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TOMELILLA KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

11 februari 2022

Ej tjänstgörande ersättare
Petra Blomgren (SD)
Per Jeppsson (M)
Claes Melin (MP)
Henrik Nilsson (S)
Tobias Högborg (C)
Övriga närvarande
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Ulrika Olsson, teknisk chef
Håkan Berggren, planeringsingenjör
Ralp Hargemyr, projektledare
Jan-Åke Johansson, Eon (närvarande under punkt 3)
Ingela Dejenfelt, enhetschef (närvarande under punkt 3)
Johanna Kandell, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 16 Dialoger och informationsärenden 2022-02-11
§ 17 Informationsärende - Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun
§ 18 Informationsärende - Digitala infartsskyltar
§ 19 Yttrande - Medborgarinitiativ - Kompletterande belysning på Lindesborgsområdet
§ 20 Yttrande - Medborgarinitiativ - Parkeringsplats Tomelilla idrottsplats
§ 21 Yttrande - Motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla
§ 22 Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021
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§ 23 Delegeringsbeslut januari 2022
§ 24 Anmälningsärenden 2022-02-11
_________
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Sammanträdesdatum
11 februari 2022

Sbn § 16

Dnr SBN 2022/2

Dialoger och informationsärenden 2022
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:
1. Jan-Åke Johansson, belysningsingenjör på Eon, informerar om
belysningsplanen i Tomelilla kommun.
Etapp 1 – sträckningen i Ullstorp
Information kring Eons etapp 1, vilken ska färdigställas under 2022. Eons fundering
gentemot kommunen rör lämplig placering av belysningscentraler. Eon ser det som
fördelaktigt att få ta del av kommunens planering inför framtiden så att den kan
integreras redan vid utförandet av etapp 1.
Ida Bornlykke (S) frågar vad kostnaden blir för kommunen, särskilt med anledning av
att det rör sig om en sträckning som förvaltas av Trafikverket.
Jan-Åke Johansson svarar att det är entreprenören som kan svara på kostnadsfrågan.
Diskussion mellan förtroendevalda och förvaltning hur beslutsfattandet ska hanteras
då det finns olika idéer kring hur man ska resonera gällande belysning.
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Tobias Högborg (C) frågar om det finns någon schablonsumma, ungefärlig kostnad
för att byta ut stolpar och armaturer.
Ulrika Olsson svarar att det inte går att uppskatta med anledning av att det är så
många faktorer som spelar in. Kostnaderna beräknas för varje enskild del. Sander
Dijkstra (M) instämmer att uppskattningar kan vara vanskliga att göra med risk för
att det blir missvisande.
Anläggningar inne i Tomelilla tätort
Kommunen äger kablar, stolpar och armaturer men det finns ett driftsavtal med Eon,
där Eon åtagit sig att sköta felavhjälpning. I samband med ombyggnader flyttas
sambandscentralerna ut och det innebär att summan för driftsavtal går över på

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 februari 2022

§ 16 forts.
mätning, samt att kommunen sedan sköter allt själva gällande kablar och drift. Det
innebär att ett kabelfel som tidigare hanterats av Eon framöver kommer att belasta
kommunen. Vattenfall gör en inventering, vilken kommer att redovisas för
kommunen.
Ulrika Olsson tillägger att den kompetensen inte finns internt, vilket innebär att den
kompetensen behöver säkerställas via entreprenör.
Sander Dijkstra (M) föreslår att belysningskartan presenteras för
samhällsbyggnadsnämnden vid nästkommande sammanträde.
2. Ingela Dejenfelt från måltidsverkstan informerar.
Projekt alternativ till matsvinn
Projektet innebär att förvaltningen kan sälja överbliven mat till personal till
självkostnadspris. Liknande görs redan i andra kommuner. För att säkerställa
mängden mat för att kunna kostnadsberäkna köps matlådor in, vilka sedan används
av de som är intresserade. Förvaltningen har säkerställt med skatteverket att projektet
är godkänt och att man slipper förmånsbeskattning när det handlar om
självkostnadspris. Betalning kommer att hanteras via tjänsten Swish och pengarna
som kommer in ska gå tillbaka till eleverna genom inköp som lyfter
bespisningsmiljön alternativt att det kan köpas in någon efterrätt eller liknande.
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Projektet ska prövas på Kastanjeskolan, Lindesborgsskolan och Byavångsskolan från
och med vecka 9. Det löper terminen ut till att börja med och utvärderingen kommer
samhällsbyggnadsnämnden tillhanda.
Österlenbadet
På grund av pandemin har verksamheten periodvis varit stängd och man har anpassat
öppettiderna för att inte allmänhetens besök ska krocka med simskolan. I maj
kommer badet att hålla öppet för motionssimmare även på lördagar samt att man
väljer att stänga först på fredagen den 3 juni.
3. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)
4. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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§ 16 forts.
Förhandling med Karaten bygg
Kommunen har haft två goda förhandlingar, kommunjurist Johan Linander och
samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius har träffat Karaten byggs ägare samt deras
jurist. Det börjar närma sig ett avslut som båda parter kan godkänna.
Prognos för årsbokslut 2021
Kort dragning hur det ekonomiska läget ser ut, den skriftliga rapporten redovisas vid
nästkommande samhällsbyggnadsnämnd. Samhällsbyggnadschefen informerar
samhällsbyggnadsnämnden att den tyvärr kommer att göra ett underskott på cirka
1 000 000 kronor, vilket främst beror på snöröjning och kostnader för tillförordnad
planchef.
Restriktioner med anledning av pandemin
Nu har vi normaldrift på sporthallar och på Österlenbadet.
5. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
Försköningsbidrag
Verksamheten har gått ut med information till föreningar och byalag om att summan
har ökat för försköningsbidraget och att det därmed finns ökade medel att ansöka
om.
6. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren
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Torget
Tidplanen är att 1 juni 2022 ska hela torget-projektet vara klart med torgplatta och
anslutande cykelvägar. Förvaltningen har ansökt om bygglov för scenen som ska
tillgänglighetsanpassas, samt att en cykelbarometer (räknare) ska sitta mellan
kulturhuset och Adelgatan. Den underlättar för att påvisa om man ökar cykeltrafiken,
vilket kan vara positivt för miljön och det finns även ett statligt intresse.
Niklas Sommelius tillägger att det är klokt att föra statistik med anledning av att man
uppmuntrar cyklandet och att det kan skapa en positiv effekt för medborgarnas vilja
att ta cykeln.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Justerandes sign
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§ 16 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2022.160.
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Sbn § 17

Dnr SBN 2022/20

Informationsärende - Uppföljning av
granskningar 2019 i Tomelilla kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: d81c8256-bd39-4464-92d7-cf083f5469e2

Revisorerna för kännedom
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Sbn § 18

Dnr SBN 2021/33

Informationsärende - Digitala
infartsskyltar
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen samt översänder
densamma till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendebeskrivning

Under det senaste sammanträdet den 21 januari 2022 lyftes behovet av att
förvaltningen återkommer med en skriftlig återkoppling av hanteringen av de digitala
infartsskyltar som kommunen äger.
I början av sommaren 2020 gavs en beställning till förvaltningen att köpa in digitala
infartskyltar och att utgiften skulle belasta resultatet för 2020 (1 200 000 kronor).
Fyra skyltar beställdes under hösten 2020 och sedan dess har förvaltningen sökt
bygglov och tillstånd för dessa skyltar.
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Som många känner till är det relativt vanligt att denna typ av skyltar finns i närheten
av kommungränserna längs vägar kring den aktuella kommunen. Dessa vägar är
företrädesvis ägda av staten via Trafikverket (väghållare). Det är viktigt att påpeka att
Trafikverket har ett regelverk för analoga reklamskyltar och ett regelverk för digitala
skyltar.
Tomelillas ursprungliga plan var att göra en likande placering (ungefär där
kommunen idag har kommunlogotypen vid kommungränserna) och förvaltningen
ansökte därmed om tillstånd från Länsstyrelsen och indirekt även Trafikverket för
detta. I den första omgången avslog Trafikverket i sitt yttrande till Länsstyrelsen
kommunens begäran med anledning av att det handlade om rörlig bild. Det vill säga
att Trafikverket ansåg att byten av bilder på skyltarna skedde för snabbt utifrån ett
trafiksäkerhetsperspektiv.
Det visade sig också att det krävdes anläggande av mindre underhållsväg i direkt
anslutning till skylten, vilket inte underlättade diskussioner med privata markägare.
Efter att Trafikverket och Länsstyrelsen avslagit begäran att uppföra digitala
infartsskyltar tog förvaltningen in en konsult med särskild kompetens, som skulle
hjälpa oss i detta ärende.
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8

Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 februari 2022

§ 18 forts.
Ny placering av skyltarna togs fram och ansökan gjordes på nytt, men Trafikverket
avslog även denna i sitt grannyttrande till bygglovsenheten. (Ett förslag rörde att
placera skyltar vid Svamparondellen exempelvis.)
Vi kan konstatera att Trafikverket har blivit hårdare i sin bedömning jämfört med om
kommunen gjort dessa ansökningar för ett antal år sedan. I en nyligen avkunnad dom
(2022-01-31) avslår Nacka tingsrätt företaget Clear Channel möjligheten att sätta
digital reklam i busshållplatskur med hänvisning till såväl Nacka kommun som
Trafikverkets ställningstagande att det skulle påverka trafiksäkerheten.
Leveransen av de fyra skyltarna blev försenad från Kina med anledning av pandemin,
men anlände under våren 2021. De står nu i ett förråd och kostnaden för detta är
cirka 7 340 kronor per månad, exklusive moms. Hittills har förvaltningen betalat för
en månad.
Förvaltningen har två val. Antingen kan vi försöka att sätta skyltarna på kommunal
mark och att de enbart är riktade mot kommunal väg och då kan vi söka bygglov för
dem med de förutsättningarna. Det innebär att skyltarna kommer att vara inom
detaljplanerat område. Det hade varit önskvärt att även byarna skulle få en sådan
skylt, men förutsättningen att skylten inte vetter mot statliga väg finns inte.
Vid handläggning av bygglov måste andra sakägare höras och det finns risk att
grannar inte kommer att uppskatta dessa skyltar och dess starka sken och att vi
därmed måste ha dem avstängda på vissa tider på dygnet. Det kan också finnas
naturintressen i detta som vi ännu inte har utrett eller förutsett.
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Det andra valet är att konstatera att vi har varit modiga och innovativa. Vi har fått ny
erfarenhet, men vi kommer ingenstans om inte de statliga myndigheterna ändrar sitt
regelverk.
I det fall förvaltningen inte kan gå vidare är det möjligt att kommunen bör överväga
om det skulle vara önskvärt att skänka eller sälja dessa skyltar till föreningar i
kommunen. De kan då användas till föreningsinformation, avisera om kommande
matcher eller dylikt, och således komma till nytta och inte ta resurser i anspråk för
förvaring.
Ekonomiska konsekvenser
Mot bakgrund av det osäkra läget som finns kring skyltarnas möjligheter att användas
har samhällsbyggnadschefen föreslagit till ekonomichef att skyltarnas värde ska
skrivas ner till noll för budgetåret 2021.
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§ 18 forts.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
Uppföljning
I dagsläget rör det sig om ett informationsärende från förvaltningen för nämndens
kännedom.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen samt översänder
densamma till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2022.161.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: d81c8256-bd39-4464-92d7-cf083f5469e2

Kommunstyrelsen för kännedom
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Sbn § 19

Dnr SBN 2022/21

Yttrande - Medborgarinitiativ Kompletterande belysning på
Lindesborgsområdet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
17/2022) överlämna medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Johanna Nilsson skrev den 15 december 2021 ett medborgarinitiativ enligt
följande:
”Förslag på kompletterande belysning på Lindesborgsområdet. Det är ett populärt
promenadstråk, med korsande bilväg, som är väldigt mörkt. Jag har markerat på
bifogad karta.”
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Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande yttrande till
kommunstyrelsens arbetsutskott:
Kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämnden har de senaste åren
fått medborgarinitiativ om olika former av belysning vid minst fem tillfällen. Det har
handlat om att förbättra belysningen vid promenadvägarna runt aktivitetsplanen,
belysning vid Smedstorps pump track, utökad gatubelysning på västra sidan av
Sälshögsvägen, från Banvaktstugan till Sälshögs by och belysning längs Kyrkogatan.
Svaren på medborgarinitiativen har varit olika eftersom det ibland rört kommunala
gator där Tomelilla kommun är väghållare och ibland statliga vägar där Trafikverket
är väghållare, eller enskilda vägar där vägsamfälligheter är väghållare.
Vissa mindre insatser har kunnat rymmas inom befintlig investeringsbudget medan
andra lite större belysningsinsatser har krävt att frågan lämnas till
investeringsberedningen.

Justerandes sign
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§ 19 forts.
För att avgöra vilket svar som är lämpligt att ge angående kompletterande belysning
på Lindesborgsområdet bör medborgarinitiativet skickas till förvaltningen för
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
yttrar sig enligt följande:
Vi ser för närvarande över belysningen på flera platser i kommunen och försöker
identifiera otrygga platser och då prioriterar vi frekvent använda stråk som behöver
kompletteras med belysning.
Ekonomiska konsekvenser
Yttrandet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Yttrandet har ingen bäring på barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Yttrandet har ingen bäring på miljöperspektivet.
Uppföljning
Ingen uppföljning görs av samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Signature reference: d81c8256-bd39-4464-92d7-cf083f5469e2

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2022.162.
Remiss - Ksau § 17/2022 Medborgarinitiativ - Kompletterande belysning på
Lindesborgsområdet, handlingsid: Sbn 2022.69.
Bild till medborgarinitiativ om kompletterande belysning på Lindesborgsområdet,
handlingsid: Sbn 2022.140.
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§ 19 forts.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
17/2022) överlämna medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: d81c8256-bd39-4464-92d7-cf083f5469e2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sbn § 20

Dnr SBN 2022/22

Yttrande - Medborgarinitiativ Parkeringsplats Tomelilla idrottsplats
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
18/2022) överlämna medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Representanter från Tomelilla IF, Tomelilla TK och Tomelilla Scoutkår skrev
den 28 december 2021 ett medborgarinitiativ enligt följande:
”Senare års investeringar för att utveckla Tomelilla idrottsplats till en mötesplats för
alla i Tomelilla har slagit väl ut. Antalet besökare har ökat stort. Padelbanan som har
byggts i samverkan med Tennisklubben är nu klar att tas i bruk. Då ökar antalet
besökare ytterligare.
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Trots att anläggningen ligger centralt i samhället är det många av besökarna som är
bilburna. Nuvarande parkeringsplatser längs Kyrkogatan och på parkeringen vid
Idrottsplatsen/Tennisanläggningen räcker inte till och skapar en ohållbar
trafiksituation.
Ett av problemen med parkeringen vid Idrottsplatsen/Tennisanläggningen är att det
inte går att markera parkeringsplatser. Det blir därför en ”ostrukturerad” parkering
där ytan inte utnyttjas optimalt. Platsen är dessutom svår att underhålla då
underbyggnaden och ytlagret är helt undermåligt och dränering saknas. Tidvis är
parkeringen en skamfläck för området.
Vi ser det som nödvändigt att ytan asfalteras och att p-platserna markeras. Vi har
tagit fram ett förslag till möjlig utformning som bifogas. Se det som en idéskiss. Det
är också viktigt att parkeringsytan utformas så den inte inbjuder till buskörning.
Vi är tre föreningar, Tomelilla Idrottsförening, Tomelilla Tennisklubb och Tomelilla
Scoutkår, som utnyttjar parkeringen och som bör involveras i den fortsatta
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§ 20 forts.
processen. Många som promenerar i Skogsbacken eller rastar hundar använder också
parkeringen.
Vi hoppas att kommunen så snart som möjligt tillgodoser våra önskemål.”
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande yttrande till
kommunstyrelsens arbetsutskott:
Frågan är komplicerad och bör överlämnas till förvaltningen för beredning och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
yttrar sig enligt följande:
Ytan är väl använd som parkeringsplats och förvaltningen har förståelse för det
behov som uttrycks. Om man ska förändra beläggningen måste man hantera
dagvattenfrågan genom någon form av dränering. Samtidigt finns det olika alternativa
lösningar på asfalt genom exempelvis genomsläpplig asfalt och/eller
hålstensbeläggning. Platsen ligger i närheten av naturreservaten Skogsbacken. Vid ett
genomförande måste tillsynsmyndigheter länsstyrelse/miljöförbund rådfrågas för
miljöpåverkan. Kostnaden för projektet uppskattar vi till mellan 4 och 6 miljoner.
Detta är en fråga som investeringsberedningen bör yttra sig över. Därefter är det
möjligt att sätta sig ner i diskussion med berörda parter.
Ekonomiska konsekvenser
Det är ett kostsamt projekt som först bör hanteras i investeringsberedningen.
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Barnperspektivet
En förbättring av parkeringssituationen skulle möjligtvis kunna leda till ökad trygghet
för barn som vistas i området.
Miljöperspektivet
Enligt ovan krävs utlåtanden från tillsynsmyndigheter i frågan.
Uppföljning
Ingen uppföljning sker i samhällsbyggnadsnämnden förrän eventuellt projekt
beslutats.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 februari 2022

§ 20 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2022.163.
Remiss - Ksau § 18/2022 Medborgarinitiativ - Parkeringsplats Tomelilla idrottsplats,
handlingsid: Sbn 2022.70.
Medborgarinitiativ - Parkeringsplats Tomelilla idrottsplats – skiss, handlingsid: Sbn
2022.138.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
18/2022) överlämna medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet

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

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
enligt Sander Dijkstras (M) yrkande.
_________
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 februari 2022

Sbn § 21

Dnr SBN 2022/23

Yttrande - Motion - Minska andelen
hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Sara Anheden (S) har den 1 december 2021 lämnat in en motion med följande
lydelse:
”De centrala delarna av Tomelilla består av till stor del hårdgjorda ytor. På och
omkring Torget saknas naturliga områden som kan ta upp vatten i samband med
kraftiga regn, vilket inte minst märktes i samband med översvämningarna 2019. Av
allt att döma leder klimatförändringarna till att stora mängder regn kommer oftare
vilket Tomelilla kommun behöver ta höjd för i sin samhällsplanering.
I samband med ombyggnationen av Torget tas en del hänsyn till detta vid
trädplanteringen, vi menar att detta inte är tillräckligt. Vi konstaterar också, med viss
förtvivlan, att buskage dras upp och att man i stället väljer att hårdgöra marken.
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Kommunen äger en del stora parkeringsytor som exempelvis Coops parkering och
parkeringen utanför kommunhuset. Här menar vi att det vore bra om själva
parkeringsplatserna görs om med genomsläpplig beläggning. Vi förutsätter också att
kommunen vid framtida samhällsplanering överväger möjligheterna att använda
material som underlättar avrinningen och förbättrar dagvattenhanteringen.
Vi yrkar därför
att

Tomelilla kommun gör en inventering av hårdgjorda ytor som kan
byggas om för bättre dagvattenhantering.

att

Dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt
i investeringsbudgeten.”

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 februari 2022

§ 21 forts.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Framtidens beläggning kommer inte vara traditionell asfalt, det är det nog många
som instämmer i. Hårda ytor med asfalt är tämligen billiga att anlägga, enkla att
underhålla samt tål hög belastning av olika fordon. Nackdelen är
dagvattenhanteringen.
Dagvattenhantering är en fråga som berör en mängd olika verksamheter inom
kommunen, driftbolag av vattentjänster samt privatpersoner och företag. För att ha
en strategisk insikt i frågan om dagvatten har många kommuner en dagvattenstrategi.
Som samhällsbyggnadschef välkomnar jag att frågan om dagvatten höjs upp i en
kommun som har precis som motionären påpekar många håra ytor. Det finns
lösningar på dagvatten såväl under jord som ovan jord i kommuner i vår närhet. Det
finns även beläggningar som kan vara alternativ till asfalt.
Jag vill dock flagga för att dagvattenfrågor inte enbart är en fråga för
investeringsberedningen, utan även för den vanliga driftbudgeten eftersom vi vet av
erfarenhet att andra lösningar har en ekonomisk effekt för driften. Jag anser dock att
samhällsbyggnadsnämnden bör ställa sig positiv och föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen i dess båda att-satser.
Ekonomiska konsekvenser
Inte i dagsläget.
Barnperspektivet
Inte i dagsläget.
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Miljöperspektivet
Motionens förslag till hantering av dagvatten kan ha positiva effekter på miljön.
Uppföljning
Ingen uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 februari 2022

§ 21 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2022.164.
Remiss - Ksau § 19/2022 Motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala
Tomelilla, handlingsid: Sbn 2022.71.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Kommunfullmäktige beslutade den 6 december 2021 (Kf § 147/2021) remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:
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Kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 februari 2022

Sbn § 22

Dnr SBN 2021/251

Tomelilla kommuns miljö- och naturpris
2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till nämndens ordförande att,
i enlighet med gällande statuter, godkänna naturskyddsföreningen i
Tomelillas beslut om kandidat till Tomelillas miljö- och naturpris för år
2021.
Beslutet ska återrapporteras på närmast efterföljande nämndsammanträde.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommun och Naturskyddsföreningen i Tomelilla (NIT) instiftade år
1997 ett miljö- och naturpris för att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder
och engagemang för livskraftig natur och ren miljö inom Tomelilla kommun.
Priset delas ut årligen till person, företag, grupp, förening eller organisation
som är boende eller verksamma inom Tomelilla kommun. Urvalet tillkommer
genom nomineringar via kommunens webbplats eller via nomineringar
inlämnade till NIT till och med den 31 december 2021.
Prissumman är 10 000 kronor och kostnaden fördelas med 75% på Tomelilla
kommun och 25% på NIT.
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Under året 2021 har det inkommit fyra nomineringar, vilka redovisas i den
tidsordning de inkommit till kommunen med den tidigaste nomineringen
först, enligt följande:
• Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021 - Petter
•
•

Albinsson.
Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021 Friluftsfrämjandets lokalavdelning Skåne Tranås, ordförande Ida Wingren
Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021 - Karin
Edstedt

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 februari 2022

§ 22 forts.
• Nominering till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021 - Charlotte
Ivarsson Lundberg och Karl Lundberg

Se bilaga: Sammanställning av nomineringar till Tomelilla kommuns miljö- och
naturpris 2021, handlingsid: Sbn 2022.155.
Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden belastar ordinarie budget för gata/park.
Barnperspektivet
Även barn gynnas av det arbete som de nominerade har gjort för miljön och naturen
i Tomelilla kommun.
Miljöperspektivet
Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder och engagemang för
livskraftig natur och ren miljö inom Tomelilla kommun.
Uppföljning

Beslutet expedieras till Naturskyddsföreningen.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande deltar vid prisutdelning.
Kommunens andel av prissumman betalas ut till pristagaren.

Förvaltningens förslag till beslut

Signature reference: d81c8256-bd39-4464-92d7-cf083f5469e2

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till nämndens ordförande att,
i enlighet med gällande statuter, godkänna naturskyddsföreningen i
Tomelillas beslut om kandidat till Tomelillas miljö- och naturpris för år
2021.
Beslutet ska återrapporteras på närmast efterföljande nämndsammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2022.165.
Sammanställning av nomineringar till Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021,
handlingsid: Sbn 2022.155.
Tomelilla kommuns miljö- och naturpris – pristagare 2013 till 2020, handlingsid: Sbn
2022.156.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 februari 2022

§ 22 forts.
Statuter för utdelning av Tomelilla kommuns miljö- och naturpris, handlingsid: Sbn
2021.2635.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M)
Naturskyddsföreningen i Tomelilla
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Kommunikatör Charlotte Rydin
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 februari 2022

Sbn § 23

Dnr SBN 2022/4

Delegeringsbeslut januari 2022
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för
januari 2022 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande januari
2022 samt månadsrapport bostadsanpassning gällande januari 2022.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för
januari 2022 och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2022.166.
Delegeringsbeslut januari 2022, handlingsid: Sbn 2022.157.
Månadsrapport bostadsanpassning januari 2022, handlingsid: Sbn 2022.158.
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_________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 februari 2022

Sbn § 24

Dnr SBN 2022/3

Anmälningsärenden 2022-02-11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-11:
• Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla december 2021
• Österlen VA AB - Tomelilla utfall drift december 2021
• Beslut - Kf § 144/2021 Svar på motion träd mot träd
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen som besvarad samt fattar
principbeslut om att träd ska ersättas med träd.
Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att följa upp ekonomin vid
avverkning.
•

Ksau § 13/2022 Svar på medborgarinitiativ - Stor lekplats med olika
kunskapsnivåer som kan bli Tomelillas mötespunkt för
småbarnsföräldrar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med
att det inte finns medel i budget 2022 för att genomföra förslaget, men att det
skickas till budgetberedningen och investeringsberedningen för vidare
beredning.

Signature reference: d81c8256-bd39-4464-92d7-cf083f5469e2

•

Ksau 14/2022 Svar på medborgarinitiativ - Körfil istället för parkering i
korsningen Torget/Norregatan
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet enligt
förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen.

•

Ksau § 15/2022 - Medborgarinitiativ - Skatepark Onslunda
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar besvara medborgarinitiativet med
att det överlämnas till investeringsberedningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 februari 2022

§ 24 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2022.167.
Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla december 2021, handlingsid: Sbn
2022.152.
Österlen VA AB - Tomelilla utfall drift december 2021, handlingsid: Sbn 2022.153.
Beslut - Kf § 144/2021 Svar på motion träd mot träd, handlingsid: Sbn 2021.2686.
Ksau § 13/2022 Svar på medborgarinitiativ - Stor lekplats med olika kunskapsnivåer
som kan bli Tomelillas mötespunkt för småbarnsföräldrar, handlingsid: Sbn 2022.78.
Ksau 14/2022 Svar på medborgarinitiativ - Körfil istället för parkering i korsningen
Torget/Norregatan, handlingsid: Sbn 2022.79.
Ksau § 15/2022 - Medborgarinitiativ - Skatepark Onslunda, handlingsid: Sbn
2022.80.
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