positiva effekter utifrån miljöperspektivet.
Uppföljning
Ingen uppföljning.
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Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.1864.
Ksau § 281/2020 Motion angående kommunekolog, handlingsid: Sbn 2020.3057.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020 (Ksau §
281/2020) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
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Kommunfullmäktige
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Sbn § 75

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 2021.1865.
Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2021.1849.

Signature reference: 16f646cb-63cb-49a0-b38a-2f5a54aab096

_________

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Sbn § 76

Dnr SBN 2021/4

Delegeringsbeslut juni och juli 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för
juni och juli 2021 och lägger densamma till handlingarna.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bjuda in Österlen VA AB till nästkommande
sammanträde för att komma och berätta om ärenden kopplade till
översvämningarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande juni och
juli 2021 samt månadsrapport bostadsanpassning gällande juni och juli 2021.
Bostadsanpassning juni 2021: avser två hissar, varav den ena är en begagnad som ska
återanvändas och den andra är ny eftersom det inte finns fler begagnade att tillgå.
Bostadsanpassning juli: Minusbeloppet beror på att offerten som beslutet är fattat
enligt inte överensstämde med fakturan som inkom.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för
juni och juli 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2021.1866.
Delegeringsbeslut juni 2021, handlingsid: Sbn 2021.1850.
Signature reference: 16f646cb-63cb-49a0-b38a-2f5a54aab096

Delegeringsbeslut juli 2021, handlingsid: Sbn 2021.1851.
Månadsrapport bostadsanpassning juni 2021, handlingsid: Sbn 2021.1834.
Månadsrapport bostadsanpassning juli 2021, handlingsid: Sbn 2021.1833.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ida Bornlykke (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden bjuder in Österlen VA AB till
nästkommande sammanträde för att komma och berätta om ärenden kopplade till
översvämningarna.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

§ 76 forts.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
enligt Ida Bornlykkes (S) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 16f646cb-63cb-49a0-b38a-2f5a54aab096

Österlen VA AB

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 augusti 2021

Sbn § 77

Dnr SBN 2021/3

Anmälningsärenden 2021-08-27
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-27:




Protokoll Årsstämma Österlens vattenråd 2021-05-28
Protokoll Konstituerande möte Österlens vattenråd 2021-05-28
Årsrapport från Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten
Länk till rapport:
www.hanomiljo.se/resultat

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2021.1867.
Protokoll Årsstämma Österlens vattenråd 2021-05-28, handlingsid: Sbn 2021.1853.
Protokoll konstituerande möte Österlens vattenråd 2021-05-28, handlingsid: Sbn
2021.1854.

Signature reference: 16f646cb-63cb-49a0-b38a-2f5a54aab096

_________
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