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SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-10

Plats och tid

Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, tisdagen den 10 september 2019 kl. 18:00

Beslutande

Jörgen Ny,(C), ordförande

Michael Smedberg (M),vice ordförande, jäv §90
Sara Andersson (M), tjg ersättare för Cecilia Rosenqvist Peny (M)
Thomas Nilsson (M)
Christer Hovbrand (S)
Sonya Jonasson (S)
Leif Jönsson (SD), tjg ersättare för Simon Larsson (KD)
Joakim Folkesson (SD)
Lars-Wimelm Larsson (SD)
Tommy Lövgren (C), tjg ersättare för Michel Smedberg, §90
Ersättare

Tommy Lövgren (C), ersättare §§81-89
Camilla Windh (S)
Lars Swärd (SD)

Tjänstemän och Anders Linden, Tf förvaltningschef samt enhetschef miljö
övriga Linnea Elamzon, enhetschef bygg
Henrik Larsson, enhetschef strategi
Ingrid Nilsson, sekreterare
Johan Andersson, ekonom, §§81-83
Eva Österman Nielsen, hållbarhetsstrateg, §§81-83
Ingmar Näriid , miljöinspektör, §90

Utses att justera

Joakim Folkesson, Lars-Wilhelm Larsson och Tommy Lövgren

Underskrifter Sekreterare
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-10

§81

Ärendenr ALL.2019.1009

Val av justerare
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse följande ledamöter Joakim Folkesson (SD) och LarsWilhelm Larsson (SD) att justera protokollet.

Ordförande Jörgen Ny (C) är på tjänsteresa vid justering, vice ordförand Michael Smedberg
(M) utses till justerare i hans ställe.

Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente ska samhällsbyggnadsnämndens protokoll justeras av ordföranden samt
två ledamöter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§82

Ärendenr ALL.2019.6

Föredragningslista 2019-09-10
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande ändringar:
Nedanstående två ärenden har tillkommit.

Ärende ALL.2019.1, Kurser och konferenser.

Ärende MILSK.2016.1551, Föreläggande om försiktighetsmått gällande Sövdeborgs Jaktskytteklubbs
skjutbana på Sövdeborg l: l

Ärendet angående Sövdeborg l: l behandlades efter ärendet Information

Sammanfattning
Föredragningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen (bilaga).

Nämnden kan på sammanta-ädet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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§83 Ärendenr ALL.2019.9
Informationsärenden till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning

Jenny Dennfjord, bygglovshandläggare infomierar om ett nytt förslag på redovisning avseende
rapportering av påföljdsärenden enligt önskemål från samhällsbyggnadsnämnden.
•

Johan Andersson ekonom, informerar om det ekonomiska läget för samhällsbyggnadsnämnden
inför DR2 per den 3 l augusti 2019. Fullständig redovisning sker på oktobersammanträdet.
Eva Nielsen Österman, hållbarhetsstrateg informerar om resultatet av enkäten om
Klimatanpassning 2019.

Linnea Elamzon, enhetschef bygg informerar om bevarande program för de olika byarna,
(kostnadsförslag). Beräknad kostnad 200 000 kr/ort. Bevarande programmet ska läggas på is tills
det ekonomiska läget har förbättrats.

Eva Nielsen Österman, hållbarhetsstrateg informerar om kommunens Hållbarhetspris,
(annonsering på kommunens hemsida, sista dag för inlänming 30 oktober 2019).
Vi kommer att titta på Boverkets webbsändning avsnitt 8 - Varför är arkitektur viktigt (4 min).

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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§84

Ärendenr ALL.2019.4

Delegationsbeslut 2019-06-18 - 2019-08-25
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 2019-04-16, § 50/19. Dessa beslut ska redovisas till
S amhällsbyggnadsnämnden.
Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot kan Samhällsbyggnadsnämnden återkalla lämnad delegering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§85 Ärendenr ALL.2019.5

Rapporter och beslut för delgivning i nämnden 2019-09-10
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
1. Dm-2019.1359

Årsrapport för Sjöbo kommun 2018 - Kontroll av luftkvalitet inom samverkansområdet Skåne.
2. Dnr 2019.2
Ks beslut 2019-08-21, §91 angående Uppföljning per den 30 juni 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§86

Ärendenr ALL.2019.1

Kurser och konferenser
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Michael Smedberg (M), vice ordförande att delta i 2019
års företagarfest den 3 oktober i Sjöbo Folkets park. Inget arvode utgår.

Sammanfattning
Varje år anordnas en fest för företag i Sjöbo kommun. Nämnden bmkar utse en representant.

Beslutet skickas till

Michael Smedberg

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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§87 Ärendenr ALL.2019.1430

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - Samhällsbyggnadsnämnden 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fördela arbetsmiljöuppgiftema från Samhällsbyggnadsnämnden
till Tillförordnad förvaltningschef Anders Linden.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden är som arbetsgivare huvudansvarig för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska
fördela uppgifterna i verksamheten så att risker i arbetet förebyggs och en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Samhällsbyggnadsnänuuden beslutade enl SBN §13/15 att fördela arbetsmiljöuppgifter från
samhällsbyggnadsnämnden till förvaltningschef Joel Tufvesson.
Från och med 2019-06-10 har Samhällsbyggnadsnämndens förvaltningschef avsatts från sitt uppdrag,
därför måste ansvaret för arbetsmiljöuppgiftema tas upp.

Detta beslut har expedierats till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsförvaltaingen
Anders Linden

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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§88

Ärendenr ALL.2019.1174

Remissvar - Angående Lokalutredning, Ks beslut 2019-06-03, §73
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna remissvar enlighet nedan.
Remissvar

Planfomtsättningar, miljö- och hälsoskydd

Den långsiktiga och strategiska utbyggnaden av Sjöbo kommun baseras inte enbart på en
befolkningsprognos utan även på de tillväxtmål som arbetet med översiktsplanen baseras på. Med
hjälp av den fysiska planeringen kan befolkningstillväxten delvis styras i den takt och riktning som
önskas. Förhållningssättet till kommunens utveckling bör vara proaktivt snarare en reaktivt.
Kapacitetsbeskrivning av skolor och förskolor samt storlek på barngrupper måste ta med de
regleringar som finns i Folkhälsomyndighetens riktlinjer och i Miljöbalken. 2018 översteg 5 förskolor
den kapacitet som Miljöbalkens regleringar medger (Montessoriförskolan Tjädern Lövestad, Lövestad
förskola, Filurens förskola i Sjöbo, Lergökens förskola i Sjöbo och Förskolan Livsgnistan i Sjöbo).
Det framgår inte vad kapacitetsbeskrivningen gmndar sig på.

Det innebär en osäkerhet att förlita sig på externa aktörer vad gäller skoletablering då sådana
planer kan ändras fort (exempelvis Engelska skolan). Även väl etablerade externa aktörer kan
komma att avvecklas snabbt, kommunen bör ha en beredskap för detta.
Många av kommunens skolgårdar är redan idag undermåliga med en hög grad av hårdgjorda ytor. All
forskning pekar på att så naturlig och grön samt varierande miljö som möjligt för barnen är det bästa oavsett ålder. Barnens fysiska miljö och därigenom deras välbefinnande påverkar direkt skolresultaten
och på längre sikt folkhälsan. Både storleken och kvaliteten på den fysiska miljön påverkar. Boverkets
vägledning for planering, utformning och förvaltiiing av skolans och förskolans utemiljö kommer
förmodligen att väga tyngre efter årsskiftet då bamrättskonventionen blir lag. Detta innebär bland
annat rimliga mått på barnens friytor där man utgår från antalet barn. Ett rimligt mått utifrån antalet
barn är ca 40 m2 friyta per barn i förskolan och 30m2 friyta per barn i gmndskolan. Den minsta
storleken på en friyta ska helst överstiga 3 000 m2 även om antalet barn är färre än rekommenderad
friyta per barn.

Skolor som riskerar att läggas ner bör vara sådana som inte har möjlighet att expandera och
där den fysiska miljön är sämre. Jfr Sandbäcksskolan och Emanuelskolan där Sandbäcksskola
har en relativt god utemiljö anpassad för lek medan Emaunuelskolan saknar möjlighet att
expandera och dessutom har, en i flera avseenden, bristfällig utemiljö.
Färsingaskolan har flera stora huskroppar och mycket begränsade friytor för spel och lek. En
stor del av utemiljön utgörs av parkeringsyta. I och med att badet byggdes har en stor
fotbollsplan försvunnit och det har blivit fler oanvändbara "restytor" mellan huskropparna.
Den inhägnade lekytan i söder är för liten och i dåligt skick. Slitaget är stort. Skolgården
borde förlängas både i norr och söder i anslutning till skolan. Närheten till Möllers mosse
innebär dock att barnen har tillgång till ett grönområde i anslutning till skolan. Färsingaskolan
kan inte byggas ut mer då detaljplanen inte medger detta.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Emanuelskolan ligger omgärdad av bostäder och har därmed ingen tillgång till grönområde i
anslutning till skolområdet. Byggnadernas placering och att en del av friytan utgörs av
parkering innebär att barnens utemiljö inte har några större kvalitativa värden för lek då
ytorna är alldeles för små. Detaljplanen för Emanuelskolan bör ses över och klassas om, så
anvädningsområdet blir mer användbart än bara till S=skolområde.
Lillgården kan byggas ut (1/3 av tomten får bebyggas) för att ta emot fler barn från t ex.
Lergöken och samtidigt klara Boverkets riklinjer gällande förskolegårdens storlek.
Storskolan kan inte användas till något annat än just skola enligt detaljplanen. Det fria
skolvalet gör att om Storkskolan inte har någon framtid så kommer troligtvis de flesta barn att
välja att gå i skolan i Veberöd då pendligen dit är enklare och många föräldrar jobbar åt
Malmö/Lund - hållet. Detaljplanen för Storkskolan bör ses över och klassas om, så
anvädningsområdet blir mer användbart än bara till S=skolområde.

I det pågående arbetet med detaljpanen för Bränneriet finns en byggrätt för en förskola
inritad. Flera byggherrar som visat ett starkt intresse av att bygga den.
Detaljplanen för Bränneriet skulle eventuellt också kunna inrymma ett LSS-boende.
På kort sikt skulle ett LSS- boende kunna placeras på Björkbacken inom ramen för befintlig
detaljplan (planbestämmelse A - allmänt ändamål).

Detaljplanen väster om Bräimeriet (P 129) tillåter "icke störande indusfa-i" och det finns
endast ett företag kvar inom området som bedriver verksamhet. På lite längre sikt bör denna
verksamhet flytta till lämpligare plats och en planändring göras till andra/aimat ändamål, till
exempel LSS-boende.
Var biblioteket ska ta vägen om kommunens alla förvaltningar samlas i kommunhuset måste
konkretiseras. En idé är att placera det inom Bränneriet eller i eller i anslutning till ett nytt
resecentmm.

Med tanke på alla förändringar som kommunen, och framför allt cetralorten Sjöbo, står inför
ser samhällsbyggandsnämnden ett stort behov av att en ny fördjupad översiktsplan för Sjöbo
tätort tas fram.

Vad innebär att sommarbyama ska förtätas med 250 enfamiljsbostäder?
Det framgår av uta-edningen att Storkskolan har en outnyttjad kapacitet och att det därmed
vore önskvärt att Blentarp växte. Det behöver utredas hur detta ska möjliggöras, vilken typ av
bostäder det finns behov av etc.

Förvaltningens arbetsmiljö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vinsterna är många med att alla tjänstepersoner sitter tillsammans i eller direkt anslutning till
kommunhuset; besparing av bemanning av reception, bättre effektivitet, bättre tillgänglighet och
service för medborgarna etc. Fysisk närhet gör det lättare att klara av snabba frågor förvaltningar
emellan vilket leder till snabbare hantering av ärenden.

Närmare mellan beslutsfattare (KS) och verkställande verksamhet (framför allt strategienheten) ger
effektivare handläggning. En fysisk distans skapar risk för vi- och de-tänk som kan bidra till onödigt
missnöje.

En korttidslösning/övergångslösning innan en permanent flytt kan bli aktuell måste utredas omgående
då situationen på Ommavägen inte är hållbar.
Cellkontor, inte kontorslandskap, är lämpligt för större delen av förvaltningens verksamhet då många
jobbar med direkt myndighetsutövning och ofta har känsliga telefonsamtal och besök etc.
Uformningen av lokalerna måste anpassas till verksamheten (risk för hot och våld, tillgång till
besöksmm, mötesmm etc.). Detta gäller både den tillfälliga och den långsiktiga lösningen.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltaingen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en lokalutredning.
Lokalutredningen med plan för strategisk lokalförsörjning har skickats på remiss till
samhällsbyggnadsnämnden. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september.
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit del av utredningen och författat ett remissvar.
Bilagor
Kommunstyrelsens beslut
Plan för strategisk lokalförsörjning

Skickas till
Beslutet delges kommunstyrelsen

Justerandes sign
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