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Medel att söka för visionära idéer 

Den som har en idé eller tankar om ett utvecklingsprojekt i Tomelilla, kan nu med hjälp 

av kommunens visionsmedel gå från ord till handling. 

 

Utöver vissa grundläggande kriterier som att det ska finnas en lokal koppling hos den som söker, 

är kravet att idén, om den förverkligas, är i linje med kommunens vision: 

”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft 

ger näring och hållbar tillväxt.” 

- Visionsmedlen är ett sätt att få Tomelilla att utvecklas mot visionen där alla som bor eller verkar 

här kan vara med, säger Leif Sandberg, (C), ordförande i KSAU. Vi tror att det finns gott om 

goda idéer som bara väntar på att förverkligas.  

Såväl privatpersoner som företag och föreningar, är välkomna att söka. För enskild ansökan är 
maxbeloppet som kan beviljas 25 000 kronor. Är man flera aktörer i ett samarbetsprojekt, är 
maxbeloppet upp till 100 000 kronor.  
 
Den som är under 30 år och bedriver forskning eller forskningsförberedande studier på 
universitetsnivå i ett ämne i visionens anda, kan också söka medel. Här kan man få upp till 10 000 
kronor. Också här gäller att man måste ha en koppling till Tomelilla. 
 
Två gånger om året kommer ansökningarna bedömas av grupp bestående av två representanter 

vardera från förenings- och näringsliv, samt de fyra ledamöterna i kommunstyrelsens 

arbetsutskott, KSAU. Det är också KSAU som därefter tar det formella beslutet.  

I år blir det dock endast en bedömningsomgång med beslut i oktober. 

- Det ska bli mycket spännande att se vilka ansökningar vi får, säger Per Gustafsson, (SD), 

ledamot i KSAU. Jag hoppas att visionsmedlen bidrar till att man vågar prova det där man kanske 

länge funderat på, men där brist på pengar tidigare satt stopp.  

Den som behöver stöd med att formulera sin idé till en ansökan, kan ta kontakt med kommunens 

kontaktcenter Tomelilla direkt. 1 september är sista dagen för ansökan om man vill få den 

bedömd i höst. 

Läs mer:  www.tomelilla.se/vision  

http://www.tomelilla.se/vision


Kontakt: 

Leif Sandberg, kommunstyrelsens vice ordförande  

och ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott  

0417-182 50, 070-9958250 

leif.sandberg@tomelilla.se 
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