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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

22 oktober 2021

Ej tjänstgörande ersättare
Per Jeppsson (M), §§ 88–90, 93–98
Petra Blomgren (SD)
Henrik Nilsson (S)
Claes Melin (MP)

Övriga närvarande från förvaltningen
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Ulrika Olsson, teknisk chef
Håkan Berggren, planeringsingenjör
Rasmus Simonsen, driftchef gata/park (närvarande under egen del av punkt 3)
Emelie Olsson, ekonom
Johanna Kandell, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 88 Dialoger och informationsärenden 2021-10-22
§ 89 Försäljning Tryde 13:11
§ 90 Omdisponering av investeringsmedel
§ 91 Motion angående tekniskt vatten till pooler
§ 92 Motion angående regntunnor
§ 93 Motion - Öka folkhälsan
§ 94 Modellfinansiering för föreningslivet i Tomelilla kommun
§ 95 Delegeringsregler för samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden 2019–2022
Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

§ 96 Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden 2021
§ 97 Delegeringsbeslut september 2021
§ 98 Anmälningsärenden 2021-10-22
_________

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

Sbn § 88

Dnr SBN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 202110-22
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:
1. Rasmus Simonsen redovisar utvecklingsförslag för grönyteskötseln.
-

Presentation av en utvecklingsplan i två steg, där steg ett är på ett års sikt
och steg två på två till fyra års sikt.

2. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)
-

Medborgardialog
Samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra medborgardialog i samband
med nästkommande sammanträde den 26 november. Ledamöterna
kommer alla att gå ut i Tomelilla tätort för att möta medborgare och fråga
dem vad de tycker inom tre fokusområden; grönyteskötsel, utsmyckning
och trygghet. Ledamöterna ska ha västar och namnskyltar.
Ida Bornlykke (S) föreslår att förvaltningen kan sätta upp skyltar på de
platser där man valt att inte bekämpa ogräs/klippa gräs exempelvis. Det
görs på vissa platser för att bevara den biologiska mångfalden.
Ulrika Olsson tar förslaget med sig till verksamheten.

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

-

Namnbyte i Sälshög

3. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
-

Medborgardialog; Förvaltningen ska ha medborgardialog ”nyfiken på”
den 24 november på kulturhuset. Representanter från olika delar ska
finnas på plats för att ta emot synpunkter om verksamheten och hur den
kan utvecklas.

-

Konstgräsplanen; med anledning av förseningarna i anläggandet av
konstgräsplanen kommer föreningar att kunna ansöka om ersättning för
merkostnader avseende planhyror.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

§ 88 forts.
-

Infiltration vid avloppsanläggningen i Eljaröd
Ida Bornlykke (S) har ställt frågan om pumpstationen är åtgärdad och hur
detta har påverkat infiltrationen.
Johan Persson på Österlen VA AB har svarat att arbetet pågår och att
den nya infiltrationen ska vara på plats i oktober, senast november.

4. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
-

Avtalet med Karaten Bygg är hävt och samtal har inte kunnat äga rum då
deras ombud har dragit sig ur.

5. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren
-

Torget-projektet fortskrider enligt tidsplanen.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2021.2282.
Synpunkt gällande hanteringen av medborgares möjlighet att påverka utgången
gällande namnbyte på gator i Sälshög, handlingsid: Sbn 2021.2190.

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

_________

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

Sbn § 89

Dnr SBN 2021/154

Försäljning Tryde 13:11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att genomföra
försäljningen genom att anlita mäklartjänst.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sälja fastigheten till ett pris av 150 000 kronor i
enlighet med förvaltningens förslag.

Protokollsanteckning

I samband med försäljningen måste nyttjanderättsavtal på fastigheten avslutas.

Ärendebeskrivning

Den 8 mars 2021 inkom en förfrågan från styrelsen i Tryde friskola om möjlighet att
förvärva fastigheten Tryde 13:11. Fastigheten Tryde 13:11 är den så kallade
bollplanen som är på 9 334 m2. Förvaltningen gav en mäklarfirma i uppdrag att göra
en värdering av fastigheten. Värderingen visar att fastighetens värde uppgår till
150 000 kronor (+/- 10 000 kronor). Förvaltningens förslag är att fastigheten säljs
för 150 000 kronor.
I vanliga fall har samhällsbyggnadschefen delegation för försäljning av fastigheten,
men i detta fall är fastigheten större och högre värderad än vad delegationen tillåter.
Denna fastighet är inte heller industritomt eller småhustomt.
Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra
försäljningen, men via mäklare för att säkerställa försäljningsprocessen.

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

Ekonomiska konsekvenser
Intäkter till kommunen.
Barnperspektivet
Barns rörelse på den aktuella fastigheten blir mer långsiktig än i nuläget, vilket är
positivt.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

§ 89 forts.
Uppföljning
Ingen uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att genomföra
försäljningen genom att anlita mäklartjänst.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sälja fastigheten till ett pris av 150 000 kronor i
enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.2283.
Tryde 13:11 - karta, handlingsid: Sbn 2021.2207.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

Teknisk chef Ulrika Olsson

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

Sbn § 90

Dnr SBN 2021/229

Omdisponering av investeringsmedel
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att omdisponera
650 000 kronor av upptagna investeringsmedel för gatunamn enskilda vägar under
2021 och istället låta medel föras över till oförutsett för fastighetsinvesteringar för
2022.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 9 november 2020 investeringsramarna för 2021
(Ks § 141/2020). I underlaget framgår det att investeringsbudgeten avsatt 700 000
kronor för ”Namnbyte, enskilda vägar”.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer inte att kunna förbruka dessa medel i sin
helhet under 2021. Ungefär 50 000 kronor har använts för beslutade namnbyten och
förvaltningen föreslår därför att resterande medel flyttas till raden oförutsett under
fastighet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser av omdisponeringen.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att omdisponera
650 000 kronor av upptagna investeringsmedel för gatunamn enskilda vägar under
2021 och istället låta medel föras över till oförutsett för fastighetsinvesteringar för
2022.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

§ 90 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.2284.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

Sbn § 91

Dnr SBN 2021/197

Motion angående tekniskt vatten till
pooler
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Jäv

Sander Dijkstra (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau §
149/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående
tekniskt vatten till pooler med följande lydelse:

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

” På senare år har pool i trädgården blivit en allt vanligare syn i vårt område.
Antingen anlägger man en pool eller så har man en pool ovan mark. Till en hyfsat
billig peng kan man få en till synes enkel pool att svalka sig i en varm och solig
sommardag. Men poolen ska varje år fyllas. Varje år är det samma sak. VA-enheter
runt om i Skåne rapporterar om stora uttag av vatten, ganska snart införs
bevattningsförbud när reservoarerna sinar.
Vi lever i ett allt torrare klimat vilket gör att grundvattnet inte höjs i samma takt som
tidigare. Risken är att vi i framtiden kommer få brist på dricksvatten. Att varje år fylla
pooler med dricksvatten är inte rimligt. En ovanmarkpool som i de allra flesta fall
fylls och töms årligen, rymmer allt från 2000 liter till 25 000 liter. Det är lätt att räkna
ut att ett antal sådana slukar värdefulla mängder som gör bättre nytta i kökskranen
eller i duschen. Våra vattenverk är heller inte dimensionerade för att producera
vatten till pooler.
I Kristianstad kommun erbjuder man tekniskt vatten (renat avloppsvatten) till
privatpersoner att använda för att fylla pooler. Vattnet är gratis, men man får själv

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

§ 91 forts.
ordna med tankbil och transporten hem. Detta är ett sätt att försöka spara ett
värdefullt livsmedel, dricksvatten.
Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående
att

Tomelilla kommun tillsammans med Simrishamns kommun utreder
möjligheter och former för privatpersoner att använda tekniskt vatten
att fylla pooler och till bevattning.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Som framgår av bifogat yttrande ställer sig Österlen VA AB positiva till denna
tekniska lösning och har redan initierat en utredning. Förvaltningen är, såväl som
motionärerna och bolaget, positiv till denna eventuella lösning. På så sätt kan vi
minska slöseriet av ett livsmedel och möjliggöra för hållbarheten att ta ett kliv framåt.
Se bilaga; Yttrande från Österlen VA AB - motion angående tekniskt vatten,
handlingsid: Sbn 2021.2197.
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser utifrån kommunens perspektiv.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

Miljöperspektivet
Se bilaga; Yttrande från Österlen VA AB - motion angående tekniskt vatten,
handlingsid: Sbn 2021.2197.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

§ 91 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.2285.
Yttrande från Österlen VA AB - motion angående tekniskt vatten, handlingsid: Sbn
2021.2197.
Remiss - Ksau § 149/2021 Motion angående tekniskt vatten till pooler, handlingsid:
Sbn 2021.1976.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige har den 21 juni 2021 (Kf § 92/2021) beslutat att remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 18 augusti 2021 (Ksau § 149/2021)
beslutat att remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

Sbn § 92

Dnr SBN 2021/199

Motion angående regntunnor
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Jäv

Sander Dijkstra (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau §
153/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående vattentunna med följande
lydelse:
”Genom att va-abonnenter själva tar hand om regnvattnet så minskas belastningen
på ledningsnätet, som vid kraftiga regn blir överbelastat och som då vid flertal
tillfällen har orsakat översvämningar. Senaste gången var 2019 när det kom ca 70 mm
regn på en kort tid.
Regnvattnet kan va-abonnenterna sedan att använda till bevattning för att minska
belastningen på dricksvattnet.
Vi föreslår därför

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

att

Tomelilla kommun genom dess VA-bolag, utreder möjligheten att till
sina va-abonnenter dela ut regntunnor.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen har haft diskussion med Österlen VA AB om detta.
Följande framkommer i denna diskussion:

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

§ 92 forts.
”Att ta väl vara på vattnet i ett kretsloppstänk är en väldigt god idé. Att ta vara på
naturens resurser på ett mer effektivt sätt är något som borde ligga på alla
fastighetsägares medvetande och intresse. Att aktivt skörda regnvatten är något som
varje hushåll kan bidra med för att minska behovet av att använda dricksvatten till att
bevattna trädgården.
Nyttoeffekten av denna åtgärd i förhållande till kostnaden är väldigt svårberäknad då
det inte finns någon garanti att dricksvatten inte längre kommer att användas vid
bevattning. Det är även avhängigt att det frekvent kommer tillräckligt med regn
under perioden när bevattning är som mest aktuellt för att ge något resultat.
Vid översvämningar är hårdgjorda ytor och höjdsättning av gator det som är den
största bidragande faktorn. Regntunnors effekt vid kraftiga regn är således väldigt
begränsad.”
Förvaltningen gör dock bedömningen att, oavsett de synpunkter som finns kring
detta förslag, vore det bra om Österlen VA AB fick uppdrag att redovisa vilka
möjligheter som finns, kostnadsaspekter, logistik vid eventuell implementering et
cetera, i enlighet med motionärens förslag. När utredningen är klar får nytt beslut tas
och då kan det bli aktuellt att detta förslag kan bli föremål för
investeringsberedningen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser för kommunen utan belastar Österlen VA och dess
abonnenter.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

Miljöperspektivet
Förslaget om regntunnor bidrar till ett mer hållbart sätt att hantera en naturresurs,
vilket är positivt.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

§ 92 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.2286.
Remiss - Ksau § 153/2021 Motion angående regntunnor, handlingsid: Sbn
2021.1978.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 (Kf § 93/2021) remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau §
153/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 september 2021 (Sbn §
84/2021) att återremittera motionen till förvaltningen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Inger Åbonde (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen i enlighet med förvaltningens förslag.
Thony Blomgren (SD) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden
beslutar i enlighet med Thony Blomgrens (SD) yrkande.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för Inger Åbondes (S) yrkande i voteringen.
Nej-röst för Thony Blomgrens (SD) yrkande i voteringen.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

§ 92 forts.

Omröstning

Med 3 nej-röster mot 2 ja-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden i enlighet
med Thony Blomgrens (SD) yrkande.
Nej-röster: Thony Blomgren (SD), Tobias Högborg (C) och Per Jeppsson (M).
Ja-röster: Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S).
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

Sbn § 93

Dnr SBN 2021/23

Motion - Öka folkhälsan
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen
i båda att-satserna i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 2 juni (Ks § 77/2021) beslutat återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning.
Sara Anheden (S) har den 9 december 2020 lämnat in en motion om att öka
folkhälsan med följande lydelse:
I samband med invigningen av de nya löparspåren vid sporthallen framförde
idrottslärarna på Kastanjeskolan önskemål om att kommunen även bygger ett utegym
i området. Med tanke på den nuvarande pandemin och rekommendationerna att inte
besöka gym har efterfrågan på just utegym ökat. I Tomelilla finns det idag ett utegym
i Kronoskogen och ett som Tomelilla IF byggt på idrottsplatsen. Tillgängligheten för
de båda är begränsade. Det vore därför en god idé, precis som idrottslärarna på
Kastanjeskolan framför att bygga ett vid sporthallen och konstgräsplanen. Ett gym
som kan leda till ökad folkhälsa bland invånarna och som skolan kan använda i sin
undervisning. Vidare skulle det säkert uppskattas av fotbollsklubbarna när de har
vinterträningen på konstgräset.
I Simrishamns kommun har man gjort en satsning och byggt ett utegym i varje by.
När nu alla byar i Tomelilla fått nya lekplatser borde nästa steg vara att komplettera
dessa med ett gym.
Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför
att

ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och sporthallen

att

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

Justerandes sign

16

Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

§ 93 forts.
Yttrande från samhällsbyggnadsverksamheten
Förvaltningen har i sin tidigare tjänsteskrivelse framfört att ”Det pågår i dagsläget en
diskussion mellan samhällsbyggnadsverksamheten och skolan om utveckling av
området.
Detta arbete innefattar bland annat ett utegym som ska anläggas mellan
konstgräsplanen och det s.k. Hiet (skogsbeståndet i den västra delen av fastigheten.
När det gäller en fortsatt planering av utegym i anslutning till lekplatser i byarna så
får verksamheten se över möjligheterna och återkomma med förslag till
investeringsberedningen.”
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2021 att ” …återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning.”
Sedan vår tidigare tjänsteskrivelse är situationen följande. Den dåvarande ledningen
för skolan och gatu- och parkenheten kom överens om att gatu- och parkenheten
skulle göra visst markarbete, vilket också är gjort. Därefter har skolledningen inte
funnit finansiering till utegymmet. Samhällsbyggnadsverksamheten är dock positiv till
förslaget att bygga ett utegym i det aktuella området.
Att bygga utegym i byarna är i linje med det förslag om modellfinansiering som är
aktuellt. Vilken efterfrågan som finns av utegym är svårt att sia om, men rörelse och
aktivitet är positivt för folkhälsan och medborgarnas livskvalité. Beroende på om
byalagen/föreningarna ansöker i enlighet med det förslag som är framtaget så kan det
bli verklighet. Oavsett ställer sig förvaltningen positiv till den andra att-satsen i
motionen.

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

Ekonomiska konsekvenser
Utökande av kommunala anläggningar ökar ofta drift- och underhållskostnaderna,
frånsett de ekonomiska hälsovinster som antas tillkomma. Motionens förslag
föranleder om fullmäktige beslutar att tillstyrka den att förvaltningen får återkomma
till investeringsberedningen med förslag.
Barnperspektivet
Beslutet ökar möjligheterna för barn att aktivera sig och är helt i linje med
barnperspektivet.
Placering av utegym nära lekplatser kan dock öka skaderisken för mindre barn om
träningsredskapen uppmuntrar till lek.
Miljöperspektivet
Verksamheten ser ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

§ 93 forts.
Uppföljning
Verksamheten ser inget behov av uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i båda
att-satserna i enlighet med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.2287.
Återremittering av motion - Ks § 77/2021 Svar på motion - Öka folkhälsan,
handlingsid: Sbn 2021.1508.
Remiss - Ksau § 15/2021 Motion - Öka folkhälsan, handlingsid: Sbn 2021.103.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020 (Kf § 175/2020) remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 januari 2021 (Ksau §
15/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 mars 2021 (Sbn § 35/2021) att
föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med förvaltningens
yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 april 2021 (Ksau § 76/2021)
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2021 (Ks § 77/2021) återremittera
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

Sbn § 94

Dnr SBN 2021/218

Modellfinansiering för föreningslivet i
Tomelilla kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom
förvaltningens förslag till modellfinansiering i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2021 (Ks § 54/2021) att ge förvaltningen
följande särskilda uppdrag;


Redovisa en modellfinansiering för att göra det möjligt för byalag och
föreningsliv att bygga till exempel utegym och hundrastgård, att redovisa
under 2021 till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

Förvaltningen anser att den lösning som finns för närvarande att invänta förslag till
beslut i investeringsberedningen, beslut i kommunstyrelsen och till slut fullmäktige är
en bra men inte så snabb process när det finns idéer och förslag från föreningar.
Förvaltningen antar att kommunstyrelsen delar den synpunkten med anledning av det
uppdrag som givits till förvaltningen.
Begreppet modellfinansiering är inte definierat i uppdraget utan förvaltningen har
försökt hitta en enkel, tydlig och tämligen obyråkratisk modell där föreningar och
byalag kan ansöka om det finns önskemål om exempelvis hundrastgårdar. Den
ansökansform som byalag och föreningar använder sig av i dagsläget är
försköningsbidraget och därför föreslår förvaltningen att ansökningsblanketten
utökas med två moment – projektbidrag och bidrag för drift och underhåll.
Förvaltningen föreslår att projektbidrag för att anlägga exempelvis utegym kan utgå
med högst fem basbelopp per år och per förening. Drift- och underhållsbidrag kan
utgå med högst ett halvt basbelopp per år och förening. Det senare bidraget söks året
efter att projektbidraget har utgått till aktuell anläggning.
Det innebär att det är föreningen som ansöker som ska ansvara för byggnation och
drift och underhåll och söka de tillstånd som krävs.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

§ 94 forts.
Eftersom projektbidraget är tämligen högt föreslår förvaltningen att projektbidraget
inte delegeras utan att det är nämnden som fattar beslut om detta. Förvaltningen
föreslår att delegation ges till förvaltningen för drift- och underhållsbidraget.
Förvaltningen har redan nu delegation för försköningsbidraget.
Förslag till ansökningsblankett finns med som bilaga till tjänsteskrivelsen; Förslag ansökningsblankett för försköningsbidrag och/eller projektbidrag, handlingsid: Sbn
2021.2277.
Försköningsbidraget har utgått för att stärka attraktionskraften i byar och tätorter.
Försköningsbidraget har historiskt uteslutande gått till andra tätorter/byar än
Tomelilla tätort. Förvaltningen vill i detta sammanhang utöka sökandekretsen till att
även inkludera Tomelilla tätort för försköningsåtgärder om det finns föreningar som
vill ta ett större ansvar för sitt närområde. Förvaltningen är medveten om att detta
inte finns i det nu aktuella uppdraget, men att förvaltningen anser att projektbidraget
och försköningsbidraget har samma syfte, det vill säga ökad attraktionskraft, trygghet,
kultur och folkhälsa för medborgarna. I förlängningen en ökad livskvalité i linje med
kommunens vision.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns säkerligen stor efterfrågan på denna typ av projekt i Tomelilla i det
kortsiktiga perspektivet (1–5 år). Att anlägga ett utegym kostar cirka 500 000 kronor
medan en hundrastgård kostar cirka 200 000 kronor. Förvaltningen föreslår att den
ekonomiska ramen för projektbidraget uppgår till två miljoner kronor per år och
drift- och underhållsbidraget till 200 000 kronor per år.

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

Eftersom detta inte är kommunala investeringar utan bidrag till enskilda föreningar
eller byalag är det medel som måste tillföras driften. Eftersom de ekonomiska
ramarna redan är fastställda för 2022 innebär det att första gången detta kan tillämpas
är under 2023 under förutsättningarna att fullmäktige beslutar i enlighet med denna
föreslagna modell.
Barnperspektivet
Beroende på vilken typ av anläggningar som byggs kan det ha konsekvenser för barn.
Därför är det viktigt att föreningar och byalag inkluderar barnperspektivet i sin
ansökan.
Miljöperspektivet
Det är svårt att uttala sig om konsekvenserna innan vi vet vilka anläggningar som
byggs.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

§ 94 forts.
Uppföljning
Behöver följas upp i samband med den ekonomiska redovisningen. De ekonomiska
ramarna för bidraget kan behöva justeras åt endera hållet beroende på vilken
efterfrågan som finns.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom
förvaltningens förslag till modellfinansiering i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021.2288.
Förslag - ansökningsblankett för försköningsbidrag och/eller projektbidrag,
handlingsid: Sbn 2021.2277.
Uppdrag - Ks § 54/2021 Tertialrapport 1 2021 för Tomelilla kommun, handlingsid:
Sbn 2021.2167.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2021 (Ks § 54/2021) att ge förvaltningen
följande särskilda uppdrag;


Redovisa en modellfinansiering för att göra det möjligt för byalag och
föreningsliv att bygga till exempel utegym och hundrastgård, att redovisa
under 2021 till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

_________

Signature reference: 17783057-4e54-4cf6-b286-f8cddc31a830

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

Sbn § 95

Dnr SBN 2019/10

Delegeringsregler för
samhällsbyggnadsnämnden
mandatperioden 2019-2022
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå förvaltningens förslag på revidering av
delegeringsregler för samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden 2019–2022.

Protokollsanteckning

Politiken känner sig överkörd då man inte upplever att man fått någon relevant
information längs vägen i organisationsförändringen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår revideringar i samhällsbyggnadsnämndens delegeringsregler i
enlighet med bilagan: Reviderade delgeringsregler för samhällsbyggnadsnämnden
mandatperioden 2019–2022, handlingsid: Sbn. 2021.2270.
Bakgrunden till ändringarna är att skapa ökad flexibilitet och låta verksamhet och
ansvar följas åt i de delar som hanteras dels av samhällsbyggnadsverksamheten och
dels av den föreslagna organisationsförändringen i skapandet av en Tillväxt- och
utvecklingsavdelning. Enligt förslag ska den organisationsförändringen träda i kraft den 1
november 2021 och då är det nödvändigt att samhällsbyggnadsnämnden ändrar även
i delegeringsreglerna för att underlätta implementeringen.
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Läsanvisningar för bilaga: Förändringar är gjorda under punkterna 3–6. Dessa är
markerade i gult och ny text angiven i kursiv stil. Nya avsnitt är märkta ”NY” (3.6;
3.12; 3.13).
Tillägg: Begreppet Kommunchef har bytts ut till Kommundirektör
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 oktober 2021

§ 95 forts.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar göra revideringar i delgeringsreglerna enligt
förvaltningens bilaga: Reviderade delgeringsregler för samhällsbyggnadsnämnden
mandatperioden 2019–2022, handlingsid: Sbn. 2021.2270.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2021.2289.
Reviderade delgeringsregler för samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden 2019–
2022, handlingsid: Sbn. 2021.2270.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ida Bornlykke (S) yrkar avslag för förvaltningens förslag till beslut. Samtliga
nämndens ledamöter ställer sig bakom yrkandet.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
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Sbn § 96

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.
Aktuella upphandlingar redovisas i bilaga; Aktuella upphandlingar för
samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2021.2242.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2021.2290.
Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2021.2242.
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Sbn § 97

Dnr SBN 2021/4

Delegeringsbeslut september 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2021.2291.
Delegeringsbeslut september 2021, handlingsid: Sbn 2021.2271.
Månadsrapport bostadsanpassning september 2021, handlingsid: Sbn 2021.2272.
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Sbn § 98

Dnr SBN 2021/3

Anmälningsärenden 2021-10-22
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden
2021-10-22 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-22:



Stadsmiljöavtal – beslutat stöd för att främja hållbara stadsmiljöer - särskilt
fokus cykel - Tomelilla kommun
Sammanställning över inkomna motioner/medborgarinitiativ/uppdrag

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2021.2292.
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Stadsmiljöavtal – beslutat stöd för att främja hållbara stadsmiljöer - särskilt fokus
cykel - Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn 2021.2208.
Sammanställning över inkomna motioner/medborgarinitiativ/uppdrag, handlingsid:
Sbn 2021.2278.
_________
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