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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

20 maj 2022

Ej tjänstgörande ersättare
Petra Blomgren (SD)
Per Jeppsson (M)
Henrik Nilsson (S)
Claes Melin (MP)
Övriga närvarande
Cornelia Berglund, Österlen VA AB (extern – närvarande under sin punkt)
Monika Jingmond, projektledare (närvarande under sin punkt)
Henrik Lundblad, enhetschef näringsliv och exploatering (närvarande punkt 1–8)
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Ulrika Olsson, teknisk chef
Håkan Berggren, planeringsingenjör
Emelie Olsson, ekonom
Johanna Kandell, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 39 Ändringar i föredragningslistan
§ 40 Dialoger och informationsärenden 2022-05-20
§ 41 Förvärv av mark – Tomelilla 237:59
§ 42 Riktlinjer för försäljning av tomtmark för privatbostad
§ 43 Exploateringsavtal - Baby Invest Fastigheter AB och Bo Ohlsson i Tomelilla AB
§ 44 Förslag till tomtpriser (momsbefriat) 2023
§ 45 Förslag till Va-taxa 2023
§ 46 Remissyttrande mål och budget 2023 med plan för 2024–2025
§ 47 Rapport gällande utfasning av plastprodukter
Signature reference: 7986a2c6-2661-4e08-8771-3c83d85ca940

§ 48 Yttrande - Motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla
§ 49 Ekonomisk uppföljning tertial 1 januari-april 2022
§ 50 Delegeringsbeslut april 2022
§ 51 Anmälningsärenden 2022-05-20
_________

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 39

Ändringar i föredragningslistan
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar göra följande ändringar i föredragningslistan:
Punkten ”Cornelia Berglund, Österlen VA AB informerar” tillkommer som första
punkt under ”Dialoger och informationsärenden 2022-05-20”.
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_________

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 40

Dnr SBN 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202205-20
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:
1. Cornelia Berglund, Österlen VA AB informerar
Översvämningar
Den 13 juli 2019 översvämmades ett stort antal källare i Tomelilla kommun. Österlen
VA AB redogör för kostnader som uppstått i samband med översvämningarna.
2. Regionalt bredbandsstöd (Monika Jingmond)
Projektledare Monika Jingmond redogör för situationen kring regionalt
bredbandsstöd och återkommer till nämnden vid eventuella förändringar.
3. Henrik Lundblad informerar från verksamheten
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Plan och exploatering
Henrik Lundblad presenterar sig och sin bakgrund samt verksamheten och vilka
medarbetare som finns i den.
Genomgång av budget och hur man arbetar med den löpande. Det finns en mall för
hur man arbetar med exploateringskalkyler exempelvis. Från vision till byggande.
Statistik kring befolkningen i Tomelilla kommun; hur vi bor, var vi arbetar et c.
Det finns ett pågående arbete med detaljplaner, vilka kan ta 2–3 år i genomsnitt att ta
fram.
Första veckan i juni kommer en digital kartmotor lanseras på Tomelilla kommuns
webbplats för medborgare som vill söka information.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 40 forts.
4. Förlängning av markanvisningsavtal (Henrik Lundblad)
Henrik Lundblad redogör för frågan kring förlängning av markanvisningsavtal.
5. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)
Banvaktsstugan i Fyledalen
Diskussion kring hur samhällsbyggnadsnämnden ska besvara önskemål från Äventyr
på Österlen och dess företrädare.
6. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Digitala infartsskyltar
Kostnaden för förvaringen av skyltarna kvarstår. Skyltarna ska nu läggas ut för
försäljning.
Natur- och parkprogrammet
Utgångspunkten är att programmet ska vara klart under 2022. Förvaltningen kommer
att ta hjälp av konsult för att slutföra arbetet.
Invigning av torget
Det blir invigning när hela projektet är färdigt. Ulrika Olsson redogör för situationen
med scenen och vindskyddet, vilket tar 4 veckor för att vinna laga kraft och det
betyder att allt står stilla nu.
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Invigning av Välabadet
18 juni invigs badet av kommunfullmäktiges ordförande Anette Thoresson (C),
kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) och samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Sander Dijkstra (M).
Svar på fråga från Inger Åbonde
Inger Åbonde (S) har ställt en fråga till förvaltningen angående simskolan och
förvaltningen svarar följande.
Simskoleavtalen är likadana för alla tre baden. Simskolan ska vara i gång under 4
veckor. I Smedstorp driver föreningen själva en utökad simskola där de bland annat
kan vända sig till fler målgrupper än barn.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 40 forts.
7. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
Medborgardialog i september ”nyfiken på”
Förvaltningen planerar en medborgardialog 15 september på torget i Smedstorp för
att föra en dialog kring hur man kan utveckla torget i Smedstorp. Fastighet,
gata/park, måltidsverkstan och teknik och service ska vara på plats.
8. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren
Råkor
Det har kommit en policy från Miljöförbundet som innebär att vi själva kan besluta
om skyddsjakt året om. Förvaltningen kommer att behöva prioritera vilka platser
som är aktuella.
Kommunjägarna har fått information och de är inkopplade. Skyddsjakt bedrivs
endast via kommunjägarna på uppdrag från förvaltningen.
Loppmarknad på Odenplan
Förfrågningar har kommit in gällande att ha loppmarknad på torget, men de kommer
att söka tillstånd på Odenplan i stället, vilket då inte medför någon kostnad för de
sökande.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2022.690.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 41

Dnr SBN 2022/81

Förvärv av mark – Tomelilla 237:59
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att förhandla med ägare
om förvärv av mark gällande Tomelilla 237:59.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen arbetar med att säkerställa att det finns tomter för bostäder i hela
kommunen, i kommunal och privat regi. Det finns idag inga lediga tomter på
Karlsborgsområdet och begränsat med lediga tomter i övriga Tomelilla tätort.
Förvaltningen planerar i enlighet med Översiktsplanen och
Bostadsförsörjningsstrategin för ett antal nya områden, bland annat Tomelilla 10.
Nya färdiga detaljplaner för bostäder förväntas vara klara tidigast våren 2024. På
uppdrag av PLEX-gruppen (plan och exploatering) har förvaltningen undersökt vilka
övriga områden som skulle kunna anses lämpliga att utveckla baserat på infrastruktur,
förtätning och begränsat anspråkstagande av åkermark.
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Tomelilla 237:59 på 15 800 m2 är sedan tidigare planlagt för bostäder varför den
anses lämplig att förvärva då den anses ligga inom det område som är lämpligt att
utveckla i enlighet med översiktsplanen. Förvaltningen har i samråd med PLEXgruppen inlett en dialog med ägare. Förvaltningen har också med hjälp av Svefa
värderat fastigheten. (Se bilaga: Värdeutlåtande - Tomelilla 237:59) Fullt utbyggt
skulle Tomelilla 237:59 tillsammans med tre kommunala angränsande tomter erbjuda
totalt 17 tomter till tomtkön med möjlig exploatering under hösten 2022.
Förvaltningen vill också uppmärksamma nämnden på att det finns ett antal
utmaningar med att förvärva centralt placerad mark och redan planlagd mark där den
största utmaningen inte sällan är hur man ser på värderingen varför förvaltningen
tagit hjälp av ett oberoende värderingsinstut. Detta till trots kan skillnaden i värdering
vara för stor vilket omöjliggör ett förvärv.
En kommun har en skyldighet att tillhandahålla de allmänna ytor som finns beskrivna
i planen varför Tomelilla kommun är skyldig att bekosta och färdigställa gator och
grönområden oavsett om vi förvärvar fastigheten eller ej.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 41 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet baseras på att förvärvet och exploateringskostnaderna skall balanseras mot
framtida tomtförsäljning varför förvärvet inte skall belasta kommunen negativt. På
sikt förväntas ökad inflyttning generera ökade skatteintäkter och kostnader kopplat
till förväntad samhällsservice.
Då det finns en skyldighet att tillhandahålla allmän platsmark i enlighet med en plan
kan förvärvet anses ha en positiv konsekvens då kommun får rådighet att bestämma
när området skall utvecklas samt en förväntad marginal på försäljningen.
Då det alltid finns risker vid exploatering med oförväntade kostnader inte sällan
kopplat till markens beskaffenhet planerar förvaltningen vid beslut om förvärv att ett
eventuellt förvärv och värderingen skall ta höjd för detta.
Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet. Allmänt kan anses att
kommunen ges större rådighet att utveckla fastigheten i egen försorg på ett sätt som
bättre kan beakta barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Fastigheten är sedan tidigare planlagd för bostäder. Fastigheten ligger nära befintlig
infrastruktur vilket minimerar behov av ytterligare utbyggnad och dess eventuella
negativa miljöpåverkan. Fastigheten ligger inte heller på mark som idag odlas där
eventuell borttagande av grönyta bör kompenseras.
Uppföljning
Följ upp hur exploateringen och dess budgeterade balans ser ut efter två år.

Signature reference: 7986a2c6-2661-4e08-8771-3c83d85ca940

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att förhandla med ägare
av Tomelilla 237:59.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad,
handlingsid: Sbn 2022.691.
Karta - Tomelilla 237:59, handlingsid: Sbn 2022.622.
Värdeutlåtande - Tomelilla 237:59, handlingsid: Sbn 2022.633.

Justerandes sign

8

Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 41 forts.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Signature reference: 7986a2c6-2661-4e08-8771-3c83d85ca940

Enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 42

Dnr SBN 2022/82

Riktlinjer för försäljning av tomtmark för
privatbostad
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram riktlinjer för
försäljning av tomtmark för privatbostad samt redogöra för dessa vid nästkommande
sammanträde.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommun kommer inom kort att införa en e-tjänst till den kommunala
tomtkön. Detta för att säkerställa en mer rättssäker och aktuell kö. Detta då det
tidigare har varit svårt att bedöma aktualiteten i tomtkön då man inte varit tvungen
att förnya eller bekräfta sin plats.
Tidigare har också företag kunna ställa sig i kö på inte sällan flera tomter.
Förvaltningen föreslår att tomtkön enbart skall vara för privatpersoner där företag
kommer att erbjudas bostadsmark via markanvisningar och markanvisningsavtal.
Kopplat till aktualiteten och för att möta kommuninvånarens förväntan anser vi
också att man bara skall kunna stå i kön på de områden där vi har ett planuppdrag
för att frigöra tomter.
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En kommuns hemsida är inte en naturlig kanal för att sälja bostäder eller
bostadsmark där majoriteten av bostäderna förmedlas eller marknadsförs via
hemsidor som Hemnet. Det är bara registrerade mäklarfirmor som får förmedla
tomter via Hemnet, varför vi föreslår att vi för vissa objekt skall kunna samarbeta
med upphandlade mäklare.
Ekonomiska konsekvenser
Förtydligandet av riktlinjerna kommer att göra att förvaltningen får en tydligare och
effektivare styrning.
Genom att använda sig av mäklare torde det inte vara orimligt att kommunen når fler
intressenter varför priset för tomterna borde kunna gå upp vilket på sikt vore positivt
för ett allmänt ökat bostadsbyggande.
Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 42 forts.
Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.
Uppföljning
Följ upp pris och prisförändringen av försäljning via mäklare efter ett år.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram riktlinjer för
försäljning av tomtmark för privatbostad samt redogöra för dessa vid nästkommande
sammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad,
handlingsid: Sbn 2022.692.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 7986a2c6-2661-4e08-8771-3c83d85ca940

Enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 43

Dnr SBN 2022/84

Exploateringsavtal - Baby Invest
Fastigheter AB och Bo Ohlsson i
Tomelilla AB
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att förhandla med Baby
Invest Fastigheter AB och Bo Ohlsson i Tomelilla AB om ett exploateringsavtal för
att realisera planen för det framtida handelsområdet.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommun har tidigare sålt mark och skrivit ett planavtal med Baby Invest
AB som möjliggör en betydande utbyggnad av Bo Ohlsson handelsområde. En
kommun har begränsat med möjligheter att ställa krav i en detaljplan varför den
gängse processen är att man vid en större exploatering även skriver ett
exploateringsavtal som reglerar genomförandet av exploateringen, dess lösningar i
detalj med en tydlig ansvarsfördelning, samt fördelning av kostnader.
Exploateringsavtalet skall reglera marköverlåtelser, vem som tar vilka kostnader för
tex allmän platsmark, flytt av exempelvis vatten- och avloppsledningar samt olika
typer av kompensationsåtgärder. Om möjligt skall avtalet också innehålla en tids- och
projektplan samt reglera säkerhet för kommunens åtaganden.
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Ekonomiska konsekvenser
All exploatering får ekonomiska konsekvenser. Genom att reglera exploateringen i ett
avtal skapar man en förutsägbarhet och minimerar risken för oförutsedda kostnader.
Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Exploateringsavtalet reglerar åtgärder för dagvatten samt skydd för de djurarter som
etablerat sig på exploateringsområdet.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 43 forts.
Uppföljning
Förslag till avtal till nästkommande sammanträde. Följ upp exploateringen och dess
budget efter genomförandet.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att förhandla med Baby
Invest Fastigheter AB och Bo Ohlsson i Tomelilla AB om ett exploateringsavtal för
att realisera planen för det framtida handelsområdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad,
handlingsid: Sbn 2022.693.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ida Bornlykke (S) och Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:
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Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Henrik Lundblad, näringslivschef

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 44

Dnr SBN 2022/43

Förslag till tomtpriser (momsbefriat) 2023
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
tomtpriser (momsbefriat) 2023 i enlighet med förvaltningens förslag med
handlingsid: Sbn 2022.648, med tillägg att förvaltningen ska bilägga en
prisjämförelse i handlingarna till kommunfullmäktige.

Deltar inte i beslutet

Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Signature reference: 7986a2c6-2661-4e08-8771-3c83d85ca940

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens taxor och avgifter.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att:
•

För de taxor som kan indexregleras enligt konsumentprisindex (KPI) ska
detta göras enligt tidigare taxa för bostadstomter med en möjlighet att ta ut
en högre taxa genom anbud (mäklare)för de stycketomter som inte avropats
via tomtkön.

•

Taxan för verksamhetsmark justeras till 135 kronor/m2 plus index enligt
ovan.

•

Framtida indexuppräkning efter uppräkning om aktuellt skall sättas till
oktober 2022.

Förvaltningen har tagit del av taxorna i angränsande kommuner för bostäder och
verksamheter. Det finns ett betydande spann i kommunerna inte sällan beroende på
område och tid för exploatering. Varför det är svårt att göra en exakt jämförelse.
Förvaltningen har också nyligen värderat ett område med 17 bostadstomter med
hjälp av ett externt värderingsinstitut. Värderingen jämförde tomtförsäljning i
Tomelilla och angränsande kommuner.
Kostnaderna för att anlägga allmän platsmark har gått upp betydligt de senaste åren
vilket påverkar verksamhetsmark mer då antal tomter är färre då de oftast är större
men med samma behov av tillgänglighet och infrastruktur.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 44 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Högre tomtpriser som fortfarande är rimliga borde ge ett bättre resultat och en bättre
balans i exploateringsprojekten.
Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.
Uppföljning
Följa upp exploateringskalkylen på områdena årligen.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
tomtpriser (momsbefriat) 2023 i enlighet med förvaltningens förslag med
handlingsid: Sbn 2022.648.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef näringsliv och exploatering Henrik Lundblad,
handlingsid: Sbn 2022.694.
Förslag till tomtpriser (momsbefriat) 2023, handlingsid: Sbn 2022.648.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: 7986a2c6-2661-4e08-8771-3c83d85ca940

Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg att
förvaltningen ska bilägga en prisjämförelse i handlingarna till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
enligt Sander Dijkstras (M) yrkande.
_________

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 44 forts.
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 45

Dnr SBN 2022/66

Förslag till Va-taxa 2023
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa taxan för vatten
och avlopp för verksamhetsåret 2023 i enlighet med Österlen VA AB:s förslag med
handlingsid: Sbn 2022.649.

Reservationer/Deltar inte i beslutet

Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Österlen VA AB föreslår att brukningsavgifterna inför 2023 höjs med 2,5 %.
Kostnaden i verksamheten beräknas öka i takt med att en nödvändig ökning av
investeringsbudgeten görs, och att allmänna kostnadsökningar sker på grund av
löneökningar och ökade kostnader för inköp av material samt tjänster. Den ökade
oron i omvärlden har lett till att kostnadsökningarna riskerar att stiga snabbare än vad
som tidigare beräknats.
Va-verksamheten påverkas indirekt av ökade råvarukostnader vilket branschens
leverantörer redan flaggat för. Stora satsningar behöver göras på säkerhetshöjande
åtgärder för att skydda verksamheten mot yttre påverkan och säkerställa en god
leveranskapacitet även i framtiden.
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Föreslagen ökning av taxan innebär att kostnaden för ett medelhushåll (150 m3/år) i
Tomelilla kommun år 2023 ligger på 9 933 kronor/år. Den rörliga avgiften för vatten
och avlopp 39,59 kronor per förbrukad kubikmeter vatten (1000 liter).
Se bilaga: Överlämning av ärende Va-taxa, handlingsid: Sbn 2022.650.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslagen höjning av brukningsavgiften är kopplad till ökade kostnader kring
produktionen.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 45 forts.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
Uppföljning
Översyn av taxor och avgifter sker årligen.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa taxan för vatten
och avlopp för verksamhetsåret 2023 i enlighet med Österlen VA AB:s förslag med
handlingsid: Sbn 2022.649.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2022.695.
Förslag till Va-taxa 2023, handlingsid: Sbn 2022.649.
Österlen VA AB - Förslag driftbudget 2023, handlingsid: Sbn 2022.626.
Österlen VA AB - Förslag investeringar 2023 med plan 2024-2026 detaljerad,
handlingsid: Sbn 2022.627.
Österlen VA AB - Förslag investeringar 2023 med plan 2024-2026 övergripande,
handlingsid: Sbn 2022.628.
Protokoll MBL-förhandling enligt § 11 - Österlen VA AB (2022-05-12), handlingsid:
Sbn 2022.663.
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_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 46

Dnr SBN 2022/43

Remissyttrande mål och budget 2023
med plan för 2024–2025
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens budgetremiss,
inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025,
i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2022.653.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar översända förslag till investeringar till
kommunstyrelsen, handlingsid: Sbn 2022.651.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och
avgifter 2023 i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2022.652.

Deltar inte i beslutet

Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 16/2022) fastställa
planeringsförutsättningarna för mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 samt
remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande.
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Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025.
Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och
investeringsberedningarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen.
Barnperspektivet
Nämndens förslag till mål har med barnperspektivet. Det finns även ett antal förslag i
investeringsdelen som kan påverka barn och ungdomar positivt.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 46 forts.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet.
Uppföljning
När budgeten fastställts kommer uppföljning ske enligt kommunens gällande rutiner
för ekonomisk uppföljning. Måluppföljning sker samtidigt. Taxor och avgifter
revideras årligen och någon formell uppföljning av dessa sker inte när dom väl
fastställts av kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens budgetremiss,
inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025,
i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2022.653.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar översända förslag till investeringar till
kommunstyrelsen, handlingsid: Sbn 2022.651.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och
avgifter 2023 i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Sbn 2022.652.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2022.696.
Remissyttrande mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2022.653.
Förslag till taxor och avgifter 2023, handlingsid: Sbn 2022.652.
Förslag till investeringar 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Sbn 2022.651.
Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 20242025, handlingsid: Sbn 2022.449.
Planeringsförutsättningar 2023 – 2025, handlingsid: Sbn 2022.591.
Protokoll MBL-förhandling enligt § 11 - Samhällsbyggnadsnämnden (2022-05-12),
handlingsid: Sbn 2022.664.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 47

Dnr SBN 2021/128

Rapport gällande utfasning av
plastprodukter
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna rapporten och översänder densamma
till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Måltidsverkstan jobbar aktivt med att byta ut engångsartiklar i plast till hållbara
alternativ. Som ett exempel är att vi har minskat användningen av plastfolie radikalt,
då vi använder oss av kantiner med lock i stället. Vi jobbar också mot ett miljövänligt
och hållbart perspektiv gällande alla artiklar/redskap som används i verksamheten.
När det gäller materialval vid underhållsarbete och ombyggnation/nybyggnation så
väljer vi miljövänliga och/eller återvinningsbara alternativ i de fall de finns på
marknaden. Som ett exempel har vi vid renoveringar valt Fibo våtrumsskiva, som
innehåller betydligt mindre plast och är 100% återvinningsbart, i stället för
våtrumsmatta.
Samhällsbyggnad arbetar långsiktigt med att fasa ut plastprodukter och följer
utvecklingen globalt genom den omvärldsanalys som görs årligen. När renoveringar
ska ske eller produkter bytas ut så väljer förvaltningen de ur ett miljöperspektiv bästa
alternativen. Arbetet kommer att behöva fortsätta under en lång period framöver.
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Ekonomiska konsekvenser
Inventeringen och de framtida åtgärderna kommer att ha ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Utifrån såväl ett barnperspektiv som ett miljöperspektiv är detta positivt.
Miljöperspektivet
Se ovan.
Uppföljning
Utarbetas en plan för detta sker uppföljning vidare enligt plan.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 47 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna rapporten och översänder densamma
till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, teknisk chef Ulrika Olsson, handlingsid: Sbn 2022.697.
_________

Beslutet skickas till:
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Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 48

Dnr SBN 2022/23

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

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i
båda att-satserna med tillägg att kommunen bör göra en dagvattenplan i första hand.

Reservationer

Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till
beslut.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 26/2022) att återremittera
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden eftersom motionens att-satser hanteras i
bygglov, detaljplaner och översiktsplan. I övrigt är det ren drift och
underhållsplanering för samhällsbyggnad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
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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.
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
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 48 forts.
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.”

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 februari 2022 (Sbn § 21/2022) att
yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, vilket var 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 hårda 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.
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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.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår i nämndens beslut att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig vidare enligt följande:
Vår uppfattning kvarstår att verksamheten kan inventera äldre ytor för att sedan
återkomma till investeringsberedningen med en uppfattning vilka belopp som krävs
för att bygga om dem. Kostnaden för sådana ombyggnationer ryms inte inom
driftbudgeten. Det är sedan upp till investeringsberedningen att behandla dessa
kostnader i relation till andra behov i kommunen. Att detta skulle vara ett uppdrag
som vi redan har idag är något som förvaltningen anser sig ha. Däremot säkerställer
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 48 forts.
vi givetvis nya krav på beläggning ifall förvaltningen avser att reinvestera eller anlägga
nytt.
Det är sant att det görs dagvattenutredningar vid framtagande av detaljplaner, men
det som saknas är en dagvattenstrategi för kommunen. Ansvaret för att en sådan tas
fram ligger på planenheten tillsammans med kompetens inom hållbarhet.
Kommunfullmäktige har den 16 december 2019 (Kf § 128/2019) fattat beslut att
en sådan strategi ska tas fram.
Ekonomiska konsekvenser
Inte i dagsläget.
Barnperspektivet
Inte i dagsläget.
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.

Beslutsunderlag

Signature reference: 7986a2c6-2661-4e08-8771-3c83d85ca940

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2022.698.
Beslut - Ks § 26/2022 Svar på motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala
Tomelilla, handlingsid: Sbn 2022.450.
Remiss - Ksau § 19/2022 Motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala
Tomelilla, handlingsid: Sbn 2022.71.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige beslutade den 6 december 2021 (Kf § 147/2021) remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 48 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 februari 2022 (Sbn § 21/2022)
föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med förvaltningens
yttrande i ärendebeskrivningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 mars 2022 (Ksau § 47/2022)
lämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 26/2022) att återremittera
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden eftersom motionens att-satser hanteras i
bygglov, detaljplaner och översiktsplan. I övrigt är det ren drift och
underhållsplanering för samhällsbyggnad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sander Dijkstra (M) yrkar på avslag till motionen i båda att-satserna med tillägg att
kommunen bör göra en dagvattenplan i första hand.
Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till motionens båda att-satser.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
enligt Sander Dijkstras (M) yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för Sander Dijkstras (M) yrkande att avslå motionen.
Signature reference: 7986a2c6-2661-4e08-8771-3c83d85ca940

Nej-röst för Ida Bornlykke (S) yrkande att bifalla motionen.

Omröstning

Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden i enlighet
med Sander Dijkstras (M) yrkande.
Ja-röster: Sander Dijkstra (M), Tobias Högborg (C) och Thony Blomgren
(SD).
Nej-röster: Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S).
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 48 forts.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 7986a2c6-2661-4e08-8771-3c83d85ca940

Kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 49

Dnr SBN 2022/78

Ekonomisk uppföljning tertial 1 januariapril 2022
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna tertialrapport 1 för januari-april 2022
och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Prognosen som sätts för helåret 2022 är minus två miljoner kronor och den baseras
på det som är redovisat till och med april samt förväntade kostnader och intäkter
under året.
Främst beror underskottet på prisökningar på livsmedel, men också ökade
driftkostnader i samband med de nya avtalen avseende friluftsbaden.
Den största risken framöver är att kostnader för livsmedel, energi, bränsle samt
material kommer öka ytterligare.
Reglementet för ekonomi kräver att nämnden vidtar åtgärder för att få en budget i
balans. Förvaltningen kommer därför under juni månad återkomma till nämnden
med förslag på åtgärder.
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.

Signature reference: 7986a2c6-2661-4e08-8771-3c83d85ca940

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
Uppföljning
Delårsbokslutet i augusti.
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

§ 49 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna tertialrapport 1 för januari-april 2022
och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn
2022.699.
Ekonomisk uppföljning tertial 1 januari-april 2022, handlingsid: Sbn 2022.674.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 50

Dnr SBN 2022/4

Delegeringsbeslut april 2022
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande april 2022
samt månadsrapport bostadsanpassning gällande april 2022.
Bostadsanpassning
Den stora posten avser ramp vid entrétrappa, inklusive plattläggning för
angöringsplats åt exempelvis taxi.
Åtgärd i badrum med utbyte av tvättställ samt blandare anpassat till rullstol.
Dörrbreddning och tröskelutjämningar med mera.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2022.700.
Delegeringsbeslut april 2022, handlingsid: Sbn 2022.636.
Månadsrapport bostadsanpassning april 2022, handlingsid: Sbn 2022.635.
Signature reference: 7986a2c6-2661-4e08-8771-3c83d85ca940

_________
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Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 maj 2022

Sbn § 51

Dnr SBN 2022/3

Anmälningsärenden 2022-05-20
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-20:
•

Beslut - Kf § 29/2022 Svar på motion angående regntunnor
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

•

Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla april 2022

•

Österlen VA AB - Tomelilla utfall drift april 2022

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2022.701.
Beslut - Kf § 29/2022 Svar på motion angående regntunnor, handlingsid: Sbn
2022.555.
Signature reference: 7986a2c6-2661-4e08-8771-3c83d85ca940

Österlen VA AB - månadsrapport Tomelilla april 2022, handlingsid: Sbn 2022.665.
Österlen VA AB - Tomelilla utfall drift april 2022, handlingsid: Sbn 2022.666.
_________

Justerandes sign
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