SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

18 mars 2022

Plats och tid

Äppelkriget, kommunhuset Tomelilla, den 18 mars 2022, kl. 08.3010.50, ajournering 09.50-10.00

Beslutande

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

Övriga närvarande

Se sidan 2.

Utses att justera

Ida Bornlykke (S)

Justerade paragrafer

§§ 25–33

Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare

Digitalt via Netpublicator sign

Johanna Kandell

Ordförande

Sander Dijkstra (M)

Justerare
Ida Bornlykke (S)

Signature reference: 9595dd74-8177-42b2-8d72-70cd654ea282

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

18 mars 2022

Datum då anslaget sätts upp

18 mars 2022

Datum då anslaget tas ned

14 april 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Underskrift
Johanna Kandell
1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

18 mars 2022

Ej tjänstgörande ersättare
Petra Blomgren (SD)
Per Jeppsson (M)
Tobias Högborg (C)
Henrik Nilsson (S)
Claes Melin (MP)
Övriga närvarande från förvaltningen
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Ulrika Olsson, teknisk chef
Håkan Berggren, planeringsingenjör (närvarande under punkt 1–3)
Emelie Olsson, ekonom
Stefan Persson, verksamhetsutvecklare (närvarande under sin del av punkt 3)
Vera Skans Mäcks, praktikant (närvarande under sin del av punkt 3)
Johanna Kandell, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 25 Ändringar i föredragningslistan
§ 26 Dialoger och informationsärenden 2022-03-18
§ 27 Informationsärende - Riskanalys och revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun
§ 28 Årsredovisning 2021 för samhällsbyggnadsnämnden
§ 29 Strategi för hundrastgårdar i Tomelilla kommun
§ 30 Samråd detaljplan för Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22
§ 31 Delegeringsbeslut februari 2022

Signature reference: 9595dd74-8177-42b2-8d72-70cd654ea282

§ 32 Anmälningsärenden 2022-03-18
§ 33 Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun
_________

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 mars 2022

Sbn § 25

Ändringar i föredragningslistan
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga till punkt 10 ”Uppföljning av granskningar
2019 i Tomelilla kommun” i föredragningslistan.

Signature reference: 9595dd74-8177-42b2-8d72-70cd654ea282

_________
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 mars 2022

Sbn § 26

Dnr SBN 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202203-18
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:
1. Stefan Persson informerar om MUNK-modellen
Tomelilla kommun har sjösatt munkmodellen som ett testprojekt för att lyfta
hållbarhetsaspekterna i förhållande till den ekonomiska modellen. Namnet kommer
från utseendet (donut economy) och det är ett visualiseringssystem som ska vara ett
stöd i beslutsfattandet. Arbetssättet är cirkulärt till skillnad från den traditionella
linjära ekonomimodellen.
I Tomelilla finns bakgrunden i livskvalitetsprogrammet och man tittar på miljömässig
hållbarhet, social hållbarhet, folkhälsa och individperspektivet och kan använda
modellen för att identifierade utmaningar och behov. De fyra delarna som ingår:
lokal/global och socialt/ekologiskt.
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Tomelilla kommun är först i Sverige med att arbeta med den här modellen, men det
finns ett internationellt nätverk. Bland annat har man haft Amsterdams stadsprojekt
som förebild.
Intressant för samhällsbyggnadsnämnden kan exempelvis vara upphandlingsfrågan
där man kan ta hjälp av modellen för att se hur vi spenderar våra pengar kopplat till
de mål som satts upp.
2. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)
Prisutdelning Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021
Sander Dijkstra (M) deltog på Naturskyddsföreningens årsmöte den 14 mars 2022
för att dela ut priset till Friluftsfrämjandet i Skåne-Tranås som belönades med
Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2021. Föreningen gör en stor insats för
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 mars 2022

§ 26 forts.
främst barn i kommunen. Bland annat får barnen göra naturvandringar och lära sig
hur man beter sig i naturen.
Måldag i samband med sammanträde 2022-04-22
Diskussion kring måldagen. Samtliga ledamöter är positiva till att avsätta en halvdag
och att det bör vara tillräckligt med tid. Ordförande vill ha en dialog med de
förtroendevalda samt en dialog mellan de förtroendevalda och förvaltningen.
Personalfråga Österlen VA AB
På sammanträdet i januari frågade socialdemokraterna kring Österlen VA AB
gällande bland annat rekrytering och personalförsörjning. Ordförande menar att
frågan tillhör ägardialogen. Den sker 6 april 2022 mellan Simrishamns kommun,
Tomelilla kommun och Österlen VA AB:s styrelse. Då kommer vd Johan Persson att
redogöra för personalfrågorna.
Chatta med samhällsbyggnadsnämnden
Den 9 mars 2022 kunde medborgare chatta med samhällsbyggnadsnämnden, genom
Sander Dijkstra (M), Inger Åbonde (S) och Petra Blomgren (SD). Det var första
gången man provade den här möjligheten, men det kom inte in någon fråga.
Thony Blomgren (SD) och Ida Bornlykke (S) föreslår att det ska marknadsföras mer
till en annan gång.
3. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Tomelilla på Österlen - Välabadet
Det kom mycket positiv respons från medborgare angående renoveringen av
Välabadet när det lades ut i sociala media. Nyheten fick många tummar upp.
Ida Bornlykke (S) belyser att det är viktigt att berätta om sådant som berör
medborgarnas vardag, såsom julbelysning och Välabadet. Då är det också extra roligt
när det bemöts med positivitet att kommunen lyckats.
Kommunens krisledningsnämnd
Tomelilla kommun har aktiverat krisledningsnämnden.
Information kring kommunens skyddsrum
Förvaltningen har säkerställt att det går att tömma kommunens skyddsrum inom 48
timmar. Det har gjorts förberedelser genom att man börjat tömma vissa delar.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 mars 2022

§ 26 forts.
Karaten bygg
En överenskommelse har nu kunnat nås, vilket båda parter är nöjda med.
4. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
Information kring kommunens krisberedskap
Förvaltningen gör bedömningen att petroleumtanken i kommunhuset ska fyllas upp
med ytterligare 10 kubik och det ska finansieras inom ram, vilket
samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom.
Fem parkeringsplatser i kommunhuset ska omvandlas till ett nytt förråd.
Alla bilar ska vara fulltankade och reservaggregat som drivs på diesel har fyllts upp.
Digitala infartsskyltar
Förvaltningen fick i uppdrag att fortsätta undersöka om det finns någon plats som
kan möta kraven från Trafikverket för de digitala infartsskyltarna. En plats har
identifierats och ansökan om bygglov ska göras. Det gäller en av de fyra skyltarna.
Bostadsanpassning
Fyra ärenden kring bostadsanpassning har behandlats i förvaltningsrätten nyligen.
Förvaltningsrätten har gått på kommunens linje i samtliga fall.
Trafiksäkerhetsåtgärder
Förvaltningen projekterar på ett par platser gällande trafiksäkerhet samt
hastighetsdämpning.
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Påskdekorationer
Lärkans förskola är fortsatt delaktiga i att tillverka dekorationerna och det har varit
mycket uppskattat.
Tillbud på Österlenbadet
Den 25 februari 2022 inträffade ett tillbud på Österlenbadet. Utgången var till alla
delar positiv och man kunde rädda livet på den drabbade.
Efteråt kunde man konstatera att rutiner följdes samt att personalen agerade med
största professionalitet. Kontakten och återkopplingen med ambulanspersonalen
efteråt var både stärkande och positiv.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 mars 2022

§ 26 forts.
5. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren
Hantering av råkor
Det finns inte längre någon möjlighet att skjuta råkungar mellan 10 maj och 10 juni. I
nuläget för förvaltningen en dialog med Ystad-Österlenregionens miljöförbund då
det är de som beslutar kring eventuell skyddsjakt. Även Länsstyrelsen ska yttra sig.
Torget
Norra sidan har påbörjats. Asfalteringen påbörjas i början av april.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2022.350.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Sbn § 27

Dnr SBN 2022/46

Informationsärende - Riskanalys och
revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan för Tomelilla kommun. I
revisionsplanen redovisas planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade
granskningar för år 2022 samt vad som ligger till grund för val av granskningar.
Revisionsplanen 2022 och val av granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen på
den grundläggande granskning som genomförts 2021 av kommunstyrelsen och
samtliga nämnder och de riskanalyser som därefter utarbetats för de samma.
Revisorerna genomförde riskanalys för 2022 den 14 december 2021 och beslutade att
ge KPMG AB i uppdrag att utarbeta ett förslag till revisionsplan samt
projektbeskrivningar för 2022.
Revisorerna i Tomelilla kommer även under 2022 medverka i en granskning som
kommer att samordnas av Region Skånes revisionskontor och utföras av KomRed
AB gällande effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Granskningen
kommer ingå som en del av ansvarsprövningen för 2022.
Under 2022 kommer den fördjupade granskningen av direktupphandlingar särskilt
riktas mot samhällsbyggnadsnämnden.
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Eventuellt tillkommande granskningar beslutas under året.
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
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§ 27 forts.
Uppföljning
Uppföljning utförs av revisorerna.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2022.351.
Beslut - Rev § 7/2022 Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun,
handlingsid: Sbn 2022.239.
Slutlig riskanalys samt revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun_förkortad version,
handlingsid: Sbn 2022.240.
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Sbn § 28

Dnr SBN 2021/136

Årsredovisning 2021 för
samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna årsbokslut 2021 och lägger densamma
till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämndens årsbokslut 2021 innehåller bland annat en redogörelse
över årets väsentligaste händelser, en verksamhetsuppföljning och en ekonomisk
analys. Verksamhetens måluppföljning utgör också ett avsnitt.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för år 2021 ett ekonomiskt underskott på
1 000 000 kronor. Resultatet hänförs främst till snöröjning, men även kostnader för
tillförordnad planchef.
Gatu- och parkenheten redovisar ett mindre överskott, medan fastighetssidan
redovisar ett tämligen stort underskott. Fritidsverksamheten redovisar ett överskott,
vilket främst kan förklaras av lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag.
Österlen VA AB redovisar ett resultat i balans.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna årsbokslut 2021 och lägger densamma
till handlingarna.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2022.352.
Årsbokslut 2021, handlingsid: Sbn 2022.338.
_________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Sbn § 29

Dnr SBN 2022/40

Strategi för hundrastgårdar i Tomelilla
kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram en strategi
för hundrastgårdar i Tomelilla kommun. Strategin presenteras för
samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2022.

Ärendebeskrivning

Som effekt av pandemin har allt fler personer skaffat hund. En hund behöver
stimuleras, vilket kan ske i det fria men alla veckor på året får normalt sett inte en
hund vara lös och det är därför trevligt att släppa sin hund lös i en hundrastgård
tillsammans med andra hundar.
Varje år inkommer ett antal medborgarinitiativ om anläggande av hundrastgård.
Ibland tillstyrkes dessa, men i de flesta fall avslås de. Förvaltningen ser ett behov att
ta fram en hundrastgårdsstrategi som tar ställning till hur många hundrastgårdar som
ska finnas och var dessa ska vara placerade och säkerställa att förvaltningen både har
resurser för att sköta dem och verkställa investeringen. Strategin ska inte ta ställning
till finansieringen av hundrastgårdarna, utan det är upp till investeringsberedningen
och slutligen kommunfullmäktige som fattar beslut.
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Förvaltningen anser att strategin ska fokusera på följande tätorter:
Tätorter
Befolkning 2020 Befolkningstäthet per kvadratkilometer
Tomelilla
7239
1107
Brösarp
742
765
Onslunda
509
878
Smedstorp
385
458
Lunnarp
326
615
Skåne-Tranås
248
340
Spjutstorp
202
505

Källa: Statistiska centralbyrån

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
18 mars 2022

§ 29 forts.
Hundrastgård
Hundrastgård är en inhägnad yta som är beklädd med gräs eller grus. Detta ska skiljas
från hundrastplats som är en större plats som inte är inhägnad och som ligger utanför
tätorterna.
En hundrastgård är ofta cirka 1 000 kvadratmeter med ett stängsel på minst 1,2 meter
och försedd med grind. I de flesta fall finns det olika ordningsregler för att nyttja
hundrastgården. Skötsel av gården sker vid olika tidpunkter i veckan för att bland
annat tömma papperskorgar.
Hundrastgårdsstrategin bör ge förslag på utformning av hundrastgårdar för
projektering som ska kunna utgöra en standard i kommunen. Det finns en mängd
erfarenheter om hur man utformar en hundrastgård så att den är attraktiv och
effektiv för såväl hundar som dess ägare och hur den ska utformas så att den är
effektiv även för den som ska ha hand om dess skötsel.
Förvaltningen ser inte något motstånd till att det även kan uppkomma fler
hundrastgårdar på annan mark än kommunal mark. Vidare kan kommunen bistå med
medel i samband med ett beslutat förslag om modellfinansiering där enskilda byar
och föreningar kan inkomma med förslag, men då är det föreningen eller byalaget
som också står för drift och underhåll av hundrastgården.
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Det finns dock negativa effekter med hundrastgårdar, exempelvis främst kennelhosta
som smittar andra hundar, eller andra sjukdomar, men allt det vet den upplyste
hundägaren om. Nackdelen med hundrastgårdar är att det krävs att de sköts noga för
att inte orsaka smittspridning bland hundarna. Det innebär, utöver själva
investeringen, även en driftkostnad i form av byte av markskikt med jämna
mellanrum (vartannat år om det är hög efterfrågan). Uppskattad kostnad för utbyte
av grus är cirka 30 000 kronor per anläggning.
Ekonomiska konsekvenser
Anläggande av hundrastgård innebär en investeringskostnad på cirka 200 000 kronor,
skötsel cirka 5 000 kronor/anläggning/år samt vartannat år byte av beläggning cirka
30 000 kronor.
Barnperspektivet
Inga särskilda konsekvenser.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 mars 2022

§ 29 forts.
Miljöperspektivet
Närhet till hundrastgård kan innebära en lägre påverkan på klimatet genom att
hundägaren slipper ta bilen till en annan tätort. Hundar i sig medför också
klimatavtryck genom såväl föda som urin och avföring. Skötsel av hundrastgårdar
innebär också eventuella ökade transporter för gatu- och parkenheten.
Uppföljning
Strategin kan presenteras för samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2022.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram en strategi
för hundrastgårdar i Tomelilla kommun. Strategin presenteras för
samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2022.353.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Teknisk chef Ulrika Olsson
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Driftchef gata/park Rasmus Simonsen

Justerandes sign

13

Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sbn § 30

Dnr SBN 2022/42

Samråd detaljplan för Tryde 67:27 och del
av Tryde 13:22
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna yttrande till samråd gällande detaljplan för
Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22 utan invändningar.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2022 (Ks § 10/2022) att remittera
detaljplan för Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22 för yttrande till
samhällsbyggnadsnämnden samt byggnadsnämnden.
”Samrådstiden är från och med den 16 februari 2022 till och med den 9 mars 2022”.
Förvaltningen, genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, har begärt anstånd
till den 24 mars 2022 för att protokoll från byggnadsnämnden (sammanträde 16
mars) samt samhällsbyggnadsnämnden (sammanträde 18 mars) ska hinna justeras.
Anstånd från Remiss Samråd detaljplan för Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22,
handlingsid: Sbn 2022.245.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:

Signature reference: 9595dd74-8177-42b2-8d72-70cd654ea282

Samhällsbyggnadsverksamheten har inget att erinra gällande detaljplan för Tryde
67:27 samt del av Tryde 13:22.
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 mars 2022

§ 30 forts.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna yttrande till samråd gällande detaljplan för
Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22 utan invändningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2022.354.
Samrådsremiss detaljplan för Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22, handlingsid: Sbn
2022.339.
Samrådshandling - Planbeskrivning Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22, handlingsid:
Sbn 2022.341.
Samrådshandling - Plankarta A2 Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22, handlingsid:
Sbn 2022.342.
Anstånd från Remiss Samråd detaljplan för Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22,
handlingsid: Sbn 2022.245.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 9595dd74-8177-42b2-8d72-70cd654ea282

Kommunstyrelsen
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Sbn § 31

Dnr SBN 2022/4

Delegeringsbeslut februari 2022
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2022.355.
Delegeringsbeslut februari 2022, handlingsid: Sbn 2022.343.
Månadsrapport bostadsanpassning februari 2022, handlingsid: Sbn 2022.344.

Signature reference: 9595dd74-8177-42b2-8d72-70cd654ea282

_________

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 mars 2022

Sbn § 32

Dnr SBN 2022/3

Anmälningsärenden 2022-03-18
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-18:
• Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla januari 2022
• Beslut – Fn § 12/2022 Lindesborgsskolan – nybyggnation
Familjenämnden beslutade den 28 januari 2022 välja alternativet
nybyggnation av F-6 skola och uppdrar förvaltningen att ta fram underlag för
en sådan.
•

Beslut - Ksau § 17/2022 Medborgarinitiativ - Hundrastgård i Onslunda

Signature reference: 9595dd74-8177-42b2-8d72-70cd654ea282

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 februari 2022 besvara
medborgarinitiativet med att det överlämnas till investeringsberedningen.
•

Beslut - Ksau § 237/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024–2025

•

Beslut - Ksau § 28/2022 Svar på medborgarinitiativ - Klotterplank i
Onslunda

•

Beslut - Ksau § 29/2022 Svar på medborgarinitiativ - Belysning Smedstorps
pump track

•

Beslut - Ksau § 30/2022 Svar på medborgarinitiativ - Bättre och roligare
skolgård på Smedstorps skola

•

Beslut - Ksau § 31/2022 Svar på medborgarinitiativ - Återskapa en passage
under eller över järnvägen vid Skogsbacken

•

Beslut - Ksau § 32/2022 Svar på medborgarinitiativ - Förbättra belysningen
vid promenadvägarna runt aktivitetsplanen

•

Beslut - Ksau § 33/2022 Svar på medborgarinitiativ - Ta bort gångbana vid
Bo Olssonområdet, gör ytterligare en körfil.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 mars 2022

§ 32 forts.
•

Beslut - Ksau § 34/2022 Svar på medborgarinitiativ - Inhägnad hundrastgård
i anslutning till korsningen Östergatan/Brogatan, Tomelilla 237:96

•

Beslut - Kf § 6/2022 Svar på motion angående tekniskt vatten till pooler

•

Beslut - Kf § 7/2022 Svar på motion - Öka folkhälsan

Förvaltningens förslag till beslut

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

Signature reference: 9595dd74-8177-42b2-8d72-70cd654ea282

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2022.356.
Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla januari 2022, handlingsid: Sbn 2022.291.
Beslut - Fn § 12/2022 Lindesborgsskolan – nybyggnation, handlingsid: Sbn
2022.208.
Beslut - Ksau § 17/2022 Medborgarinitiativ - Hundrastgård i Onslunda, handlingsid:
Sbn 2022.209.
Beslut - Ksau § 237/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025,
handlingsid: Sbn 2022.207.
Beslut - Ksau § 28/2022 Svar på medborgarinitiativ - Klotterplank i Onslunda,
handlingsid: Sbn 2022.253.
Beslut - Ksau § 29/2022 Svar på medborgarinitiativ - Belysning Smedstorps pump
track, handlingsid: Sbn 2022.256.
Beslut - Ksau § 30/2022 Svar på medborgarinitiativ - Bättre och roligare skolgård på
Smedstorps skola, handlingsid: Sbn 2022.257.
Beslut - Ksau § 31/2022 Svar på medborgarinitiativ - Återskapa en passage under
eller över järnvägen vid Skogsbacken, handlingsid: Sbn 2022.258.
Beslut - Ksau § 32/2022 Svar på medborgarinitiativ - Förbättra belysningen vid
promenadvägarna runt aktivitetsplanen, handlingsid: Sbn 2022.259.
Beslut - Kf § 6/2022 Svar på motion angående tekniskt vatten till pooler,
handlingsid: Sbn 2022.261.
Beslut - Ksau § 34/2022 Svar på medborgarinitiativ - Inhägnad hundrastgård i
anslutning till korsningen Östergatan/Brogatan, Tomelilla 237:96, handlingsid: Sbn
2022.267.
Beslut - Kf § 7/2022 Svar på motion - Öka folkhälsan, handlingsid: Sbn 2022.268.
Beslut - Ksau § 33/2022 Svar på medborgarinitiativ - Ta bort gångbana vid Bo
Olssonområdet, gör ytterligare en körfil, handlingsid: Sbn 2022.285.
_________

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 mars 2022

Sbn § 33

Dnr SBN 2022/20

Uppföljning av granskningar 2019 i
Tomelilla kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Revisionen har i sin rapport riktat kritik mot att det fortsatt saknas mål beslutade av
nämnden som berör kostverksamheten specifikt.
Förvaltningen, genom samhällsbyggnadschefen, avger följande yttrande:
Revisionen gör en korrekt betraktelse att det saknas ett specifikt mål för
måltidsverkstaden. Bakgrund till detta är att nämnden följer de instruktioner och den
förflyttning som skett inom kommunen om synen på målstyrning. Enligt modellen
ska nämnden anta mål för nämndens verksamhet, men det behöver inte innebära att
varje enskild verksamhet ska ha mål utan målen kan vara övergripande. Eftersom
nämndens verksamhet är omfattande hade det inneburit att nämnden hade haft ett
stort antal mål. Många mål underlättar inte målstyrning och ska dessa
verksamhetsspecifika mål brytas ner ytterligare hade målen ökat i omfattning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.

Signature reference: 9595dd74-8177-42b2-8d72-70cd654ea282

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
Uppföljning
Ingen uppföljning.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 mars 2022

§ 33 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2022.395.
Granskningsrapport - Uppföljning granskningar 2019 - Tomelilla kommun (slutlig
version), handlingsid: Sbn 2022.67.

Förslag till beslut under sammanträdet

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

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

Signature reference: 9595dd74-8177-42b2-8d72-70cd654ea282

Revisorerna

Justerandes sign
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