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§27 Dnr 2019.6
Ändringar i föredragningslistan
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fastställa föredragningslistan med följande ändringar:
Ärende 2017.1443 - Serviceåtaganden för stadsbyggnadsförvaltningen utgår.
Arbetsutskottet vill att den nya bygglovschefen ska vara med och utforma
bygglovenhetens serviceåtaganden.

Ärende 2019.155 - Delegationsordningen - Utgår p g a att ärendet behöver utredas mer.

Sammanfattning

Föredragningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen (bilaga). Nämnden
kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden.
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§28

Dnr 2019.9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Information

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna med följande
tillägg: Simon Larsson (KD) har anmält att han vill ta upp två ärenden på nämnden.
l. Initiativärende - Enskilda avlopp - Informationen flyttas till aprilsammanträdet då Simon
Larsson (KD) inte var närvarande på sammanträdet.

2. Återställning - Gmstag Ilstorp 28:21.
Sammanfattning

• Marie Rosdahl, planarkitekt informerar om den pågående Parkeringspolicyn och
P-normen i Sjöbo kommun.

Eva Nielsen Österman, hållbarhetsstrateg informerar om Föreläggande avseende
bildande av naturminne på fastigheten Everlöv 12:11 (2019.192).
Yttrande har lämnats på delegation och Sjöbo kommun har inget att erinra.
Infomationen flyttas till april-sammanträdet
Eva Nielsen Österman, hållbarhetsstrateg informerar om Förslag till beslut om naturreservat Skoghusets enefälad (2019.24). Berörda fastigheter är Baldringe 23:1 och
Syntelejet 1:2. Yttrande har lämnats på delegation och Sjöbo kommun har inget att
erinra. Informationen flyttas till april-sammanträdet
Thomas Andersson, säkerhetsansvarig kommer till nämnden den 16 april för att
informera om säkerhetsfrågor. Vi kommer att börja l timme tidigare , kl 17:00.

Informationsmaterial - En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll.
Simon Larsson (KD) initiativärende angående klagomål på reglerna om enskilda avlopp.
Vill att det ska tas fram en tydlig policy gällande enskilda avlopp. Anders Linden,
enhetschef miljöenheten informerade på arbetsutskottet kort om gällande policy och
handlingsplan som är beslutade av nämnden. Anders fick också i uppgift av Au att svara
Simon via mail. Informationen flyttas till april-sammanträdet, då Simon Larsson (KD)
inte var närvarande på sammanträdet.
Johan Kleman, miljöinspektör informerar om ärendet, grustag - Ilstorp 28:21, enligt
önskemål Simon Larsson (KD).

Vi kommer titta på Boverkets webbsändning l :a avsnittet - PBL på rätt sätt.
Linnea Elamzon, ny enhetschef på bygglovenheten presenterade sig.
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§29 Dnr 2019.4

Redovisning av delegationsbeslut 2019-02-01 - 2019-02-28
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbesluten (bilaga).
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordföranden och tjänstemän enligt en av Samhällsbyggnadsnämnden antagen
delegationsordning 2018-03-13, § 42/18. Endast bilaga 3 avseende Myndighetsbeslut inom
bygglov har uppdaterats vid detta beslut 2018-12-11, §170/18. Dessa beslut ska redovisas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot kan Samhällsbyggnadsnämnden återkalla lämnad delegering.
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§30

Dnr 2019.5

Rapporter och beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning

Inkomna rapporter och beslut från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt
rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad rapporteras till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
l. Dnr 2019.316

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-23, §9 angående Kommunstyrelsens möten med nämnden
mm 2019.
2. Dnr 2019.318

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-06, §29 angående Översyn av reglementen.
3. Dnr 2019.317

Projekt - Hälsoskyddstillsyn förskolor hösten 2018 - Miljöenheten.
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§31 Dnr 2019.2
Budgetuppföljning per den 28 februari 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen per den 28 februari 2019
enligt bilaga till protokollet samt överlämna utfallsprognos för 2019 till ekonomiavdelningen.
Sammanfattning

Budgetuppföljning för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet per den 28 februari 2019 och
utfallsprognosför2019.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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Drift:
Kommun- Prognos-

^§prognos

*|g för helare

bidrag tiserat
helåret resultat

t 2019

2019

2019

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

5360

5600

240

Plan- och byggverksamhet

4703

4500

-203

Politisk verksamhet

400

400

-o

Summa Verksamhet

10463

10500

37

Verksamhet

Plan- och byggverksamhet

Det har under de första månaderna inkommit ett hundratal bygganmälningar för VA-anslutningar, vilket gör att den befarade nedtrappningen av
bygglov dämpas. Planintäkterna förväntas öka då några större planer bedöms faktureras under året. Till det kommer intäkter vid försäljning av
exploateringstomter. GIS intäkterna är låga för perioden och därmed är prognosen ett underskott gentemot budget. Personalkostnaderna är högre
än budgeterat och beror på extra bemanning då befintlig personal täcker upp pé andra avdelningar.
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr. Det är framförallt personalkostnader som är lägre för året pé grund
av vakanser. Intäkterna för tillsynsavgifter förväntas hamna i paritet med budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen håller pé att byta
verksamhetssystem. Det som kvarstår är att få igång faktureringen. Hitintills har inga fakturor skickats avseende 2019 vilket gör att prognosen är
svårbedömd. Enbart en uppskattning har kunnat göras för januari och februari.

I
s

I
C-J

s

i
i

I
§

I

4
Johan Andersson. 2G1£éöc'")8

1:^

2

SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-12

§32 Dnr 2019.8

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2020
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budgetskrivelse 2020
bilaga l med följande tillägg, samt att överlämna dessa till ekonomiavdelningen.
Följande stycke har lagts till under nedanstående rubriker:
Verksamhetens utveckling
Samhällsbyggnadsnämnden ser i övrigt ett stort behov av en samordnad lösning för
presentation av e-tjänster från kommunens samtliga verksamheter.
Verksamhetens behov

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en kombinerad miljöstrateg/trafikstrateg i en och samma
tjänst i samarbete med tekniska nämnden.

Kommunens kunskapsunderlag rörande kulturmiljöer och -byggnader är föråldrat då det
arbetades fram under 1970- och 1980-talen, och antogs av kommunfullmäktige i början av
1990-talet. Nya underlag behövs tas fram för att säkerställa att befintliga kulturvärden
respekteras samtidigt som förutsättningar för ändringar i den befintliga och tillkommande
bebyggelsen tydliggörs.

Viktiga förändringar - Befolknings- eller andra volymförändringar
De två första månaderna 2019 visar ett lägre antal inkomna bygglov och beställningar av
nybyggnadskartor än motsvarande period under föregående år.
Ekonomisk utveckling - Verksamhetens ekonomiska förutsättningar

Förutsättningarna är dock att samhällsbyggnadsnämnden fortsätter göra prioriteringar i
verksamheterna som påverkar kvalitetsnivåer och förebyggande insatser. Tydligast kommer
detta att märkas inom miljöområdet där resurser saknas bland annat för att bedriva tillsyn i
enlighet med 26 kap. miljöbalken.
Taxor och avgifter

Timavgiften inom miljöverksamheten kommer att ses över under 2019 eftersom
samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den nuvarande kostnadstäckningen är för låg i
förhållande till uppdragets omfattning.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige kommer att besluta 2020 års budget den 7 juni 2019. Nämnderna ska
lämna en samlad skrivelse för alla sina verksamheter. Politiskt behandlade budgetskrivelser
från nämnderna ska vara ekonomiavdelningen tillhanda den 21 mars 2019.
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Rubrikerna i samhällsbyggnadsnämndens skrivelse ska vara:
Nämndens sammanfattning
Verksamhetens utveckling
Ekonomisk utveckling

Äskandena ska prioriteras med angivande av l for det äskande som prioriteras högst av
nämnden och två för nästa och så vidare.

Äskade belopp ska framgå av bilaga 2 (drift). Det är skillnader gentemot budget 2019 som ska
anges.

Beslutsunderlag
Anvisningar: "Angående budget 2020"
Expedieras till

Budgetskrivelsen, tillsammans med bilagor, skickas till ekonomisupport(a),sjobo.se.
Protokollsutdrag på justerat protokoll skickas till kommunstyrelsen.
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Bilaga till SBN§ 32/19
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BUDGETSKRIVELSE 2020

inriktning på unreckling av traditionella byggnadshantverk
SAMMANFATTNING
och ledde till en vuxenutbildning på Malenagymnasiet under
Hur klarar verksacnheten av sitt uppdrag och inål?
Stadsbyggnadsförvaltnmgen är indelad i en stab och tre 2018. Den melIankomiTiunala., pågående dialogen med
Lunds och Eslövs kommuner om att bUda ett biosfärområde
enheter; strategi-, bygglov-, respektive iTiiljöenheten.
i Vombsjösänkans dalgång fortsatte, och Sjöbo koirunun
I strategienhetens uppgifter ingår attenligtkommunstyrelsens gick med i Kabusa-, Nybro- och Tygeåns vattetTi'ad.
direktiv håUa komniunens översiktsplan aktuell, saint att
ta fram detaljplaner för olika behov. Naturvårds- och Geodata/GIS-verksamhetea under strategienheten
det strategiska niiljöarbetet bedrivs av strategienhetca har fortsatt producera nybyggnadskartor som underlag
genom u^eckliagen av strategier för att uppnå ett till bygglovsaasökningar. Arbetet med att digitalisera
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle samt detaljplaner mleddes 2018. Verksamheten fick möjligheten
upprättandet av planeringsunderlag för gröna strukturer, att utveckla sitt analytiska arbete yttei-Ugare när ansvaret
naturvårdsoniråden och lokala miljömål. Miljöenheten är för kommunens statisukdatabas fördes övet 2018. Flera
delaktig i framförallt det strategiska iTiiljöarbetet, men även i samarbeten kring geodata med kommunens förvaltningar
har därför utvecklats under det senaste året. En dialog med
arbetet med översikts- och detaljplaner.

SÖSK-kommunerna om mellankommunala, geiTiensamma

insatser inom geodataomi-ådet har inletts.

Bygglovenheten verkställer enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut tiUsya enligt plan- och bygglagen, vilket
omfattar både myndighetsutöviiing (t.ex. lovprövning, Under senare år har frågorna om förorenad niark i
förelägganden och efterlevnad av lagar och regler) och tidigare industri- och deponiområden som behandlats av
förebyggande arbete i fonn av rådgivning, information och miljöenheten ökat i omfattning. Detta beror dels på ökade
tiUsynskrav från statUgt håU, men även på ett ökat intresse
uppföljning.
för att bygga bostäder i allt fler områden där det förekomiTiit
industriella
verksamheter, tiU exen-ipel inom Spårområdet
]\'Iiljöenheten verkställer enligt samhäU.sbyggnadsaäinndens
och
kvarteret
Viljan i Sjöbo tätort.
beslut dUsyn enligt iTdljöbalken, livsmedelslagsdftningen,
smittskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om särskilda
bestämmelser omi gaturenhållning och skyltning, Byggandet i kommunen har ökat markant under de
lagstiftningen om aninialiska biprodukter och fi-amstäUda senaste f5~ia åren. Under 2018 genomfördes en översyn
produkter, tobakslagen och alkohollagen (folköl), lagen om av enheten och en behovsutiednmg som klargjorde
receptfna läkemedel samt lagen oin internationella hot mot behovet av att utveckla byggloveahetens organisation för
hälsan. Tillsynen oinfattar både myndighetsutövnmg (t.ex. att kunna bedriva verksamheten l enlighet med skärpta
ullståndsprövamg, förelägganden och efterlevnad av lagar lagkrav gällande handläggmngs tider soin trädde l ki-aft
och regler) och förebyggande arbete i form av rådgivning, i januari 2019, förväntiiiagai från alhnänheten samt ur
aibetsiruljohanseenden. Ett flertal åtgärder nied dessa
information och uppföljning.
inriktningar har genomförts, och byggloveaheten bemannas
Stabens uppgift är att ansvara för nämndadniinistration från våren 2019 med en handläggande enhetschef, t\rå
bygglovshandläggare och ca administratör.
samt förvaltaingsövergripande frågor och uppgifter.
Verksamhetens ut\reckling

Den mest angelägna uppgiften för stadsbyggnadsförvaltniagea är att underlätta för och stödja Sjöbo
konimuns pågående utveckling. IIållbarhetsbegreppet
utgörs av tte områden; ekologisk, social samt ekonoiTUsk
hållbarhet. Det är viktigt att kommunen bidrar dll att uppnå
dc nationella och regionala miljömålen — och framöver även
våra egna. Samhällsbyggaadsnämndeu driver och bevakar
dessa frågor, bland annat genom att ra fram ett i-niljö-/
hållbarhetsprogram. Programarbetet påbörjades 2017 och
pågick till sommaren 2018 då UTiljöstrategen slutade på
grund av doktorandstudier. Arbetet har därför avstannat.
Andelen externfinansierade projekt har ininskat under
2018, men ser ut att öka något under 2019. Under 2017
genomfördes en LEADER-finansierad förstudie med

L-l

I slutet av 2018 byttes förvaltningens verksamhetssystem
ut som ett led l digltaliseungsarbetet. Detta medför ett mer
flexibelt arbetssätt - bland annat möjligheter till fältarbete
med stöd av inobila eaheter/bärbara datorer - i Uiije med
nämndens önskemål, fler e-tjäaster och mer rationella

arbetsprocesser för alla verksamheter inom förvaltiiingea.
Implementeringen av systemet koinm.er att pågå under hela
2019. SanAäUsbyggnadsnäniaden ser i övrigt ett stort behov
av en samordnad, övergripande lösning för presentation av
e-tjänster &ån kominunens sanitliga verksanihcter.
Verksamhetens behov

Under 2017/2018 arbetades ett remissförslag tiU "Lokala
iniljöniål för Sjöbo kommun" fram. Från hösten 2018

finns ingen iTiiljöstrateg i oigamsationen, vitket medfört

att arbetet stannat av innan programmet kunnat antas av framöver är de förestående effekterna av ESS-anläggaingen
kommunftiUmäktige, saint att vare sig rnöjUgheter att följa i Brunnshög och den nationellt ökade efterfrågan på
upp åtgärder för att tippnå globala, regionala och nationella bostäder (främst hyresrätter). Under 2016 - 2018 har Sjöbo
iTiiljömål eller att driva aktiviteter relaterade till bland annat kommuns befolkning ökat i hög takt liksom intresset för att
Earth Hour och TrafikanKreckan inte längre finns. Det bygga. De t\-å första aiåaaderna 2019 visar ett lägre antal
utrynTi-ne som fanns att finansiera tjänsten har numera inkomna bygglov och beställniagar av nybyggnadskartor är
ininskat i oinfattnmg. NIiljö- och naturstrategiska frågor motsvarande period under föregående år.
är en stor del av innehållet l Vision 2034, och därför anser

samhäUsbyggnadsnämnden att tjänsten bör återbesättas. EKONOMISK UTVECKLING
Samhällsbyggaadsnämndea föreslår en koiTibinerad Verksamhetens ekonomiska fötutsättningar
miljöstrateg/trafikstrateg i en och samma tjänst i samarbete Sett utifrån förvaltningens nuvarande åtaganden finns
med tekmska nämnden.
utsikter att uppfylla kraven för en balanserad budget för 2019.
Förutsättmngarna är dock att samhällsbyggaadsnämnden
Geodata/GIS-verksamheten erbjuder tjänster både dU fortsätter göra priontenagar i verksamheterna som påverkar
aUniänheten (t.ex. nybyggnadskartor) och till konimunens kvalitetsnivåer och förebyggande insatser. Tydligast kommer
egna verksamheter (t.ex. befolkamgspiognoser). Detmterna detta att märkas inom miljöområdet där resurser saknas
utbudet utökas kontinuerligt med med bl.a. statistiska bland annat för att bedriva tiUsyn l enlighet med 26 kap.
kartanalyser av olika slag, och samarbeten finns ined l stort miljöbalken.
sett alla kommunens förvaltningar. Verksamheten är till
stor del intäktsfinansierad. Inriktningen för verksamhetens För 2020 bedöms föiutsättmngaiaa i stora drag se likadana
ut\'eckling sedan 2015 har varit att göra fler egna insatser ut som för 2019 under förutsättning att budgetranien för
med syftet att korta ner leveranstider genteiTiot kunden. innevarande år kvarstår.
Samtidigt har detta gett ökade intäkter och därmed en
grund för vidare verksairthetsuh'-eckliag. Nästa steg i den Taxor och avgifter
riktningen är att göra egna grundkaitor som underlag Planeringsinsatser pågår inför framtagande av beslutsför detaljplaner. Förutsättningen för detta är tillgång tiU underlag för ny taxa inom plan- och bygglagens
högupplösta ortofoton.
områden. Syftet med arbetet är att justera den gällande
beräfcningsmodellen från 2010 tiU gällande praxis. Ett
De nuvarande ekonomiska förutsättamgai-aa medger inte att förslag till ny pkntaxa färdigställs för antagande under 2020.
niiljodllsynsverksaniheten har möjligheter att kunna fokusera
på kom.munens tillsynsansvar gäUande strandskydd, mindre Ttmavgiften inoiT» iTuljöverksflinheten koniiner att ses över
miljöfarliga verksamheter och aninialiska bipioduktei. Detta under 2019 eftersom samhäUsbyggnadsnämnden bedömer
riskerar att medföra negadva effekter på aUmänna intressen, att den nuvarande kostnadstäckningen är för låg l förhållande
människors hälsa och miljön. Den årliga behovsutredningen till uppdragets omfattnmg.
visar sedan 2016 att verksamheten behöver utökas med två

helddstjänster för att kunna svara upp till de lagstadgade Lone- och rekryteringsläge samt löneutveckling
tillsyns kraven inom dessa områden.
Löneläget för delar av förvaltningens personal ligger
för närvarande i nivå med den i relevanta avseenden

Koinmuneas kunskapsunderlag rörande kulturmiljöer
och -byggnader är föråldrat då det arbetades fram uader
1970- och 1980-talen, och antogs av kot-aiTiunfullmäktige i
början av 1990-talet. Nya underlag behövs tas fram för att
säkerställa att befintliga kulturvärden respekteras samtidigt
som förutsättningar för ändingar i den befintliga och
tillkommande bebyggelsen tydliggörs.

jämförbara omvärlden, medan andra delar ligger under.
Otrtvärldsjämförelsen är intressant eftersom en stor del av

förvaltniagens anstäUda bor utanför komiTtunen och bör
därför betraktas som rörlig på arbetsinarknaden.
Svårigheter har funnits i samband med rekrytering av
kvalificerad personal inoin plan- och bygglovssektorn,
vilket innebär att lönekostnaderna har ökat inom dessa

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR

områden. Utökade kommunsamarbeten kommer

förmodligen att krävas för att lösa delar av förvaltningens
Befolknings- eller andra volymförändringar
Svengeförhandlingen har resulterat l bl.a. diskussioner kompetensförsörjning franiöver.
om nya stambanesu-äckaingar för höghastighets tåg mellan
Stockhoh-a- Göteborgoch S tockholm- Malmö . Ett statioasläge
planeras l centrala Lund. Andra omvärldsförändringar som
påverkar samhäUsbyggnadsnämndens verksamhetsområden
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-12

§33 Dnr 2018.2077
Miljöenhetens lokala handlingsplan för 2019
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga lokala handlingsplanen till handlingarna samt
anta miljöenhetens plan för miljöenhetens verksamhet med behovsutredning, kontrollplan för
livsmedel och tillsynsplan enligt bilagor.
Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktige ska det årligen upprättas en lokal handlingsplan utifrån
förvaltningens verksamhetsplan.

Miljöenheten ska dessutom varje år ta fram plan för verksamheten med tillhörande
behovsutredning och konsekvensanalys samt tillsynsplan och kontrollplan for att uppfylla
lagstiftningens krav. Dessa dokument ingår som bilagor till miljöenhetens lokala
handlingsplan.

Objektsregistret ses över samt erfarenheten om hur lång tid varje objekt kräver för
tillsynsåtgärdema. En uppskattning om antalet ansökningar, anmälningar och klagomål görs
för att bedöma tidsåtgången.

Resursbehovet ställs mot befintliga resurser och prioriteringar görs utifrån de viktigaste målen
med nämndens verksamhet.

Motivering

I miljöbalken finns krav på att samhällsbyggnadsnämnden årligen ska utreda tillsynsbehovet
för innevarande och två kommande år samt upprätta en plan för hur tillsynsarbetet ska
bedrivas. Liknande krav finns i livsmedelslagen på att ta fram en årlig kontrollplan som ska
fastställas av nämnden.

Underlag för beslut

Samhällsbyggnadsnämndens beslut daterad 2018-11-13, SBN § 153/18, Dnr ALL2018.2077.
Bilagor

Miljöenhetens lokala handlingsplan 2019, Plan för miljöenhetens verksamhet 2019,
behovsutredning 2019-2021, reviderad kontrollplan för livsmedel 2017-2019 och tillsynsplan
2019,DnrALL2018.2077.
Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen

^

M
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande ^^0 |<^0'59^
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-12

§34 Dnr2019,?48'A55

Utse representanter i Kävlingeåns vattenråd
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Thomas Quist (M) som ordinarie ledamot och som
ersättare Charlotte Ramel Andersson (L) till styrelsen i Kävlingeåns vattenråd för
mandatperioden 2019-2022.

Till ombud utses Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande och som ersättare
Kent-Ivan Andersson (M), kommunstyrelsens vice ordförande till Kävlingeåns vattenråds
ordinarie och extra stämmor under mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning

Kävlingeåns vattenråd önskar att Sjöbo kommun utser val av ledamot och ersättare i styrelsen
och val av ombud och ersättare till ordinarie och extra stämmor under mandatperioden 20192022.
Motivering
Förslag på kandidater har inkommit från valöverenskommelsen.
Skickas till
Thomas Quist
Charlotte Ramel Andersson
Magnus Weberg
Kent-Ivan Andersson
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen

c^_Lk.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande £x.f> R0'b9.<8>
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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-12

§35 Dnr 2019.354

Utse representanter i Nybroån, Kabusaån och Tygeåns vattenråd
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Thomas Quist (M) sitter kvar som ordinarie ledamot i
styrelsen och att Jan Friheden (MP) går in som ersättare för Carl-Anders Lillas (KD).
Politiska ledamöter i styrelsen väljs för två år i taget, nytt val 2020.
Som ordinarie adjungerad tjänsteperson sitter Eva Nielsen Österman, hållbarhetsstrateg och
som ersättare Anders Linden, enhetschef miljö för mandatperioden 2019-2022.

Som ordinarie ombud till Årsstämman sitter Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens
ordförande och som ersättare Kent-Ivan Andersson (M), kommunstyrelsens vice ordförande
för mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning

Sjöbo kommun har tidigare ansökt om och beviljats medlemskap i vattenrådet för Nybroån,
Kabusaån och Tygeån. Valberedningen har gett samhällbyggnadsnämnden i uppdrag att utse
ledamöter, ombud och adjungerad tjänsteperson inför årsstämman. Politiska ledamöter väljs
för två år i taget. (Det ska väljas ordinarie och ersättande ledamot för två år, adjungerad
tjänstepersonför ett år och ordinarie och ersättande ombud endast för årsstämman).
Ledamöterna förutsätts vara intresserade av vattenvårdsfrågorna, kunna påverka politiken och
delta på styrelsemötena. Ombuden bör vara nämndens ordförande eller representera
kommunstyrelsen. Namn och kontaktuppgifter (e-post och mobilnummer) för respektive
utsedd kandidat lämnas till valberedningen. Nämnden föreslås besluta om kandidater inför
årsstämman.

Bilagor

Mail från Henrik Uthas, sammankallande i valberedningen för vattenrådet för Nybroån,
Kabusaån och Tygeån.
Beslutet skickas till

Thomas Quist
Jan Friheden

Carl-Anders Lillas

Magnus Weberg
Kent-Ivan Andersson
Eva Nielsen Österman
Anders Linden

Henrik Uthas, Samhällsbyggnad, Ystad kommun, e-post: henrik.uthas(%ystad.se

4/^t

Justerandes sign
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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-12

§36

Dnr 2019. l

Kurser och konferenser

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Jörgen Ny (C) att delta i Hållbarhetsveckan, "Hur
kan Skånes kommuner arbeta för hållbar konsumtion". Plats och tid: Magle konserthus i Lund
den 11 april 2019 mellan 09:00-12:00

Sammanfattning

Enligt Samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegationsordning har arbetsutskottet
delegation att utse politiker-representant/er till kurser och konferenser.
Då det gäller att utse en representant i efterhand samt resor är det samhällsbyggnadsnämnden
som har delegation på detta.

När det gäller kurser som ordföranden ska delta i beslutas detta av nämnden.
Följande kurser/resor har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden:
l. Kommunförbundet Skåne bjuder in till Temadag om vatten den 14 maj 2019 i Lund.
(ingen intresserad)

2. Länsstyrelsen i Skåne, Krinova Incubator & Science Park, Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren samt Sydsvenska Miljörättsföreningen bjuder in till Vattendagen 2019,
den 22 mars mellan 08:30-15:00 i Kristianstad.

(ingen intresserad)

3. Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne bjuder in till
Hållbarhetsveckan, "Hur kan Skånes kommuner arbeta for hållbar konsumtion".

Plats och tid: Magle konserthus i Lund den 11 april 2019 mellan 09:00-12:00.

Beslutet skickas till:
Jörgen Ny
Samhällsbyggnadsnämnden

JA
Justerandes sign
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