
Tomelilla kommun
Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: fredagen den 31 januari 2020 kl. 08.30

Plats: Svea hund

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändring i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2020 2020/2 2 - 37
4 Svar på motion - Kulturen är viktig 2019/381 38 - 41
5 Medborgarinitiativ - Förslag på hur minska 

nedskräpning i Tomelilla kommun
2019/390 42 - 46

6 Intern budget 2020 2020/10 47 - 51
7 Beslutsattestanter 2020 2020/14 52 - 54
8 Riktlinje för försköningsbidrag 2019/395 55 - 58
9 Tomelilla kommuns miljö- och naturpris 2020 2020/27 59 - 62
10 Svar på medborgarinitiativ gällande namnbyte på 

gator i Sälshög
2019/255 63 - 66

11 Konkurrensutsättning skötsel av gräsmattor 2019/289 67 - 68
12 Delegeringsbeslut december 2019 2019/3 69
13 Delegeringsbeslut november 2019 2019/3 70 - 71
14 Redovisning av anmälningsärenden 2020/1 72 - 73

Gällande ärende 11 finns förfrågningsmaterial att hämta ut hos Anna Silver torsdagen 
den 30 januari mellan 10.00 till 12.00. Observera att absolut sekretess gäller i ärendet!! 
Ni kommer därför att behöva underteckna särskilt sekretessavtal.

Sander Dijkstra (M) Anna Silver
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-182 06 Anna Silver
E-post: kommun@tomelilla.se
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Anna Silver
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
eva.larka@tomelilla.se

Tomelilla den 21 januari 2019 Dnr SBN 2019/2

Samhällsbyggnadsnämnden

Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt 
följande:

1. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)
2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

- Genomgång av byggupphandling av Fredrik Gunnarsson
3. Information från VA-chef Anders Ledskog

- Pågående projekt
- Information om läget avseende översvämningar sommaren 

2019
- Va-bolaget

4. Information från bygglovschef Ingrid Järnefelt
- Tomelilla 10

5. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
- Presentation av nya driftchefer på Teknik och service.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver 21 januari 2019.

Anna Silver
Nämndsekreterare
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Upphandlingsdokument
2019-10-18

Upphandlande organisation

Tomelilla kommun
Fredrik Gunnarsson

Upphandling

Ramavtal Bygg
KS2019/154
Sista anbudsdag: 2019-11-27 23:59

Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan ställs endast upplysningsvis

Frågan besvaras av upphandlaren Frågan är markerad för särskild uppföljning

1. AFA Allmän orientering

AMA
Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

AFA.1 Kontaktuppgifter
AFA.12 Beställare
Tomelilla kommun
Samhällsbyggnad
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla
Organisationsnummer 212000-0886

AFA. 121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden
Fredrik Gunnarsson
Upphandlare
fredrik.gunnarsson@tomelilla.se
0417-18314

AFA. 122 Beställarens kontaktperson för visning av området 
Lars Axelsson
Projektledare
lars.axelsson@tomelilla.se
0417-18006

AFA.14 Utsedda entreprenörer

Sida 1/35
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AFA.15 Nätägare
Dessa uppgifter lämnas som upplysning utan förbindelse.
Det åligger E att begära fysisk kabelutsättning innan entreprenadarbeten påbörjas.

VA: Tomelilla Kommun
El: Eon
Tele: Skanova
Bredband: Teleservice Bredband Skåne AB
Fjärrvärme: Rindi

För mer info: www.ledningskollen.se

AFA.2 Orientering om objektet
AFA.21 Översiktlig information om objektet
Upphandlingen avser löpande och planerade avrop av byggservice i B:s fastighetsbestånd.

Tomelilla kommun förvaltar ca 55 000 kvm fördelade på bland annat skolor, förskolor, serviceboende och
kommersiella fastigheter.

För mer information om B se:
www.tomelilla.se

AFA.22 Objektets läge
Objekten är belägna inom Tomelilla kommun.

AFA.3 Förkortningar
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling för den klassiska sektorn, benämns LOU.

I dessa administrativa föreskrifter används följande förkortningar:

B = Beställare, avser Tomelilla kommun
E = Entreprenör/leverantör
UE = Underentreprenör
SE = Sidoentreprenör

AFA.4 Begreppsförklaringar
Vedertagna begrepp vid upphandling och avtal avseende entreprenader redovisas i ABT 06 och förklaras
i AF AMA 12.

I de fall hänvisning sker till LOU gäller att leverantör likställs med entreprenör.

Accepteras ovanstående?

Ja/Nej. Ja krävs

Ramavtal Bygg KS2019/154
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2. AFB Upphandlingsföreskrifter

AFB.1 Former m.m. för upphandling
AFB.11 Upphandlingsform
Generalentreprenad

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling
Förenklat förfarande enligt LOU anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 

AFB.13 Entreprenadform
Avropade entreprenader kan komma att avropas som totalentreprenad eller utförandeentreprenad.

AFB.14 Ersättningsform
Arbetet ska kunna utföras både mot löpanderäkning och mot ett fastpris alternativt löpande mot ett
takpris. B bestämmer vilken ersättning som ska gälla för aktuell beställning.

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning
Ersättning för anbudsgivning utgår inte.

AFB.17 Förutsättning för upphandlingens genomförande
B förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om anbuden överskrider budgetramen för
upphandlingen.
B har rätt att förkasta samtliga anbud och upphäva anbudsinfordran om förutsättningarna för
anbudsinfordran under anbudstiden förändras.
En enlighet med LOU kan anbud med onormalt låga priser förkastas.

AFB.2 Förfrågningsunderlag
AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
B tillhandahåller digitalt förfrågningsunderlag via Visma Tendsign.
Anbudsgivaren får själv kontrollera att denne erhållit fullständigt förfrågningsunderlag enligt AFB. 22.

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag

Allmänna bestämmelser, ABT 06, (bifogas ej), med ändringar enligt dessa administrativa
föreskrifter.
Dessa administrativa föreskrifter
Hus Ama 18, (bifogas ej)
Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete.
Biträdesavtal

AFB.25 Frågor under anbudstiden
Om anbudslämnaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende är det
viktigt att frågor ställs så tidigt som möjligt så att missförstånd undviks.

Frågor under anbudstiden sker via Frågor- och svar funktionen i Visma Tendsign.
Frågor ska ställas senast 2019-11-13. Svar på frågor, förtydliganden eller kompletteringar av
förfrågningsunderlaget kommer att delges anbudslämnarna senast sex (6) dagar innan anbudstidens
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utgång.

AFB.3 Anbudsgivning
AFB.31 Anbuds form och innehåll
- Anbud ska lämnas in elektroniskt genom Visma Tendsign.
- Anbud ska vara skrivna på svenska. När det gäller certifikat/intyg på annat språk ska ett översatt
dokument lämnas på begäran av den upphandlande myndigheten där det framgår vad certifikatet/intyget
står för. Eventuell översättningskostnad står anbudslämnaren för.
- Anbud skall anges i svenska kronor exklusive lagstadgad mervärdesskatt.
- Ska omfatta hela förfrågningsunderlaget, inklusive dess bilagor
- Får inte innehålla reservationer utan samtliga krav måste accepteras i sin helhet.
- Samtliga priser som kan förknippas med utförandet av uppdraget ska inkluderas i det offererade
anbudspriset om inget annat anges i förfrågningsunderlaget.

För efterfrågade handlingar gäller att utländska anbudsgivare ska skicka in motsvarande bevis från
hemlandet.

AFB.311 Huvudanbud
Huvudanbud ska avges helt enligt förfrågningsunderlaget. De åtaganden som finns angivna i detta
förfrågningsunderlag skall ingå i entreprenaden, även om de ej uttryckligen anges i E:s anbud.

AFB.312 Sidoanbud
Sidoanbud accepteras ej.

AFB.314 Kompletteringar till anbud
Anbudsgivare har ej rätt att komplettera anbudet efter anbudstidens utgång om inte B:s ombud särskilt
begär detta.

AFB.32 Anbudstidens utgång
Anbudstidens utgång 2019-11-27 23:59.

AFB.33 Anbuds giltighetstid
Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud till 2020-02-27. 
Om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs anbudets giltighetstid med automatik till dess
att upphandlingskontraktet tecknas, dock längst 90 dagar utöver ursprunglig giltighetstid för anbudet.

AFB.34 Adressering
Anbud ska lämnas in elektroniskt genom Visma Tendsign.

Uppfyller anbudet krav på anbudets form och innehåll?

Ja/Nej. Ja krävs

AFB.4 Anbudsöppning
Anbudsöppningen är inte offentlig. Om E så begär, kan en representant utsedd av Kammarkollegiet, på
E:s bekostnad, närvara vid anbudsöppningen. Anbudsöppning sker i Tomelilla kommunhus preliminärt
den; 2019-11-28.
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AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud
AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare
Anbudsgivare utesluts från deltagande i upphandlingen, om anbudsgivaren eller företrädare för den
juridiska personen, är dömd för brott enligt 13 kap 1-2§ LOU.
Anbudsgivare som är föremål för omständigheter enligt LOU 13 kap 2-3§ kan komma att uteslutas.

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet
E ska vara godkänd för F-skatt samt ha betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter. Samma
föreskrift skall gälla för E i fråga om antagande av UE.

AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet
Behörighet att utöva verksamhet
B kommer endast anta sådan anbudsgivare som i föreskriven ordning är registrerad för redovisning och
betalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär F-skatt och arbetsgivaravgifter. Bolaget ska vara
registrerad för nämnda avgifter i Sverige. Detta kontrolleras av den upphandlande myndigheten.

Finansiell eller ekonomiskställning
Anbudsgivaren ska ha ekonomisk ställning som är tillräckligt god och stabil för att säkerställa att
entreprenaden med rimlig sannolikhet kan genomföras utan risk för störningar pga. ekonomiska
problem. Kravet är uppfyllt om anbudsgivaren är kreditvärdig motsvarande en kreditbedömning som visar
lägst riskklass 40 hos Credit Safe. Intyg på finansiell och ekonomisk ställning kontrolleras av
upphandlande myndighet.

Anbudsgivare som ej uppnår ovan angiven rating ska bifoga handling som styrker att anbudslämnaren
uppfyller krav avseende stabil ekonomi och finansiell ställning, 15 kap 10§ LOU.

Krav på anbudsgivaren gällande tekniska förmåga
Referenser
E ska ha erfarenhet av att utföra liknande uppdrag, i en omfattning som inte är att anse som tillfällig.
Referenserna avser att fastställa företagets erfarenhet och ska innehålla en bekräftelse på
denna erfarenhet.

Anbudslämnande E, ombedes inkomma med tre (3) referensuppdrag, i syfte att påvisa erfarenhet av
byggservice som utförts de senaste tre (3) åren, räknat från sista anbudsdag. Uppdragen ska ha utförts
för olika juridiska personer, alltså olika organisationsnummer. Referenserna ska innehålla information
om: Företag, namn, kontaktuppgifter samt kort beskrivning av utförd tjänst/uppdraget.

Den upphandlande myndigheten kan komma att ta egna referenser för att säkerställa att samtliga krav i
upphandlingen är uppfyllda.
Uppfylls inte kravet med referenser kommer anbudet att förkastas.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet
Med "teknisk och yrkesmässig kapacitet" menas anbudslämnarens förutsättningar att klara av
uppdraget utifrån angiven volym och uppdragets art.

Arbetsledningen som anbudsgivaren avser tillhandahålla för detta uppdrag ska ha minst tre (3) års
erfarenhet av arbetsledning för motsvarande uppdrag.
Den eller de hantverkare som anbudsgivaren avser att tillhandahålla för uppdraget ska ha erfarenhet och
kompetens för utförande av liknande uppdrag.
Till anbudet bifogas CV eller motsvarande som bekräftar ställda krav på arbetsledning.
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Anbudsgivaren ska för entreprenadens utförande förfoga över en organisation som har teknisk förmåga
att genomföra entreprenaden på ett fackmannamässigt sätt.
Anbudsgivaren ska förfoga över minst åtta (8) heltidsanställda för uppdraget, eller kunna på annat sätt
intyga om att resurser tillhandahålls.
Yrkeskompetensbevis och intyg/certifikat för dem olika kategorierna ska lämnas in på begäran av B.
Till anbudet bifogas en sammanställning över erfarenheter och kompetens för den personal som
kommer att tillhandahållas för uppdraget.

Miljö
Anbudsgivaren ska ha ett dokumenterat miljöledningssystem som beskriver hur anbudsgivaren på ett
systematiskt sätt arbetar med miljöfrågor i företaget och säkerställer miljöaspekten i uppdragen.

För att uppfylla kravet på miljöledningssystem så måste systemet minst innehålla:

Rutiner för inköp av varor, inklusive investeringar, och material med avseende på miljöaspekter.
Miljöpolicy som beskriver anbudsgivarens intentioner, genomförande och uppföljning inom
miljöområdet.
Namn på miljöansvarig.

E som är certifierad enligt ISO 14001 eller likvärdigt system behöver endast skicka intyg om certifikat.

Till anbudet bifogas beskrivning av miljösäkringssystem/rutiner.

Kvalitet
Anbudsgivaren ska ha ett dokumenterat kvalitetssäkringssystem som beskriver hur anbudsgivaren på
ett systematiskt sätt arbetar med kvalitetsfrågor.

För att uppfylla kravet på kvalitetssäkringssystem måste systemet minst innehålla beskrivning av:

Rutiner för egenkontroll
Kvalitetspolicy som beskriver anbudsgivarens intentioner, genomförande och uppföljning inom
kvalitetsområdet.
Namn på kvalitetsansvarig.

E som är certifierade enligt ISO 9001, FR2000 eller likvärdigt system behöver endast skicka intyg om
certifikat.

Till anbudet bifogas beskrivning av kvalitetssäkringssystem/rutiner.

AFB.53 Prövning av anbud
Inkomna anbud kommer att prövas mot angivna kvalificeringskrav, de anbud som uppfyller kraven går
vidare till anbudsutvärdering. Anbud som uppfyller ställda prövningskriterier enligt AFB.52 och som
bifogat begärda handlingar samt som inte uteslutits enligt AFB.51 och som har lägst anbudspris
kommer att antas.

Utvärderingspris utgör summan av följande delar och räknas fram med hjälp av uppgifter
anbudslämnaren anger.

Anbudspris ska lämnas i SEK/timme. Priserna ska skrivas in i "prismatrisen" nedan. Samtliga
prisrader ska ifyllas. Priset ska omfatta samtliga, med uppdraget förenade, kostnader, såsom resor,
restid, semesterersättning, lagstadgade avgifter, avtalsenliga uppgifter, kostnad för handverktyg,
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redskap m.m. Inga kostnader utöver dessa timpriser kommer att godkännas. Pris anges i svenska
kronor (SEK), exklusive mervärdesskatt.

Hjälpmedel, förbrukningsartiklar (borr, sågblad, klingor mm) och verktyg som har ett inköpspris
understigande 20 000 SEK/enhet exkl moms ska E tillhandahålla utan särskild debitering.

Materialkostnader eller inhyrning av hjälpmedel, som tillkommer efter överenskommelse med
upphandlande myndighets kontaktperson, kommer att ersättas med ett påslag på 5%. Originalfaktura
ska bifogas som underlag till fakturan.

Samtliga positioner kommer att adderas och detta blir anbudspriset. De tre (3) anbud som lämnat de
mest ekonomisk fördelaktiga anbuden kommer att antas. Om det inte föreligger tre (3) anbud som
uppfyller kraven enligt detta förfrågningsunderlag kommer ramavtal att tecknas med färre antal
anbudsgivare.

Vid samma anbudspris kommer lottning att ske.

Avtalsform
B avser att teckna ett avtal med tre (3) E enligt rangordning, där samtliga villkor är fastställda. Den E
som placerar sig som nummer ett (1) i rangordningen ska alltid få uppdraget först. Skulle det visa sig
att E redan har för många uppdrag, har E rätt att tacka nej och därmed tillfrågas den E som placerats
sig som nummer två (2) i rangordningen.
Uppdragsfördelning kommer att göras enligt följande princip, någon minimi omfattning garanteras ej:
Uppdrag upp till 5 000 000 SEK kommer att kunna avropas direkt från antagna E enligt rangordning,
utan krav på förnyad konkurrensutsättning.
Uppdrag över 5 000 000 SEK ska förnyad konkurrensutsättning ske mellan antagna E.
För avrop är samtliga villkor reglerade genom ramavtalet och de återkommande avropen ska därmed
ses som beställningar där villkoren regleras genom denna upphandling.
Avrop kommer att ske genom att B kontaktar ramavtalsentreprenören per telefon eller e-post.
Ramavtalsentreprenören bekräftar avropet skriftligen genom en uppdragsbekräftelse, som efter eventuell
komplettering och justering, gäller som avropsavtal efter båda parters godkännande.

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud
Tilldelningsbeslut kommer att meddelas samtliga anbudsgivare. Meddelande om tilldelningsbeslut utgör
ej accept enligt Avtalslagen utan avtal sluts genom ett särskilt kontrakt.

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar
Uppgifter i ett upphandlingsärende, fram till dess att tilldelningsbeslut meddelats eller upphandlingen på
annat sätt avslutats, omfattas av absolut sekretess enligt 19 kap. 3 § 2 st. offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) (OSL), därefter är uppgifter lämnade i anbud, som huvudregel, offentliga.

Uppgifter i anbud kan därefter sekretessbeläggas endast om det kan antas att det allmänna lider skada
om uppgiften röjs, eller om det är av särskild anledning kan antas att leverantören lider skada om
uppgifter om dennes affärs- eller driftförhållanden röjs, i enlighet med 31 kap. 16-19 §§ OSL.

Om leverantören anser att anbudet innehåller uppgifter som är av sådan karaktär att dessa bör
sekretessbeläggas, ska anbudet kompletteras med en skriftlig begäran om sekretess. En sådan
begäran ska innehålla en precisering av vilka uppgifter som avses, genom hänvisning till exakta sidor,
delar eller avsnitt av anbudet samt vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs. Uppgifter
som rör utvärderingskriterierna anses endast undantagsvis vara av sådan karaktär att de kan
sekretessbeläggas.
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Observera dock att den upphandlande myndigheten inte är bunden av leverantörens begäran om
sekretess. Myndigheten måste i varje enskilt fall göra en självständig bedömning.

AFB.56 Kontraktstecknande
Bindande avtal med anledning av denna upphandling föreligger först när skriftligt avtal har undertecknats
av behöriga företrädare för respektive parter samt att överprövning av denna upphandling inte har begärts
och allmän förvaltningsdomstol inte förordat om åtgärder enligt 20 kap LOU.

a. Härmed intygar anbudsgivaren att inget av ovan nämnda förhållanden i kap. 13 1-3
§§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling föreligger.

Ja/Nej. Ja krävs

b. Vid lägre rating, bifoga handling som styrker ekonomisk och finansiell ställning.

Bifogad fil

c. Bifoga referenser enligt ovan.

Bifogad fil

d. CV arbetsledning

Bifogad fil

e. Anbudsgivaren förfogar över minst åtta (8) heltidsanställda till förfogande för
uppdraget, eller kan på annat sätt intyga om att resurser tillhandahålls?

Ja/Nej. Ja krävs

f. Bifoga sammanställning över erfarenheter och kompetens för den personal som
kommer att tillhandahållas för uppdraget.

Bifogad fil

g. Bifoga Kvalitetsledningssystem.

Bifogad fil

h. Bifoga Miljöledningssystem.

Bifogad fil
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i. Timpris

Prismatris. 12 rader

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet (SEK)

Arbetsledare 100 Timmar

Projektledare 100 Timmar

Snickare 300 Timmar

Målare 100 Timmar

Murare/Betongarbetare 100 Timmar

Ventilationstekniker 100 Timmar

Ventilationstekniker OVK 100 Timmar

Kyltekniker 100 Timmar

Plattsättare (Kakel & Klinkers) 100 Timmar

Plåtslagare 100 Timmar

Golvläggare 100 Timmar

Lärling 100 Timmar
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3. AFD Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad

AFD.1 Omfattning
Arbetet omfattar oplanerat och planerat underhåll.
Byggservice som beställs löpande inom av B förvaltade fastigheter.
Uppdragen omfattar också åtgärder efter storm- och vattenskador, rådgivning vid skador, rivning samt
projektering. Även nybyggnation och ombyggnader för lokalanpassning ingår (vid lokalanpassning har B
separat avtal därav tillhandahåller B material).
Omfattningens storlek kan idag inte bestämmas och E kan inte tillgodoräkna sig given mängd.
Upplysningsvis beställer B arbeten för ca: 10-12 MSEK
Omfattningen kan komma att öka eller minska under avtalstiden på grund av nyproduktion,
fastighetsköp, försäljning av fastigheter eller ändring i förvaltningsuppdrag.
Omfattningen i detalj framgår av handlingarna angivna i AFB.22.

AFD.11 Kontraktshandlingar
Kontrakt kommer att upprättas med de eventuella avsteg från ABT 06 som anges i dessa administrativa
föreskrifter.
Till undvikande av missförstånd noteras dock att B inte garanterar några miniminivåer.

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Med ändring av ABT 06 kap.1 2§ ska, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, ska kontraktshandlingarna för varje avropat uppdrag
gälla i nedanstående ordning. Om kontraktshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra
ska handlingarna således gälla i nedanstående ordning om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder annat.

Ett särskilt kontrakt kommer att upprättas för entreprenaden.

1. Avropsavtal för uppdrag
2. Ramavtalet
3. Administrativa föreskrifter
4. Allmänna bestämmelser
5. Anbud

Med avsteg från ABT 06 ska kontraktshandlingarna gälla i följande schematiska rangordning:
- Kontrakt
- Ändringar i ABT 06 enligt AFD.111
- ABT 06
- Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlag
- Förfrågningsunderlag
- Övriga handlingar
- Eventuella kompletterande anbudshandlingar
- Anbudshandlingar

AFD.111 Samanställningar över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07
- AFD.11 Kontraktshandlingar
- AFD.21 Kvalitetsangivelser
- AFD.53 Ansvar mot tredje man
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- AFD.8 Hävning

AFD.115 Uppföljning av avtalet
Uppföljning av avtalet kommer att ske bla. via avvikelserapporter och möten.

Kontinuerlig uppföljning av villkoren i AFD.346 och AFD.35 avseende arbetsrättsliga villkor kan komma
att genomföras i samband med B:s ordinarie uppföljning av kontraktsarbetena, vid byggmöten eller vid
särskilda av B påkallade möten avseende arbets- och anställningsvillkor. Se vidare AFD.36 B:s kontroll.

Ersättning utgår ej till E för ovanstående åtgärder.

AFD.12 Arbetsområde
Arbetena är belagda inom Tomelilla kommun.
Särskilda uppgifter lämnas för varje enskild entreprenad.
Arbetsområdet begränsas av tomtgräns.
Plats utanför och i anslutning till berörd fastighet får endast tas i anspråk efter överenskommelse med
B. 
Hyresgäst/nyttjare och andra berörda ska ha fritt tillträde till de lokaler/utrymmen under
entreprenadtiden eller enligt särskild överenskommelse med B.

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete
E och B har rätt att kalla till syn före påbörjade av arbete. Protokoll ska föras jämte nödvändig
fotodokumentation.  
Efter avslutat arbete kan ny syn komma att ske. 
Var part står för sin kostnad.

AFD.13 Förutsättningar
Anbudsgivaren ska före anbudets avlämnande förvissa sig om förhållanden som kan inverka på
anbudssummans storlek. Efter anbudets avgivande äger icke E rätt att framkomma med krav på
ersättning för sådana arbeten som fordras för arbetets färdigställande enligt förfrågningsunderlaget, men
som E förbisett på grund av bristande platskännedom.

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten
E ska möjliggöra för B att under entreprenadtiden låta utföra sidoentreprenader med egen personal eller
annan kontrakterad E. Samråd ska ske om etablering, tider för utförande m.m. 

AFD.132 Arbetstider
Arbeten i uthyrda verksamheter och lokaler ska utföras mellan 07.00-16.00 vardagar.
Arbete under övriga tider får endast förekomma efter överenskommelse med respektive
hyresgäst/nyttjare och B.
Störande arbeten får inte förekomma utan överenskommelse med B.

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet
Hyresgäster kan komma att bo kvar i lägenheten och/eller lokaler där arbete bedrivs. Arbete ska alltid
bedrivas så att störningar för kvarboende och kringboende hyresgäster minimeras.
Det är av mycket stor vikt för B att hänsyn visas hyresgästerna/verksamheterna samt i förekommande
fall även allmänheten.
Verksamhet i förhyrda lokaler ska informeras innan arbete som berör dessa påbörjas.

AFD.1331 Förutsättningar med hänsyn till de kvarboende och lokalnyttjare
Hyresgäster/verksamheter kan komma att bo kvar i lägenheten och/eller lokaler där arbete bedrivs.
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Arbete ska alltid bedrivas så att störningar för kvarboende och kringboende hyresgäster minimeras.
Det är av mycket stor vikt för B att hänsyn visas hyresgästerna samt i förekommande fall även
allmänheten.

AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader
Arbetena kommer att bedrivas i eller invid byggnader som innehåller installationer, maskiner m.m. som
ska vara i drift under entreprenadtiden. E ska alltid vidta försiktighetsåtgärder för att inte skada
installationer, maskiner och liknande.
Vid arbeten som utvecklar rök alternativt dammar ska E ta hänsyn till eventuella befintliga brandlarm
och ventilation samt informera B innan arbete startas.
E ska se till att brandlarmet är avstängt i de utrymmen och sektioner där rök- och dammutvecklande
arbete ska utföras.
Kostnaden för utlösande av brandlarm, orsakat av E och som medför utryckning av brandförsvaret,
kommer detta att debiteras E.
Efter utfört arbete ska utrymmen och sektioner larmas på.
Skyddstäckning ska ske vid dammiga arbeten.
E ska respektera de parkeringsregler som gäller i B:s bostads- och verksamhetsområde.

Övriga regler/förhållningssätt
Den som utför arbetet hemma hos våra hyresgäster/nyttjare ska uppfylla följande krav:
- Du ska legitimera dig och tala om vem som är din B
- Du ska passa avtalade tider
- Du ska visa hänsyn och inte glömma att din arbetsplats är någons hem/verksamhet.
- Du får aldrig använda hyresgästens/verksamhetens egendom som telefon, stereo m.m.
- Du får aldrig lämna lägenheten/lokalen med ytterdörren olåst. Nycklar ska alltid förvaras på ett
betryggande sätt. 
- Alltid utföra arbetena på ett fackmannamässigt sätt.
- Alltid lämna arbetsplatsen väl avstädad. 
- Alltid lämna ett meddelande om att du är klar och vem som utfört arbetet.
- Alltid uppträda korrekt och serviceinriktat, du är i förlängningen en representant för B.
- Du får inte använda hyresgästens/verksamhetens toalett och kök utan lov.
- Skoskydd skall användas när omständigheterna kräver det.
- Rökning är inte tillåtet inom arbetsområdet.

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till Vägtrafik

AFD.14 Skydds och säkerhetsföreskrifter m.m.
Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. E svarar för att egen
personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger E att avtala om
motsvarande skyldighet för denne mot sin personal.
Befintliga brandcellsgränser och utrymningsvägar ska hållas intakta under entreprenadtiden.

AFD.15 Varor m.m.
Med ändring av ABT 06 kap 1 § 10 har B rätt att utan ersättning erhålla demonterat material.
Demonterat material som B ej gör anspråk på ska av E bortforslas till godkänd anläggning för
ändamålet. Lika så åligger eventuella deponeringsavgifter E. 
E ska tillvarata avfall på ett miljöriktigt sätt. Avfallet ska, liksom övrigt miljöfarligt avfall, hållas skilt från
annat avfall, hållas skilt ifrån annat avfall vid bortforsling för särskilt omhändertagande.
Övrigt överblivet material och rivningsmaterial ska källsorteras och bortforslas av E.
All bortforsling och omhändertagande bekostas av E.
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Fastigheternas ordinarie soprum och städrum får ej nyttjas av E.

AFD.151 Varor från Entreprenören
Varudeklaration som medföljer vara, ska lämnas till B senast vid dag för slutbesiktning.
För vara som ingår i entreprenaden ska E snarast efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration eller
för kemiska produkter säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad. Byggvarudeklaration ska innehålla
redovisning av varans innehåll, miljöegenskaper och spårbarhet. 
Ämnen och varor som i Kemikalieinspektionen PRIO-verktyg, se www.kemi.se, klassas med utfasning
eller riskminskning får endast användas om användning av aktuellt ämne i förhand motiveras av E och
godkänts av B.
I första hand ska returemballage användas. Om returemballage inte kan användas ska emballaget vara
anpassat till E:s källsorteringssystem.

AFD.1521 Förbeställda varor eller arbeten
I första hand ska av B avtalade ramavtalsentreprenörer användas.
I andra hand ska E:s avtalade UE användas.

AFD.1522 Varor som tillhandahålls
B aviserar E löpande om eventuella varor som tillhandahålles av B och som ska monteras/installeras av
E.

AFD.16 Tillstånd m.m.

AFD.161 Tillstånd till myndigheter
B ombesörjer och bekostar bygglov/bygganmälan vid behov.
Det åvilar E att utverka och bekosta de övriga tillstånd som erfordras för entreprenadens genomförande.

AFD.17 Anmälningar

AFD.171 Anmälningar till myndigheter
E svarar för eventuella anmälningar till myndigheter (Arbetsmiljöverket m.m).

AFD.172 Anmälningar till beställaren
E ska anmäla:

När arbetet påbörjas och avslutas.
Oförutsebara händelser som har betydelse för projektet.
Avvikelser från förfrågningsunderlaget.

AFD.18 Författningar

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL
E ska medverka vid de besiktningar, möten, mm som verkställs med stöd av PBL.  

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL
E ska utföra och dokumentera egenkontroll av projektet enligt de krav som ställs i kontrollplanen enligt
PBL.  

AFD.183 Ansvariga för byggarbetsmiljö
Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i arbetsmiljölagen kap 3 §6 samt i arbetsmiljöverkets
föreskrifter AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete.
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Byggherren kommer enligt § 7 avtala, att de uppgifter som avses i § 6 och i anslutande föreskrifterna
ska åligga en uppdragstagare som fått i uppdrag att självständigt ansvara för planeringen och
projekteringen eller för arbetets utförande.  

AFD.1832 Byggarbetssamordnare för planering och projektering (BAS-P)
E utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de
uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7a samt i anslutande föreskrifter.
Den person eller personal som är byggarbetsmiljösamordnare ska ha erforderlig kompetens för dessa
arbetsuppgifter.

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)
E utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som
anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter.
Den person eller personal som är byggarbetsmiljösamordnare ska ha erforderlig kompetens för dessa
arbetsuppgifter.

Bifoga intyg BAS-P och BAS-U.

Bifogad fil

AFD.2 Utförande
AFD.21 Kvalitetsangivelser
Om E vill byta föreskrivet utförande eller föreskriven vara mot likvärdigt ska E i god tid inhämta B:s
eventuella godkännanden.
Där namngiven vara angivits med tillägget "eller likvärdig" ska likvärdighetsbegrepp inkludera
egenskaper som prestanda, miljöpåverkan, service, tekniskt stöd, storlek, utseende och livslängd samt
faktorer såsom drift och underhåll samt här tillhörande kostnader. E ska tillhandahålla nödvändigt
underlag för prövning av likvärdighet. B förbehåller sig rätten att ensam avgöra likvärdigheten. B:s
skriftliga godkännande krävs innan utbyte får ske. Därvid ska B ges rimlig tid för granskning där hänsyn
tas till E:s leveranstider. Minimitid för granskning är två (2) veckor. 
I de fall E mottagit tillstånd till utbyte till annat fabrikat än vad som krävs ska detta i god tid meddelas
till UE och berörda SE. 
Om utbytet föranleder ändringar eller kompletteringar av handlingar, svarar E för samtliga eventuella
kostnader som uppkommer. 
Där B inte anger annat gäller som lägsta norm för arbetena:
- Boverkets gällande byggregler samt senast gällande Hus AMA beskrivning med tillhörande råd och
anvisningar.
Tillverkarens råd och anvisningar ska följas.
E ska före beställningen av material kontrollera i handlingarna att måttuppgifter mot verkliga förhållande
stämmer.

AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete

AFD.221 Kvalitetsledning
Anbudsgivare ska redovisa företagets kvalitetssystem i AFB.52.

AFD.222 Miljöledning 
Anbudsgivare ska redovisa företagets miljösystem i AFB.52.
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AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
E ska efter förfrågan från B upprätta en kvalitetsplan för uppdraget innehållande minst följande:
- Inköp av material ink. mottagningskontroll
- Egenkontroller för kvalitetskritiska moment.
- Avvikelsehantering
- Ange ev. kvalitetsansvarig

E ska inom 14 dagar från erhållen beställning upprätta en miljöplan för uppdraget. Miljöplanen ska
anpassas för detta uppdrag och minst innehålla följande punkter:
- Materialval med hänsyn till miljö
- Kontroll så att ämnen i Kemikalieinspektionens PRIO-databas identifieras
- Källsortering och hantering av avfall
- Arbeten med speciella miljörisker

AFD.225 Kvalitets- och miljörevision

AFD.2251 Beställarens kvalitets- och miljörevision
B äger rätt att genomföra revision vid av honom vald tidpunkt. Om kraven i kvalitets- och miljörevisionen
inte är uppfyllda ska E genom stickprov visa att rätt kvalitet är utförd.

AFD.23 ÄTA-arbeten
Ändringar och tilläggsarbeten som påverkar överenskommet pris eller enhetspris ska föregås av skriftlig
godkännande från B.
Har så ej skett är B ej skyldig att lämna ersättning för aktuella kostnader för sådana arbeten.

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under
entreprenadtiden
Felanmälan och beställning av arbeten sker via telefon eller e-post.
Under ramavtalstiden tillhandahåller B skisser/ritningar som arbetshandling. För vissa mindre arbeten,
kan B och E  muntligen i samråd komma överens om utförandet.  

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under
entreprenadtiden
E ska lämna erforderliga skriftliga skötselråd/instruktioner till de boende/verksamheten och till B.
I de fall E utför uppdrag eller kan komma att utföra uppdrag som enligt arbetsmiljölagen kräver
arbetsmiljöplan ska E upprätta arbetsmiljöplan och se till att den finns tillgänglig samt delge denna till
B.
E ska till B omgående efter färdigställande avrapportera uppdraget.
Erforderliga dokument, rapporter och ritningar/relationsritningar ska överlämnas till B senast två (2)
veckor efter godkänd entreprenad.
I de fall asbest eller PCB påträffas i uppdrag ska B snarast informeras för åtgärd.

Handlingar och uppgifter avseende arbetsrättsliga villkor 
Avseende de arbetsrättsliga villkoren i AFD.346 och AFD.35 gäller följande.
E ska på begäran av B vid kontraktsskrivning redovisa på vilket av under AFD.346 och AFD.35 angivna
sätt de arbetsrättsliga villkoren kommer att fullgöras av E och UE.
I det fall E väljer att uppfylla de särskilda arbetsrättsliga villkoren enligt punkten 3 under AFD.346 och
AFD.35 ska E, på begäran av B, redovisa vilket annat villkor i centralt kollektivavtal som E avser att
tillämpa under kontraktstiden och skriftligt beskriva villkoren.
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I de fall E är en arbetsgivare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare ska E, på begäran av B, redovisa att E tillämpar motsvarande villkor om
arbets- och anställningsvillkor enligt denna lag samt skriftligt beskriva villkoren därför.
E är skyldig att på begäran av B under entreprenadtiden redovisa hur arbets- och anställningsvillkoren
efterlevs på sätt som anges ovan.
E ska informera B om eventuella påträffade avvikelser från kontraktsvillkoren enligt AFD.346 och
AFD.35 och om vilka åtgärder som E avser att vidta för att avhjälpa bristerna.
Ersättning utgår ej till E för ovanstående åtgärder.

AFD.25 Beställarens krav på sekretess
Anges vid separat beställning.
Dokumentation, handlingar, verksamhet eller annat material som E får tillgång till under arbetet
tillsammans med B får inte överlämnas till, visas för eller delges annan extern person/organisation utan
B's godkännande.
I enlighet med nya personuppgiftslagen GDPR kommer ett biträdesavtal, upprättas mellan E och B vid
kontraktsskrivning. Avtalet reglerar hantering av personuppgifter.

AFD.26 Information

AFD.262 Beställarens informationsverksamhet
All information till massmedia ska ske via B.
E ska alltid hänvisa till B vid all mediakontakt som rör uppdragen.

AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl.
Vid i förtid planerade arbeten i lägenheter/lokaler gäller följande:
För arbeten ska E avisera hyresgäst/verksamheten eller nyttjare skriftligt/muntligt minst sju (7) dagar
inklusive aviseringsdagen innan arbetena påbörjas. För särskilda arbeten kan det komma att krävas en
avisering femton (15) dagar inklusive aviseringsdagen innan arbetena påbörjas.
Om E ej bereds tillträde till lägenheten/lokalen ska E meddela B för vidare åtgärd.
E ska i aviseringen informera hyresgästen/verksamheten om när arbetena ska påbörjas respektive
avslutas, vilken typ av arbete som ska utföras och vem hyresgästen/verksamheten ska kontakta om
hyresgästen/verksamheten har synpunkter på arbetet.
Samtliga uppdrag ska återrapporteras snarast efter slutförande.
Efter avslutat arbete ska E till hyresgästen/verksamheten och B lämna ett kvalitetssäkringsdokument
där det framgår vad som har åtgärdats, ansvarig arbetsledare samt vem som har utfört arbetet.
Om E i samband med utförandet upptäcker fel i fastigheten, ska E alltid kontakta B omgående.

AFD.264 Information till väghållare m fl

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d
E är skyldig att till B omgående anmäla om givna förutsättningar inte överensstämmer med verkliga
förhållanden, om motstridiga uppgifter påträffas i handlingarna eller om E upptäcker andra
omständigheter av betydelse för entreprenaden ändras eller tillkommer.
Avvikelse ska rapporteras skriftligen.
Fel som kan medföra risk och skada på liv eller egendom ska omedelbart åtgärdas.

AFD.28 Entreprenörens kontroll
Vid kontroller, provningar och besiktningar skall representant för B beredas tillfälle att närvara.

AFD.3 Organisation
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Anbudsgivaren ska redovisa den organisation som är tänkt att arbeta mot B i ev. avtal. Av redovisningen
av organisationsplan bör bl.a. framgå arbetsledning och bemanning av yrkesarbetare kvalitet och
miljöansvarig.
Anbudsgivare ska i anbudet ange vem som är kontaktperson under entreprenadtiden.
Förändring i organisationen som kan påverka entreprenaden ska alltid meddelas B.

AFD.31 Beställarens organisation

AFD.311 Beställarens ombud
Tomelilla kommun
Niklas Somelius
Samhällsbyggnadschef

AFD.312 Beställarens projektledare m fl
Anges vid beställning.

AFD.313 Beställarens kontrollant
Anges vid beställning.

AFD.314 Beställarens kvalitetsansvarig
Utses av B vid behov i enskilda fall.

AFD.315 Beställarens miljöansvarig 
Utses av B vid behov i enskilda fall.

AFD.32 Entreprenörens organisation

AFD.321 Entreprenörens ombud 
E ska ange ombud för entreprenaden.
Vid behov av utbyte eller ersättande av personal gäller att dessa ska ersättas med personal med
likvärdig kompetens samt att B ska godkänna detta skriftligt.

AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige
Anges på B anmodan.

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige 
Anges på B anmodan.

AFD.33 Möten
Part svarar för sina kostnader under alla möten. 

AFD.331 Startmöte
Med ändring av ABT 06 kap 06 § 2 så meddelas behov av startmöte vid beställning av arbete. Plats
meddelas i samband med beställning.  

AFD.333 Byggmöten
Kontinuerliga uppföljningsmöten planeras ca en gång per månad. Parterna svarar var för sig för sina
kostnader vid dessa möten.
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AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda
Eftersom arbetena ofta bedrivs i verksamhetslokaler ställs stora krav på hantverkarnas
anpassningsförmåga och smidighet.
E:s hantverkare ska för respektive arbete ha erforderlig behörighet, yrkesbevis eller motsvarande.
E ska bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller kollektivavtal eller på
annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet.
Eventuell lärling får inte arbeta utan tilldelad handledare. Lärlingen får inte arbeta ensam utan ska
arbeta tillsammans med en erfaren hantverkare.

AFD.342 Arbetsledning
E ska hålla namngiven arbetsledare för entreprenaden. Denne arbetsledare ska under arbetstid vara
tillgänglig, t.ex. via mobiltelefon för B:s personal.
Val av arbetsledare ska ske i samråd med B. Utbyte av arbetsledare får ej ske utan B:s godkännande.
Arbetsledning ska kunna svenska i tal och skrift.
Arbetsledning ska kunna rita och uppdatera ritningar i AutoCad.

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaro redovisning, ID06
ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning gäller för E. 

AFD.344 Personalförteckning och legitimationsplikt
E ska hålla förteckning innehållande namn, personnummer och anhöriguppgifter på egen personal och
UE som befinner sig på arbetsplatsen. Förteckning ska lämnas B vid förfrågan.
E:s representanter ska alltid vara klädda i enhetlig klädsel samt försedda med giltig legitimation, ID06
eller motsvarande, som ska uppvisas för hyresgästen/verksamheten.
B eller av denne utsedd representant äger rätt att utföra kontroll på arbetsplats och avvisa personal som
saknar giltig legitimation.

AFD.345 Elektronisk personalliggare
E ska överta B:s samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12
§§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen.
E skall bekosta elektronisk personalliggare.

AFD.346 Anställda
Arbetsrättsliga villkor
Arbetstagare som utför byggarbete inom ramen för kontraktet ska under hela kontraktstiden minst ges
de arbets- och anställningsvillkor som följer av bilagorna "Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor
avseende byggarbete" ,se AFB.22. Mer förmånliga villkor får alltid erbjudas.

E ska under kontraktstiden fullgöra de arbetsrättsliga kontraktsvillkoren enligt ovan på något av följande
sätt.

1. Genom att tillämpa de arbetsrättsliga kontraktsvillkor som anges i bilagorna "Särskilda
arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete" och "Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor
avseende måleriarbete", se AFB.22.;

2. Genom att tillämpa villkoren i ett centralt kollektivavtal/hängavtal för samma arbete som E är bunden
av. I detta fall kan E även tillämpa villkor ur ett lokalt kollektivavtal som är slutet med stöd av det
centrala kollektivavtalet;

3. Genom att tillämpa motsvarande villkor ur ett annat centralt kollektivavtal som omfattar yrkesgruppen
och som är aktuellt för de huvudsakliga arbetsuppgifterna som ska utföras inom ramen för kontraktet;
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4. E är en arbetsgivare som kan åberopa en utstationeringssituation och E tillämpar motsvarande villkor
om arbets- och anställningsvillkor enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Villkor kan komma att justeras under kontraktstiden i samband med att det centrala kollektivavtal som
legat till grund för villkoren revideras. För de fall nivåerna justeras kommer B skriftligen informera E om
detta. E ska därefter, inom 30 dagar efter att den informerats om de justerade nivåerna, tillämpa dessa
nya villkor.

Om en E uppfyller villkoren enligt punkt 3 ovan ska E på begäran av B inkomma med uppgifter om
eventuella förändringar i det centrala kollektivavtal som E tillämpar. E ska därefter, på skriftlig begäran
av B, tillämpa de justerade nivåerna inom 30 dagar.

En E som uppfyller villkoren enligt punkt 4 ovan ska vid varje tidpunkt följa de arbets- och
anställningsvillkor som följer av lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Justeringar enligt ovan ska inte föranleda någon förändring i kontraktssumman, à-priser eller övriga i
kontraktet angivna ersättningsnivåer för kontraktsarbetena.

AFD.35 Underentreprenörer
E ska vid anlitande av UE skriftligt informera B. B ska vidare avgöra om föreslagen UE kan godkännas.
E ska vid anlitande av UE samt inköp av material konkurrensutsätta UE och leverantörer. B har rätt att
se inkomna offerter gällande konkurrensutsättningen. E ska minst kunna uppvisa tre (3) offerter för B
per projekt.
Grundregel för godkännande är att UE uppfyller de krav som ställdes på E vid upphandlingen, dvs UE
ska ha fullgjort åtagande för skatter och har erfarenhet av liknande arbeten.
B kan komma att anvisa materialleverantörer/avtal som ska användas.

Arbetsrättsliga villkor
Om E anlitar en UE vars arbetstagare utför måleri- och byggarbete inom ramen för kontraktet med E,
ska UE:s arbetstagare, som utför måleri- och byggarbete, under hela kontraktstiden minst ges de
arbets- och anställningsvillkor som följer av bilagan "Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende
byggarbete" eller bilagan "Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende måleriarbete" beroende på
vilken typ av arbete som utförs, se AFB.22. Mer förmånliga villkor får alltid erbjudas.

Det åligger E att säkerställa att de ovan angivna villkoren efterlevs av UE.

Med E:s UE avses samtliga led av eventuella kedjor av UE som direkt medverkar till fullgörandet av
kontraktet, dock inte UE som utför arbete för att producera materiel eller material som används under
entreprenaden.

UE ska under kontraktstiden fullgöra de arbetsrättsliga kontraktsvillkoren enligt ovan på något av
följande sätt:

1. Genom att tillämpa de arbetsrättsliga kontraktsvillkor som anges i bilagorna "Särskilda
arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete" och "Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor
avseende måleriarbete", se AFB.22.;

2. Genom att tillämpa villkoren i ett centralt kollektivavtal/hängavtal för samma arbete som UE är
bunden av. I detta fall kan UE även tillämpa villkor ur ett lokalt kollektivavtal som är slutet med stöd av
det centrala kollektivavtalet;
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3. Genom att tillämpa motsvarande villkor ur ett annat centralt kollektivavtal som omfattar yrkesgruppen
och som är aktuellt för de huvudsakliga arbetsuppgifterna som ska utföras inom ramen för kontraktet;

4. UE är en arbetsgivare som kan åberopa en utstationeringssituation och UE tillämpar motsvarande
villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Villkor kan komma att justeras under kontraktstiden i samband med att det centrala kollektivavtal som
legat till grund för villkoren revideras. För de fall nivåerna justeras kommer B skriftligen informera E om
detta. E ska därefter, inom 30 dagar efter att den informerats om de justerade nivåerna, tillämpa dessa
nya villkor.

Om en E uppfyller villkoren enligt punkt 3 ovan ska E på begäran av B inkomma med uppgifter om
eventuella förändringar i det centrala kollektivavtal som E tillämpar. E ska därefter, på skriftlig begäran
av B, tillämpa de justerade nivåerna inom 30 dagar.

En E som uppfyller villkoren enligt punkt 4 ovan ska vid varje tidpunkt följa de arbets- och
anställningsvillkor som följer av lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Justeringar enligt ovan ska inte föranleda någon förändring i kontraktssumman, à-priser eller övriga i
kontraktet angivna ersättningsnivåer för kontraktsarbetena.

E ska, efter skriftlig anmaning därom från B, säga upp avtal med UE vilken vid minst tre tillfällen
konstaterats avvika från arbets- och anställningsvillkoren under denna kod, förutsatt att avvikelserna är
av väsentlig natur. Inga kostnader i samband med uppsägningen av avtalet ska ersättas av B.

AFD.36 Beställarens kontroll
B utövar enligt ABT 06 kap 3 §5-7 den kontroll över entreprenaden som denne anser lämplig.

Beslut om ev. provning tas i samråd med B i aktuellt fall.

Där arbete utförs som påverkar anläggning eller installationer ska vid behov injustering utföras.

Arbetsrättsliga villkor
Avseende de arbetsrättsliga villkoren i AFD.346 och AFD.35 gäller följande.

E är skyldig att möjliggöra för B att själv eller genom ombud utföra revisioner, i syfte att kontrollera att
villkoren uppfylls, på plats hos E och/eller i samtliga led hos de UE som direkt medverkar till
fullgörandet av kontraktet. Denna förpliktelse gäller dock inte för UE som utför arbete för att producera
materiel eller material som används under entreprenaden.

E ska i samband med uppföljning och revision tillhandahålla de dokument och de uppgifter i övrigt som
behövs för kontroll av att E samt E:s UE i samtliga led, har uppfyllt sina åtaganden enligt villkoren under
AFD.346 och AFD.35.

Kontroll kan exempelvis komma att ske av tidrapportering, scheman, lönespecifikationer och
anställningsavtal. E ska också möjliggöra för berörd personal att delta i intervjuer i samband med
revision.

Ersättning utgår ej till E för ovanstående åtgärder.

Konstaterade avvikelser i samband med uppföljning och revision ska åtgärdas enligt tidplan bestämd av
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B (tid inom vilken rättelse ska ske).

Kostnader för omrevision vid konstaterade avvikelser och/eller då en revision inte har kunnat genomföras
på grund av brister i dokumentation eller av andra skäl hänförliga till E debiteras E.

AFD.37 Samordning

AFD.371 Samordning av arbeten
Med ändring av ABT06 kap 3 § 9 ska E samordna sina egna arbeten samt vid behov samordna sitt
arbete med UE, B:s egen personal och B:s övriga årsentreprenörer. 
Samordning av arbeten i respektive lägenhet/lokal sker via samråd med B samt i förekommande fall
med hyresgästen/nyttjaren.
E ska samordna sina egna arbeten samt ska vid behov samordna sitt arbete med B:s övriga E.

AFD.38 Dagbok
E ska kontinuerligt föra tidrapporter för arbeten som ej utförts mot fasta priser t.ex. löpande räkning per
timme.
Dagbok ska överlämnas en gång i veckan.

På tidrapport ska framgå:

Beskrivning av utfört arbete.
Adress och lägenhetsnummer eller motsvarande där arbete utförts.
Ev. beställning eller arbetsordernummer.
Nedlagd arbetstid där tidpunkter då arbetet utförts framgår.
Återrapportering ska kunna ske elektroniskt.

AFD.39 Uppmätning
B skall vid varje tillfälle meddelas och ges möjlighet att närvara.

a. Ange kontaktuppgifter för ombud.

Fritext

b. Ange kontaktuppgifter för arbetsledare.

Fritext

AFD.4 Tider
Avtalets kontraktstid är 2020-06-01- 2022-05-31 med möjlighet till två (2) st förlängning ytterligare ett (1)
år. Dock längst till och med 2024-05-31.

AFD.41 Tidplan
Avtalas för respektive beställning av projekt.

AFD.42 Igångsättningstid
Vid större arbeten överenskommes tider för varje enskilt fall. 
Arbeten ska tidplaneras tillsammans med B.
För arbetens påbörjande i allmänhet ska E:s inställelsetid vara högst två (2) veckor. Inställelsetiden vid
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avhjälpande akuta fel ska vara två (2) timmar. 
Övriga servicearbeten ska påbörjas inom fem (5) arbetsdagar om inte annat överenskommits med B
eller hyresgäster/lokalnyttjare.

AFD.43 Avrop
Avrop kommer att ske löpande via e-post eller telefon. 
E ska inom två (2) arbetsdagar bekräfta att beställningen kan utföras.
Har E inte accepterat beställningen inom två (2) arbetsdagar kommer B att skicka förfrågan till den E
som är rangordnad nummer 2.

AFD.45 Färdigställandetider
Färdigställandedatum meddelas i samband med beställning. 
Påbörjade uppdrag ska utföras i en följd utan avbrott om ingen särskild överenskommelse har gjorts
med B.

AFD.46 Förändring av kontraktstiden
E ska underrätta B skriftligt om förhållanden som påverkar tidplanen.

AFD.47 Garantitid

AFD.471 Garantitid för entreprenad
Med ändring av ABT 06 kap 4 § 7 föreskrivs att ansvarstiden är tio (10) år från entreprenadens
godkännande och inleds med en garantitid. 
Garantitiden är fem (5) år för entreprenaden som helhet.
För löpande arbeten räknas garantitiden från och med arbetets slutförandedatum.
Med ändring av ABT 06 kap 5 § 17 så gäller att alla fel ska avhjälpas utan dröjsmål och senast inom två
(2) månader såvida inte lämplig årstid bör avvaktas.

AFD.472 Särskild varugaranti

AFD.5 Ansvar och avhjälpande
AFD.51 Vite

AFD.511 Vite vid försening
Har särskilda tider avtalats för respektive projekt är B berättigad att av E erhålla vite med ett belopp av
5% av beräknad totalsumma för aktuellt uppdrag för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av
beställt uppdrag blivit fördröjt.

AFD.518 Övriga viten
Med tillägg till ABT06 gäller följande:
Se Avtal 5.13

AFD.53 Ansvar mot tredje man
Mot ändring av ABT 06 kap 5 § 13 ska E alltid vara ansvarig i förhållande till B för dennes
skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenadarbetena.

AFD.54 Försäkringar
Allrisk + ansvarsförsäkring
E ska teckna försäkring enligt ABT 06. Omfattningen bestäms av "Försäkringsbranschens beskrivning
av basomfattningen för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt AB 04 kap
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5 § 22 eller ABT 06 kap 5 § 23", se RA AF 07 bilaga 1. För allriskförsäkringen gäller dessutom att efter
avlämnande ska försäkringsskydd finnas för skada som beror på fel i Montageverksamhet.
Allriskförsäkringen ska även gälla för arbete som B tillhandahåller.

Nyckelförluster 
B kräver att E även har en försäkring för nyckelförlust/låssystem.

Försäkringsbevis 
Försäkringsbevis ska inom två (2) veckor från kontraktstilldelning överlämnas till B. Nya aktuella
försäkringsbevis ska löpande under avtalstiden delges B.

AFD.541 Försäkringar under garantitiden
Försäkringarna skall tecknas och vidmakthållas, så att de gäller under garantitiden och intill dess att
garantianmärkningarna har åtgärdats.

AFD.542 Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten
E skall komplettera försäkringarna så att de omfattar de särskilt riskfyllda arbeten som ingår i
entreprenaden.

AFD.55 Ansvar för brandskydd
E ska, när arbetet påkallar, inhämta tillstånd för heta arbeten från B. 
E ska följa B:s försäkringsvillkor för heta arbeten. Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning,
takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller
gnistbildning.

Vid "Heta arbeten" gäller Svenska Brandsskyddsföreningens (SBF) säkerhetsregler och dessutom B:s
försäkringsvillkor - säkerhetsföreskrifter för Brandfarliga heta arbeten.

Den personal som ska ansvar för och utföra brandfarliga arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av
brandskydd samt vid anfordran kunna visa upp giltigt certifikat för heta arbeten. (Entreprenörens
brandskyddsansvarige ska anges i anbudsformuläret)

Den personal hos E och UE som ska ansvara för brandskyddet, utföra eller bevaka brandfarliga heta
arbeten ska ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. Utbildningen ska vara genomförd
enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagen och Svenska Brandsskyddsföreningens (SBF)
utbildningskommitté för heta arbeten.

AFD.551 Ansvar vid brandfarliga heta arbeten

AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige
B delegerar tillståndsansvaret till E.

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige
E ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska ansvara för brandskyddet i samband med
entreprenaden.
Som tillståndsansvarig får inte utses den som ska utföra brandfarliga heta arbeten.

AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga
Samordning av brandskydd åvilar E.

AFD.58 Ansvar efter garantitiden
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AFD.6 Ekonomi
AFD.61 Ersättning
B har rätt att begära in anbud från kontrakterade E på enskilda uppdrag. B avgör om anbudspris eller
löpande räkning ska tillämpas.
Ersättning för arbete utgår som fasta timpriser.
Inget påslag för entreprenörsarvode utgår.

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten
För arbete där fasta priser lämnats eller enhetspris finns så ska för ändrings eller tilläggsarbete i första
hand överenskommelse om fast pris lämnas. I andra hand ska gällande à-priser tillämpas. I tredjehand
gäller att arbetet utförs enligt självkostnadsprincipen.
E ska i förväg inhämta B:s skriftliga godkännande för att vara berättigad till ersättning för ändrings eller
tilläggsarbete.

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)
Första avtalsåret kommer ingen indexuppräkning att ske.
Därefter, om förlängning medges justeras priser med SCB's entreprenadindex E84 och dess
tillämpningsföreskrift 3011 med december månad 2018 som basmånad. att jämföras med december
månad innevarande år. 
Av indexändringen får endast 90 % reglera avtalade priser.
E eller B påkallar indexregleringen senast (en) 1 månad innan aktuell reglering ska träda i kraft.
Retroaktiv indexreglering godkänns ej.
I det fall att entreprenadindex utgår ska överenskommelse om annat gällande index överenskommas.

AFD.62 Betalning
Med ändring av ABT 06 6 kap, gäller att slutavräkning ska ske senast två (2) månader efter det att
respektive uppdrag (avrop) avslutats.

AFD.621 Betalningsansvar

AFD.623 Förskott
Förskott beviljas inte.

AFD.624 Fakturering
Fakturaadress, referensnummer samt referensperson anges vid avrop.

Referensperson och referensnummer ska anges.
Faktura ska innehålla uppgift om innehav av F-skattesedel.
Faktura ska innehålla uppgifter om tidigare fakturerat, tid och kostnader specificerade per person
och del av uppdrag.
En faktura per uppdrag märkt med ID nummer, objekt nummer, projektnummer och B:s namn eller
annan märkning som B senare anger.
Med faktura ska bifogas kopia på samtliga verifikationer, följesedlar och liknande. För timtid ska
tidrapport bifogas. Tidrapport ska vara personligt undertecknad av den som utfört arbetet. På
tidrapport ska framgå all tid på den som utfört arbete åt B och även avseende arbeten.

Betalning sker månadsvis efter fakturering enligt redovisning av nedlagd tid. Redovisning av nedlagd tid
och fakturerat belopps förhållande till budget bifogas fakturan alternativt tillställs respektive projektledare
direkt. På fakturan ska anges totalt nedlagt arvode.
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Felaktig faktura ska krediteras. Ny faktura som ersätter felaktig faktura betalas inte förrän kreditfaktura
har kommit B tillhanda.

Om B mottagit faktura upptagande belopp till vilket verifikationer saknas, är B inte skyldig att erlägga
betalning för beloppet i fråga och därpå belöpande pålägg förrän E tillställt B verifikationen.

Ränta utgår inte för felaktigt fakturerat belopp.

E ska skicka elektroniska fakturor senast tre månader från avtalsstart. Alternativ för elektronisk
fakturering är uppladdning faktura enligt SFTI-standard, antingen som fulltextfaktura alternativt som
Svefaktura.

AFD.625 Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Räntefaktura understigande 200 kr betalas ej, dock kan räntefaktura avse flera fakturor.

AFD.63 Säkerhet
För löpande arbete erfordras ingen säkerhet. Dock kan säkerhets enligt ABT 06 kap 6 § 21 i form av
bankgaranti komma att begäras in vid specifika eller större uppdrag.

AFD.7 Besiktning
AFD.71 Entreprenadbesiktningar

AFD.711 Besiktningsplan
Slumpmässigt valda arbeten kan komma att besiktigas för att säkerställa att rätt kvalité upprätthålls.

AFD.718 Besiktningsman
B avser att själv verkställa besiktningar men förbehåller sig rätten att anlita en besiktningsman.

AFD.8 Hävning
Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 äger B rätt att häva kontraktet, såvitt avser icke utförd del av
entreprenaden, då E brister i fullgörande att bedriva sin verksamhet så att den innebär åsidosättande av
lag eller kollektivavtal eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom E:s kollektiv
avtalsområde.

E ska kräva samma utfästelse av anlitad UE.

Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 äger B rätt att häva kontraktet, såvida inte E fullgör sina åtaganden
beträffande att avlägga skatter, sociala avgifter, mervärdesskatt och övriga betalningsåliggande som
enligt lag eller kollektivavtal åvilar E.

Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 äger B rätt att häva kontraktet i förtid med en månads uppsägningstid
om E:s trots tre (3) skriftliga reklamationer inte iakttar kontraktsvillkoren.

Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 äger B rätt att häva kontraktet, såvida inte E efter begäran från B kan
redovisa de faktiska självkostnaderna med eventuella rabatter/bakbonusar som B ska få del av.

Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 6 så har B rätt till ersättning för kostnadssökning samt skada även vid
ovanstående tillägg.
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Med tillägg till ABT 06 kap. 8 § 1 så har B rätt till att häva kontraktet om E inte, på begäran av B vid
kontraktsskrivning, kan visa på vilket av under AFD.346 och AFD.35 angivna sätt de arbetsrättsliga
villkoren kommer att fullgöras av E och UE – se AFD.242.

Om E inte på begäran av B under entreprenadtiden redovisar hur arbets- och anställningsvillkoren enligt
AFD.346 och AFD.35 efterlevs på sätt som anges i AFD.242. B äger dock rätt att häva kontraktet på
denna grund först efter det att vite uttagits enligt AFD.518 vid tre tillfällen och E fortsatt inte vidtagit
rättelse.

Om E ej medverkar till revision jämlikt AFD.36. B äger dock rätt att häva kontraktet på denna grund
först efter det att vite uttagits enligt AFD.518 vid tre tillfällen och E fortsatt inte vidtagit rättelse.

För det fall E inte tillser att dess UE efterkommer de arbets- och anställningsvillkor som framgår av
AFD.35. B äger dock rätt att häva kontraktet på denna grund först efter det att vite uttagits enligt
AFD.518 vid tre tillfällen och E fortsatt inte till sett att rättelse vidtagits.

AFD.9 Tvistelösning
AFD. 91 Förenklad tvistelösning
Med ändring i ABT 06 kap 9 § 1 så gäller att tvist på grund av kontraktet, som inte slutligt avgjorts i
förenklad tvistelösning, ska avgöras i allmän domstol, med tillämpning av svensk rätt, i den domkrets
där den upphandlande myndigheten har sitt säte.

E får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som avtalats under åberopande av att
tvisteförfarande inletts eller pågår. I avvaktan på att tvist löses har den upphandlande myndigheten
tolkningsföreträde.
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4. AFG Allmänna arbeten och hjälpmedel

AFG.1 Etablering av arbetsplats
Allmänna arbeten och hjälpmedel
E ska anskaffa och bekosta erforderliga allmänna hjälpmedel och arbeten för entreprenaden om ej
annat anges i detta avsnitt. För allmänna hjälpmedel gäller arbetsmiljöverkets anvisningar.

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel
E ska för eget bruk och eventuell UE tillhandahålla erforderlig utrustning som krävs för arbetets
utförande. 
Placering av allmänna hjälpmedel ske efter samråd med B så att de ej skymmer eller hindrar
verksamheten i berörd byggnad. 
Lagring av material i verksamheter får ej förekomma utan godkännande från B.

AFG.12 Bodar 
Samtliga bodar som exempelvis manskapsbodar och förrådsbodar bekostas av E. E ansöker bygglov
för dessa och bekostar detta.

AFG.127 Utrymme
Om E önskar förvara sitt material i B:s fastigheter ska detta överenskommas med B i mån av utrymme.
E tillhandahålls inga utrymmen. I mån av tillgång kan E dock hyra lokaler för detta ändamål till
marknadshyra.

AFG.13 Tillfällig väg och plan
Angöring till arbetsplatsen ska placeras i läge godkänt av B.

AFG.14 Tillfällig el- och VA-försörjning
E får använda fastighetens ordinarie eluttag och ordinarie VA-nät. Användningen bör i så fall ske i
samråd med B. Ev. erforderliga provisoriska installationer bekostas av E.

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla
Före uppsättning av reklamskylt skall dess placering vara godkänd av B.
På varje enskild skyltställning skall E kostnadsfritt upplåta plats för B:s information.
Bygglov söks och bekostas av E.

AFG.3 Skydd m.m.
AFG.31 Skydd av arbete och egendom m.m.

AFG.311 Skydd av arbete
Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada.
E ska skydda eget färdigt arbete om det kan skadas genom förslitning under entreprenadtiden.
E ska proppa eller skyddstäcka egna öppna rörändar, kanaler och dylikt till skydd mot damm,
främmande föremål eller skada.
E ska tillse att av honom upplagd vara eller uppställt hjälpmedel inte hindrar tillträde  till eller döljer
avstängnings- inspektionsanordning, brandpost, brandskåp, brunn, elcentral, mätpunkt eller dylikt.

AFG.315 Skydd av egendom
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Det åligger E att väl skydda B:s och verksamheternas egendom. Arbeten ska bedrivas med all
varsamhet för att minimera störningarna för de boende. Täckning av golvytor, som fungerar som
kommunikationsytor under arbetstiden, ska utföras med skivor, plast, papp eller dylikt.
Angränsande byggnadsdelar ska skyddas.
E svarar under entreprenadtiden för låsanordningar och bevakning som kan krävas för att förebygga
stöld, inbrott eller skada.

AFG.34 Bullerskydd
Ljudnivån på maskiner och arbeten, ska med tanke på omgivningen hållas inom acceptabla värden.
Detta kan medföra att E:s verksamhet måste förläggas utanför ordinarie arbetstid eller att hans
arbetsmetoder måste anpassas för att ej orsaka störningar.

AFG.35 Dammskydd
E ska tillse att angränsande rum, ventiler samt hyresgästernas lösöre skyddas mot damm.
Arbetsmetoder som ej dammar ska övervägas vid arbetsmoment som kan förorsaka damm.

AFG.4 Leverans, transport m.m
AFG.41 Leverans av varor till arbetsplatsen

AFG.414 Avisering av leverans och restleverans
E ska vara ansvarig för att personal finns på plats för leverans.

AFG.5 Arbetsställningar och montering
AFG.51 Arbetsställningar
E ska för eget bruk och eventuell UE tillhandahålla erforderliga ställningar som krävs för arbetets
utförande och myndighets tillstånd.

AFG.6 Ursparning, håltagning, igensättning och tätning
AFG.61 Ursparning och håltagning
Uppställda brand- och ljudkrav ska uppfyllas i vägg- och bjälkkonstruktioner efter håltagning, infästning
och dylikt installationer. E ska utföra efterlagning på samtliga förekommande åtgärder.
All ursparningar, håltagningar, igensättningar och tätningar för entreprenadens genomförande ska ingå
och utförs på sådant sätt att angivna klasser bibehålls. Samtliga genomföringar som görs i
diffusionsspärren ska tejpas.

AFG.8 Länshållning, renhållning rengörning m.m.
AFG.82 Renhållning
E ska dagligen ombesörja för sin egen och UE´s renhållning såväl inom som utom arbetsområdet till
följd av transporter, nedskräpning, spill och dylikt.
Utföres inte renhållning på ett tillfredsställande sätt, äger B rätt att låta utföra detta på E:s bekostnad.
E får inte utnyttja B:s källsorteringsutrymmen.
Verktyg får ej rengöras i verksamheternas lokaler.
E bortforslar och bekostar deponering/tippning av avfall. Undantag gäller för större rivningsinsatser där
container kan behövas, då ersätts container + tippkostnader enligt verifierad kostnad.

Avfall ska källsorteras, minst i enlighet med kommunens renhållningsförordning alternativt källsorteras i
följande fraktioner:
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Brännbart
Komposterbart
Återvinningsbart (t.ex. papper, plast eller metall)
Rent inert material (icke brännbart eller nedbrytbart, t.ex. betong, tegel, jord- och schaktmassor)
Deponirest (avfall som ej är lämplig för återvinning, kompostering eller förbränning)
Farligt avfall

Andelen avfall som deponeras får uppgå till max 20% av byggrelaterat avfall. 
B kan komma att begära in och granska E's dokument rörande deponering/tippning och transporter av
avfall.

Avfallsbehållare ska placeras minst sex (6) meter från yttervägg på byggnader om de lämnas utan
tillsyn.

AFG.83 Städning och slutrengöring

AFG.831 Städning
E ombesörjer fram till godkänd slutbesiktning att arbetsområdet är avstädat och snyggt.
Dessa arbeten bedrivs till del i hyresgästernas hem och arbetsmetoder ska därför anpassas för detta
och städning ska utföras noggrant.
E ska kontinuerligt städa efter sig på arbetsplatsen.

AFG.832 Slutrengöring
E ska efter utfört arbete väl städa utrymme som varit föremål för arbete eller utrymme som på annat
sätt påverkats av smuts eller nedskräpning. I övrigt ska överblivet material, täckpapper och dylikt tas
bort från arbetsområdet.

Material och emballage, täckpapper, restmaterial och dylikt samt demonterat material ska genom E:s
försorg och kostnad transporteras bort från området. Övriga delar som berörs av arbetena, t.ex.
trapphus och hissar, städas vid behov av E.

AFG.84 Ohyres och insektsbekämpning
Om ohyra eller trägnagande insekter påträffas under entreprenadstiden ska detta anmälas till B. 

AFG.85 Återställande av mark
Mark som tagits i anspråk under entreprenadtiden ska återställas till befintligt skick. Nöjdförklaring ska
inhämtas ifrån berörda markägare om de är annat än B.
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5. Avtal

5.1 Omfattning
E åtar sig att leverera, i enlighet med gällande lagstiftning, krav i upphandlingsdokument, detta
upphandlingskontrakt och villkor i E:s anbud. E åtager sig i övrigt att genomföra uppdraget enligt vad
som framgår av upphandlingsdokumenten.

5.2 Kontraktstid
Kontraktet gäller under perioden 2020-06-01 - 2022-05-31 , med möjlighet till förlängning, till samma
kontraktsvillkor, i ytterligare ett (1) + ett (1) år, dock längst tom 2024-05-31.

Om kontraktet inte sägs upp senast tre (3) månader före kontraktstidens utgång, förlängs kontraktet
automatiskt, till samma villkor, ytterligare en period, enligt ovan. Vid kontraktsperiodens utgång, upphör
kontraktet per automatik att gälla, utan föregående uppsägning.

Oaktat ovanstående kontraktstid äger B rätt att förlänga kontraktstiden i lämplig omfattning, dock högst
sex (6) månader, för det fall en överprövning enligt lagen (2016:1146) om offentlig upphandling föranleder
försening vid kommande upphandling.

5.3 Entreprenörens åtagande
E ska vidmakthålla god leveranssäkerhet och utföra uppdraget i full överensstämmelse med de krav
som ställts i upphandlingsdokumentet och med, de i anbudet, lämnade uppgifterna.

Uppdraget ska utföras enligt gällande rätt, alla och vid varje tillfälle tillämpliga lagar, förordningar,
föreskrifter och riktlinjer. E svarar för att all personal, såväl egen som hos eventuell UE, har kännedom
om och efterlever lagstiftning och övriga regelverk.

E förbinder sig att omedelbart rätta till samtliga eventuella fel och brister i utförandet av avtalat
åtagande. Parterna ska hålla varandra underrättade om förhållanden som kan antas ha betydelse för
uppdraget.

5.4 Handlingar som reglerar parternas åtaganden
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Med ändring av ABT 06 kap. 1 2§ ska, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, kontraktshandlingarna för varje avropat uppdrag gälla
i nedanstående ordning. Om kontraktshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra ska
handlingarna således gälla i nedanstående ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder
annat.

1. Avropsavtal för uppdrag
2. Ramavtalet
3. Administrativa föreskrifter

4. Ändringar i ABT 06 enligt AFD.111
5. ABT 06
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6. Övriga handlingar
7. Eventuella kompletterande anbudshandlingar
8. Anbudshandlingar

Till undvikande av missförstånd noteras dock att B inte garanterar några miniminivåer.

5.5 Ersättning
B ersätter E enligt i anbudet lämnade priser.
B har rätt att begära in prisförslag från kontrakterade E på enskilda uppdrag.
B avgör om anbudspris eller löpande räkning ska tillämpas.
Ersättning för arbete utgår som fasta timpriser, enhetspriser och fast totalpris för projektet.
Inget påslag för entreprenörsarvode utgår.
Samtliga priser ska inkluderas i anbudet. Ersättning som körtid, parkering, drivmedel och
verktygsförbrukning ingår i anbudspriset.

5.6 Ersättning för ÄTA-arbeten
För arbete där fasta priser lämnats eller enhetspris finns så ska för ändrings eller tilläggsarbete i första
hand överenskommelse om fast pris lämnas. I andra hand ska gällande à-priser tillämpas. I tredjehand
gäller att arbetet utförs enligt självkostnadsprincipen.

E ska i förväg inhämta B:s skriftliga godkännande för att vara berättigad till ersättning för ändrings eller
tilläggsarbete.

5.7 Indexreglering
Första avtalsåret kommer ingen indexuppräkning av á-priserna att ske.
Därefter, om förlängning medges justeras priser med SCB's entreprenadindex E84 och dess
tillämpningsföreskrift 3011 med december månad 2019 som basmånad att jämföras med december
månad innevarande år.
Av indexändringen får endast 90 % reglera avtalade priser.
E påkallar, skriftligen, indexreglering senast en (1) månad innan aktuell reglering ska träda i kraft.
Retroaktiv indexreglering godkänns ej.
I det fall att entreprenadindex utgår ska överenskommelse om annat gällande index överenskomma

5.8 Betalningsvillkor
Faktureringsadress
B har elektronisk faktureringshantering för att effektivisera rutinerna och miljöskäl. Detta innebär att B
vill ha elektroniska fakturor från E. Fakturering ska ske elektroniskt i form av
Svefaktura från E. B:s samarbetspartner är Inexchange, www.inexchange.se. Fakturan ska märkas
med Id-nummer (femsiffrigt).

Faktureringsvillkor
Faktura betalas 30 dagar netto efter fakturans ankomstdag. Faktura ska utställas i ett exemplar och
skickas till B i efterskott om inget annat överenskommits. Är fakturan felaktig återsänds den
till E utan vidare åtgärd. Faktura betalas efter godkänd leverans. B accepterar inga generella avgifter
som exempelvis expeditions-. fakturerings- och
påminnelseavgifter eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens (1975:635)
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bestämmelser.

Fakturainnehåll
Fakturan ska innehålla följande delar:
- Datum som fakturan utfärdades
- Ett unikt löpnummer för varje faktura
- E:s momsregistreringsnummer
- E och B:s namn och adress
- Varornas eller tjänsternas omfattning och art
- Det datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes / slutfördes
- Beskattningsunderlaget för varje skattesats, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell
prisnedsättning/rabatt som inte ingår i enhetspriset.
- Den aktuella skattesatsen.
- Vilken moms som ska betalas.

Pris ska anges i svenska kronor exklusive moms.

Elektronisk fakturering
E ska skicka Svefaktura enligt SFTI-standard.

5.9 Sekretess
E ansvarar för att denne och dennes anställda samt eventuella UE som utför uppdrag åt den
upphandlande myndigheten iakttar den sekretess som gäller enligt offentlighets och sekretesslagen
(2009:400). E förbinder sig att inte, varken före, under eller efter kontraktets giltighetstid yppa eller röja
sådana uppgifter som E fått kännedom om och som rör B. E förbinder sig att tillse att egen personal
och UE gör motsvarande åtagande.

Sekretessen omfattar även uppgifter om den upphandlande myndighetens interna förhållanden eller
andra liknande uppgifter som E kan få kännedom om i samband med uppdragets genomförande.

5.10 Underentreprenör
E får inte överlåta uppdraget/kontraktet till eller anlita UE, utan i förväg inhämtat skriftligt medgivande
från upphandlande myndighetens kontraktsansvarige.

E har det fulla ansvaret för att uppdraget utförs i enlighet med gällande kontraktshandlingar, även i de
fall en UE anlitas. E ansvarar för att av UE utfört arbete, som för eget arbete. E ansvarar även för att
eventuell UE uppfyller samtliga, i upphandlingsdokumentet, ställda ska-krav.

5.11 Ändring av kontrakt
Ett kontrakt får ändras utan en ny upphandling, om ändringen görs med stöd av någon bestämmelse i
17 kap. 9-14 §§ lag (2016:1146) om upphandling i försörjningssektorerna. Ändringar och tillägg till detta
kontrakt, liksom kontraktsförlängning eller annan rättshandling i anslutning till kontraktet ska, för att
äga giltighet, upprättas skriftligen i en separat handling, godkännas och undertecknas av bägge
parterna samt biläggas kontraktet.

5.12 Ändringar av mindre värde
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Ett kontrakt får ändras utan en ny upphandling, om kontraktets övergripande karaktär inte ändras och
ökningen eller minskningen av kontraktets värde är lägre än

1. det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, och
2. 10 % av kontraktets värde, om det är fråga om varuupphandling eller upphandling av tjänst.

Om flera ändringar görs efter varandra, ska det samlade nettovärdet av ändringarna jämföras med de
värden som anges i första stycket.

5.13 Viten
Viten vid försening
Har särskilda tider avtalats för respektive objekt är B berättigad att av E erhålla vite med ett belopp av
5% av beräknad totalsumma för aktuellt uppdrag för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av
beställt uppdrag blivit fördröjt.

Gällande tider preciseras vid varje objekt.

Övriga viten
Med tillägg till ABT06 gäller följande:

Vite för avsteg mot ID06 gäller enligt ID06, med 1 000 kr per person och dag.
Om kraven i kvalitets- och miljörevisionen inte är uppfyllda utgår vite med 10 000 Sek per påbörjad
vecka, tills dess att målen uppfylls.
I det fall att sopor kastas i B:s bestånd utgår vite med 5000 Sek per tillfälle.
Om E inte – inom skälig tid – på begäran av B under entreprenadtiden redovisar hur arbets- och
anställningsvillkoren enligt AFD.346 och AFD.35 efterlevs på sätt som anges ovan utgår ett vite
om 50 000 kr per tillfälle som begäran inte efterkoms.
Om det vid revision eller på annat sätt uppdagas att E inte efterkommer de arbets- och
anställningsvillkor som framgår av AFD.346 ska rättelse omedelbart ske dock senast inom av B
angiven tid. För det fall ej så sker, utgår ett vite om 50 000 kr per tillfälle som avvikelse
konstateras. Vite ska dock inte utgå om avvikelsen är försumbar eller annars ursäktlig.
Om det vid revision eller på annat sätt uppdagas att E:s UE inte efterkommer de arbets- och
anställningsvillkor som framgår av AFD.35 ska rättelse omedelbart ske, dock senast inom av B
angiven tid. För det fall ej så sker, utgår ett vite om 50 000 kr per tillfälle som avvikelse
konstateras. Vite ska dock inte utgå om avvikelsen är försumbar eller annars ursäktlig.
Om E inte informerar beställaren om eventuella påträffade avvikelser från kontraktsvillkoren enligt
AFD.346 och AFD.35 och om vilka åtgärder som Eavser att vidta för att avhjälpa bristerna (se
AFD.242) utgår ett vite om 50 000 kr per tillfälle som avvikelse konstateras.

I det fall att nedanstående inträffar upphör ramavtal att gälla med omedelbar verkan och utan ekonomisk
ersättning.

E vid upprepade tillfällen orsakar problem som resulterar i klagomål från brukare och/eller
hyresgäster.
E under en längre sammanhängande period (mer än två (2) månader) avböjt att utföra arbete som
avropats eller förklarat sig inte kunna utföra arbete under sådan tid.
E vid flera tillfällen avböjt att utföra arbete i skolor under tid skolan håller stängt.
E vid fler än ett tillfälle anlitar UE som inte godkänts av B.
E vid fler än ett tillfälle överfakturerat B. Med överfakturerat avses att E debiterar mer timmar, eller
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fel timarvode, än som motsvarar faktiskt utfört arbete på byggarbetsplatsen eller materialinköp
som inte kommit till användning. B gör stickprovskontroller löpande för att kontrollera efterlevnaden
av detta.

5.14 Force majeure
Part befrias från sina åligganden enligt detta kontrakt om fullgörandet därav förhindras på grund av
omständigheter utanför dennes kontroll, som denne skäligen inte kunde ha räknat med vid kontraktets
tecknande och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som sådana
omständigheter ska anses krig, krigsliknande tillstånd, olika sabotage- och terrorhandlingar, omfattande
arbetskonflikt/blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning, beslut av regering eller annan
myndighet eller annan omständighet med motsvarande ingripande verkningar.

Arbetskonflikt/blockad som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som
befrielsegrund.

Den upphandlande myndigheten ska omedelbart skriftligen underrättas om det föreligger omständighet
som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Så snart den åberopade omständigheten
upphört ska E underrätta den upphandlande myndigheten samt omedelbart återuppta åtagandet i
avtalad omfattning.

5.15 Hävning
Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 äger B rätt att häva kontraktet, såvitt avser icke utförd del av
entreprenaden, då E brister i fullgörande att bedriva sin verksamhet så att den innebär åsidosättande av
lag eller kollektivavtal eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom E kollektiv
avtalsområde.

E ska kräva samma utfästelse av anlitad UE.

Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 äger B rätt att häva kontraktet, såvida inte E fullgör sina åtaganden
beträffande att avlägga skatter, sociala avgifter, mervärdesskatt och övriga betalningsåliggande som
enligt lag eller kollektivavtal åvilar E.

Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 äger B rätt att häva kontraktet i förtid med en (1) månads
uppsägningstid om E trots tre (3) skriftliga reklamationer inte iakttar kontraktsvillkoren.

Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 äger B rätt att häva kontraktet, såvida inte E efter begäran från
beställarens kan redovisa de faktiska självkostnaderna med eventuella rabatter/bakbonusar som B ska
få del av.

Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 6 så har B rätt till ersättning för kostnadsökning samt skada även vid
ovanstående tillägg.

Med tillägg till ABT 06 kap. 8 § 1 så har rätt till att häva kontraktet om E inte, på begäran av B vid
kontraktsskrivning, kan visa på vilket av under AFD.346 och AFD.35 angivna sätt de arbetsrättsliga
villkoren kommer att fullgöras av E och UE – se AFD.242.

Om E inte på begäran av B under entreprenadtiden redovisar hur arbets- och anställningsvillkoren enligt
AFD.346 och AFD.35 efterlevs på sätt som anges i AFD.242. B äger dock rätt att häva kontraktet på
denna grund först efter det att vite uttagits enligt AFD.518 vid tre tillfällen och E fortsatt inte vidtagit
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rättelse.

Om E ej medverkar till revision jämlikt AFD.36. B äger dock rätt att häva kontraktet på denna grund
först efter det att vite uttagits enligt AFD.518 vid tre tillfällen och E fortsatt inte vidtagit rättelse.

För det fall E inte tillser att dess UE efterkommer de arbets- och anställningsvillkor som framgår av
AFD.35. B äger dock rätt att häva kontraktet på denna grund först efter det att vite uttagits enligt
AFD.518 vid tre tillfällen och E fortsatt inte till sett att rättelse vidtagits.

5.16 Tvist
Med ändring av ABT 0& 9 kap. 1 § föreskrivs att tvist rörande tillämpning av kontraktet (ramavtal eller
avropsavtal) ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna och i andra hand av allmän
domstol, med tillämpning av svensk rätt, i den domkrets där den upphandlande myndigheten har sitt
säte.

E får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som avtalats under åberopande av att
tvisteförfarande inletts eller pågår. I avvaktan på att tvist löses har den upphandlande myndigheten
tolkningsföreträde.

5.17 Bekräftelse av avtal
Detta angivna avtal kommer att ligga till grund för avtalet.

Accepteras avtalet i sin helhet?

Ja/Nej. Ja krävs
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1 (2)

Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Anna Silver
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ulrika.olsson@tomelilla.se

Tomelilla den 7 januari 2020 Dnr SBN 2019/381

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion - Kulturen är viktig

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har den 25 april 2019 lämnat in motion – 
Kulturen är viktig med följande lydelse:

”En kommun som inte tar tillvara sina kulturskatter och värnar kulturell 
tillväxt kommer snart att gå bakåt i all andra avseenden. Tomelilla har en 
stor kulturskatt i form av bland annat sina många konstverk som är 
deponerade i Kulturhuset och i det att många verksamma och erkänt 
duktiga konstnärer finns i kommunen. Äntligen har också 
bostadsbyggandet fått fart i kommunens egen regi och befolkningstalet 
vänder uppåt. Nybyggda hus och gårdar till dem förtjänas också att 
förgyllas

Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag att inventera var i gammal 
och ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till 
konstnärlig utsmyckning enligt den välkända principen 1% av 
byggkostnaden samt verkställa det under de kommande åren.”

Förvaltningen har genom enhetschef kultur och fritid Ros-Marie 
Stjernfeldt lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 maj 2019, ks § 
159/2019, att överlämna motionen till förvaltningen för beredning.

Kulturhuset är redan aktiva med att placera ut konstverk i kommunens 
fastigheter. Alla förvaltningar som är intresserade av att ha konstverk i
sina verksamheter kan kontakta kulturhuset för att få hjälp med detta i 
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mån av utbudet av konstverk.

Kulturhuset har ett bra system när det gäller inventering och rotering av 
den lösa konsten i kommunens fastigheter. 
Tomelilla kommun har inte någon antagen ”strategi för offentlig 
utsmyckning” enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden.

Förvaltningen anser att det är ett för omfattande uppdrag att inventera var 
i gammal och ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet 
till konstnärlig utsmyckning enligt den välkända principen 1% av 
byggkostnaden samt verkställa det under de kommande åren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 9 januari 2020
Ksau § 228/2019 Svar på motion - Kulturen är viktig, 
handlingsid: Sbn 2019.1915.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Anna Silver
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

Ksau § 228 Dnr KS 2019/100

Svar på motion - Kulturen är viktig

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har den 25 april 2019 lämnat in motion – 
Kulturen är viktig med följande lydelse:

”En kommun som inte tar tillvara sina kulturskatter och värnar kulturell 
tillväxt kommer snart att gå bakåt i all andra avseenden. Tomelilla har en stor 
kulturskatt i form av bland annat sina många konstverk som är deponerade i 
Kulturhuset och i det att många verksamma och erkänt duktiga konstnärer 
finns i kommunen. Äntligen har också bostadsbyggandet fått fart i 
kommunens egen regi och befolkningstalet vänder uppåt. Nybyggda hus och 
gårdar till dem förtjänas också att förgyllas

Vårt yrkande är 
att Kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att inventera var i gammal och 
ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till konstnärlig 
utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden samt 
verkställa det under de kommande åren.”

Förvaltningen, genom enhetschef kultur och fritid Ros-Marie 
Stjernfeldt, ger följande yttrande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 maj 2019, ks § 159/2019, 
att överlämna motionen till förvaltningen för beredning.

Kulturhuset är redan aktiva med att placera ut konstverk i kommunens 
fastigheter. Alla förvaltningar som är intresserade av att ha konstverk i
sina verksamheter kan kontakta kulturhuset för att få hjälp med detta i mån 
av utbudet av konstverk.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

§ 228 forts.

Kulturhuset har ett bra system när det gäller inventering och rotering av den 
lösa konsten i kommunens fastigheter. 
Tomelilla kommun har inte någon antagen ”strategi för offentlig 
utsmyckning” enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden.

Förvaltningen anser att det är ett för omfattande uppdrag att inventera var i 
gammal och ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till 
konstnärlig utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden 
samt verkställa det under de kommande åren.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 
handlingsid: Ks 2019.3236.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 45/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta remittera ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Johan Linander
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
niklas.sommelius@tomelilla.se

Tomelilla den 7 januari 2020 Dnr SBN 2019/390

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på medborgarinitiativ - Förslag på hur minska 
nedskräpning i Tomelilla kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Årskurs 2 på Odenslundsskolan har den 23 oktober 2019 inkommit 
med ett medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse: 

Vi i årskurs 2 på Odenslundsskolan har nyss avslutat ett tema om 
nedskräpning och återvinning. Vi har funderat på varför människor 
skräpar ner och hur man kan få folk att sluta med det. Alla elever i klassen 
har skrivit ner sina tips på vad kommunen (och alla individer) kan göra för 
att få bukt med problemet.

Hoppas ni tar er tid att läsa och fundera över våra tips!

 Fler soptunnor
 Säga till dem som kastar skräp på marken
 Skyltar
 Bättre öppettider på soptippen
 Plocka upp skräp
 Plocka skräp måndagar och lördagar
 Demonstrera
 Tillverka mindre plast
 Skräp-personal som håller koll

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 november 2019 att 
överlämna medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
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Förvaltningen, genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 
framför följande:

Tack för ett jättebra initiativ i en viktig fråga!
Nedan försöker vi att svara eller kommentera era förslag på förbättringar.

Fler soptunnor
Det kommunen kan göra är att köpa papperskorgar som är lätta att kasta 
ner sitt skräp i och placera dem på bra platser där många personer 
passerar.

Säga till dem som kastar skräp på marken.
Det har säkert en god effekt om man kan säga till på ett vänligt och juste 
sätt att skräpet passar bättre i papperskorgen än på marken. Vår personal 
som jobbar ute säger säkert ifrån när någon kastar skräp på marken

Skyltar
Bra idé. Soptunnorna ska kanske synas bättre genom starkare kulörer eller 
som ni föreslår tydliga skyltar. 

Bättre öppettider på soptippen
PÅ SYSAV:s hemsida kan man läsa att återvinningscentralerna i Skurup, 
Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn kommer från och med den första april 
2020 att ha öppet även på söndagar mellan klockan 9-15.

Plocka upp skräp
Kommunen är delaktig i kampanjer som ex. skräpplockardagarna, där alla 
kan vara med och plocka skräp. Se tips på *länkar nedan.

Plocka skräp. måndagar och lördagar
Vår egna personal städar inte på helgerna, men förhoppningsvis så ger era 
övriga förslag sådan effekt att alla ser nyttan med att vara uppmärksam 
även på helgen.

Demonstrera
Demonstrera eller ännu bättre initiativ som ert brev är alltid bra sätt om 
man vill uppmärksamma något.

Tillverka mindre plast
Genom att kommunen har som mål att använda färre produkter av plast 
och välja miljövänligare alternativ så kan vi på sikt minska tillverkningen 
av plastprodukter.

Skräp-personal som håller koll
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Vår egen personal håller koll så gott det går men vi vill kanske inte heller 
att alla invånare ska känna sig kollade, utan mer få en förståelse för att 
man som enskild person bidrar till något positivt.

*Det finns möjlighet för kommunerna att gå med Håll Sverige Rents 
nätverk ”Håll Sverige Rent – kommun”, kostar 5 000 kr/år. 
https://www.hsr.se/kommun/hall-sverige-rent-kommun/information-
om-natverket

Det finns även möjlighet att mäta skräpet, en typ av nulägesanalys för hur 
det ser ut och hur vi kan jobba vidare med det... 
https://www.hsr.se/kommun/mat-nedskrapning-och-attityder

Ekonomiska konsekvenser
Hur mycket olika åtgärder kan kosta har inte beräknats. Flera av förslagen 
kan genomföras i den dagliga driften. Att bli medlem i ”Håll Sverige Rent 
– kommun” kostar 5 000 kr/år.

Barnperspektivet
För både barn och vuxna är det viktigt att vi återvinner mer och håller vår 
natur så ren som möjligt. Medborgarinitiativ är ett sätt även för barn att 
påverka den lokala demokratin.

Miljöperspektivet
Medborgarinitiativet handlar i sin helhet om hur vi bättre tillsammans kan 
hålla rent i Tomelilla kommun.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 7 januari 2020.
Ksau § 247/2019 Medborgarinitiativ - Förslag på hur minska 
nedskräpning i Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn 2019.2220.

Gata/Park/Natur

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 november 2019

Justerandes sign

Ksau § 247 Dnr KS 2019/178

Medborgarinitiativ - Förslag på hur minska 
nedskräpning i Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Årskurs 2 på Odenslundsskolan har den 23 oktober 2019 inkommit 
med ett medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse: 

Vi i årskurs 2 på Odenslundsskolan har nyss avslutat ett tema om 
nedskräpning och återvinning. Vi har funderat på varför människor skräpar 
ner och hur man kan få folk att sluta med det. Alla elever i klassen har skrivit 
ner sina tips på vad kommunen (och alla individer) kan göra för att få bukt 
med problemet.

Hoppas ni tar er tid att läsa och fundera över våra tips!

 Fler soptunnor
 Säga till dem som kastar skräp på marken
 Skyltar
 Bättre öppettider på soptippen
 Plocka upp skräp
 Plocka skräp måndagar och lördagar
 Demonstrera
 Tillverka mindre plast
 Skräp personal som håller koll

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 november 2019

Justerandes sign

§ 247 forts.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ – Förslag på hur minska nedskräpning i Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2019.3371.
_________  

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Johan Linander
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Emelie Olsson
Ekonom
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
emelie.olsson@tomelilla.se

Tomelilla den 7 januari 2020 Dnr SBN 2020/9

Samhällsbyggnadsnämnden

Internbudget 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta internbudget 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden med handlingsid Sbn xxx

Ärendebeskrivning
Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 antogs av 
kommunfullmäktige 2019-11-04 -Kf § 2019/113.

Efter kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag till 
internbudget 2020 utifrån de budgetramar som tilldelats för 
samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämdens totala budget för 2020 uppgår till 45 040 tkr 
vilket är en kraftig ökning jämfört med 2019 när budgeten uppgick till 30 
241 tkr. Anledningen till ökningen är framförallt att ansvaret för driften av 
Österlenbadet och övrig fritidsverksamhet flyttats till 
samhällsbyggnadsnämnden samt att budgeten för Österlenbadets cafeteria 
flyttats till Måltidsverkstan.

Ekonomiska konsekvenser
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet har beaktats genom ytterligare utveckling av ny teknik 
och digitalisering.
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Beslutsunderlag
Internbudget 2020 Samhällsbyggnadsnämnden, ekonom Emelie Olsson, 
2020-01-24

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Emelie Olsson
Ekonom

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Internbudget 2020
Samhällsbyggnad

Ekonomi Budget 2019 Budget 2020

Samhällsbyggnad 25190 25190
+250
26190

Kultur och Fritid 15291
+530
15821

Plan och Bygg 5051 5051
-2588
2463

Bostadsanpassning 566

Samhällsbyggnadsnämnden 220 220

Nettokostnadsram (tkr) 30241 45040

1.Omvärldsanalys

Samhällsbyggnadsverksamheten har en central del i såväl den strategiska planeringen som den direkt operativa 
delen. Verksamheten måste därför försöka att bli tydligare hur verksamheten ska utvecklas tillsammans med 
andra verksamheter och hur vi kan utveckla kommunen. En del i detta är att allt högre krav ställs på 
digitalisering samt att säkerställa kompetensen inom verksamheten.  

Samhällsbyggnadsverksamheten måste ta taktpinnen i den samhällsanalys som kommunen måste göra. I 
analysen måste befolkningsstatistik, ekonomi, beteenden och förväntningar inkluderas så att verksamheten 
kan bidra till öka kommunens attraktionskraft och bidra till att det känns tryggt och bra att vara invånare i 
kommunen.
Infrastruktur för de olika trafikslagen är viktiga faktorer som påverkar invånarnas vardag där 
samhällsbyggnadsverksamheten har en funktion att fylla.

Samhällsbyggnadsverksamheten måste ha en bättre dialog och vara tydliga vad de resurser som verksamheten 
har går till. Bättre kommunikation och tydlighet kan ev. leda till att synpunkter minskar.

 

1.1 Tomelilla kommuns utgångspunkter

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling, här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande 
generationer. Visionen pekar ut riktningen, beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar hänsyn till de sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiven.   

2.Verksamhetsidé

Att fortsätta förmedla ut samt tolka och tillämpa de lagar och riktlinjer som styr verksamheten tillsammans
med den politiska ambitionen i samhällsbyggandet.
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Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke om kunder, invånare 
och besökare samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

3. Nämndens upp

Samhällsbyggnadsnämnden ska, med undantag av de ärenden som handläggs av byggnadsnämnden och Ystad-
Österlenregionens miljöförbund, ha hand om frågor som rör kommunens detaljplaner, fastigheter, 
anläggningar, gator, parker och Va-anläggningar samt fullgöra kommunens uppgifter (som inte är 
myndighetsutövning) inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggområdet. Uppgifterna 
innefattar miljö- och naturvård, agenda 21, ansvaret för kommunens översiktsplan, naturvårdsplan, vattenplan, 
och detaljplaner samt avtal om mätningsverksamheten. 
Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för kommunens VA-verk.

 Tillse att samordning och utförande sker av lokalvård, fastighetsskötsel och fastighetsunderhåll enligt 
fastställda underhållsplaner och ingångna avtal.

 Ingå avtal avseende konsult- och entreprenadtjänster.
 Tillse att erforderliga kontroller och besiktningar sker av byggnadsprojekt.
 I den mån det inte strider mot av fullmäktige fattade beslut, köpa och sälja fast egendom.
 Avge yttranden i ärenden om förvärv av hyresfastighet.
 Besluta om att påkalla eller inte påkalla hyresnämndens prövning av förvärv av hyresfastighet.
 Besluta i ärenden angående inteckning, nedsättning, dödning, sammanläggning och relaxation av 

inteckning samt utbyte av pantbrev.
 Företräda kommunen och bevaka dess rätt vid lantmäteriförrättningar samt, i samband med sådana 

förrättningar, ingå erforderliga avtal.
 Samordna kommunens exploateringsverksamhet samt ingå exploateringsavtal.
 Besluta i ärenden om hyra, arrende, tomträtt, servitut eller annan upplåtelseform till fast eller lös 

egendom.
 Besluta i ärenden om förhyrning, arrende eller annan upplåtelse avseende annans fasta eller lösa 

egendom.
 Ansvara för den kommunala offentliga belysningen.
 Besluta om bidrag till enskild väghållning.
 Besluta om namngivning av kommunala gator, vägar, torg och kvarter.
 Svara för kommunens bredbandsfrågor
 Måltidsverkstan
 Sport och badanläggningar samt motionsslingor
 Bostadsanpassningsbidrag

4.Större budgetförändringar jämfört med föregående år

Samhällsbyggnadsnämndens budget.

Fördelning av driftsbudget i tusentals kronor

Driftsbudget Budget 2019 Budget 2020

3000 Samhällsbyggnad centralt 2316 3347
-300 kostnadsökning
3047
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3001 Gata/Park Övergripande 13114 13398

302 Miljö/Natur 1315 549

305 Gata Park Drift 6584 8246

307 Plan 2548 2170

310 Fastighet
311 Övertag från KUF

1739
0

0
15927

382 Samordnad varudistribution
383 Måltidsverkstan

0
871

0
1702,4

306 Va 0 0

Summa Nettokostnad 26811 45040
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
anna.silver@tomelilla.se

Tomelilla den 7 januari 2020 Dnr SBN 2020/14

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsattestanter 2020 inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2020 
i enlighet med bilaga, handlingsid: Sbn 2020.xx.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018, Kf § 8/2018, nytt 
attestreglemente för Tomelilla kommun. I reglementet anges att 
nämnderna årligen ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser.

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de 
högsta kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2020-01-06
Attestantförteckning samhällsbyggnadsnämnden, 2020-01-06

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Ansvar Slag VerksamhetAktivitetProjektBefattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Nivå

3 Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius Teknisk chef Ulrika Olsson 4

3001 Teknisk chef Ulrika Olsson Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 4

302 Plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 5

305 Driftchef Rasmus Simensen Teknisk chef Ulrika Olsson 3

307 Plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 5

310 Driftchef Håkan Johansen Teknisk chef Ulrika Olsson 4

306 VA-chef Anders Ledskog Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 4

311 Driftchef Håkan Johansen Teknisk chef Ulrika Olsson 4

382 Driftchef Ingela Dejenfelt Teknisk chef Ulrika Olsson 3

383 Driftchef Ingela Dejenfelt Teknisk chef Ulrika Olsson 3

034 Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius Teknisk chef Ulrika Olsson 1

44800

Basbelopp 2019  är fastställt till 47 300kr45500

Nivå 1 2 bb 91 000

Nivå 2 5 bb 227 500

Nivå 3 10 bb 455 000

Nivå 4 50 bb 2 275 000

Nivå 5 100 bb 4 550 000
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Håkan Berggren
Planeringsingenjör
Direkt 0417-183 13
Mobil 0709-95 83 13
hakan.berggren@tomelilla.se

Tomelilla den 10 januari 2020 Dnr SBN 2019/395

Samhällsbyggnadsnämnden

Riktlinje för försköningsbidrag

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta riktlinjer för 
försköningsbidrag i Tomelilla kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 4 november 2019 att ge 
samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att utreda och besluta om ett 
försköningsprogram för kommunens mindre tätorter, 250 tkr avsätts för 
ändamålet. Förvaltningen har tagit fram förslag på riktlinje som bifogas.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.
 
Barnperspektivet
Förvaltningen ser gärna att föreningarna gör arrangemang som även 
involverar barn och unga.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör
Riktlinje för försköningsbidrag

Samhällsbyggnad

Håkan Berggren
Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnad.
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr F
 

SBN § Dnr SBN 2019/395 

Riktlinje för försköningsbidrag

Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den xxx SBN § XX.
Gäller från den .

Dokumentansvarig politisk instans: Samhällsbyggnadsnämnden

Dokumentansvarig tjänsteman: Samhällsbyggnadschef

Uppföljning: En gång per år.

57



2

Försköningsbidragets syfte
Bidraget syftar till utsmyckning och försköning i byarna inom Tomelilla kommun
att användas till följande ändamål:

- Planteringar tex. sommar-/vår-/höstblommor inkl. krukor och jord mm. 
- Pyntning vid högtider eller lokala evenemang, tex Österlen lyser.

Ansökan och bidrag
Ansökan kan göras av aktiva intresseföreningar, exempelvis byalag. 
Försköningsbidrag beviljas på högst 10 000 kronor/förening och år.
Ansökan görs på avsedd blankett och undertecknas av firmatecknare som utsetts av 
föreningens styrelse. Tillsammans med ansökan ska föreningen bifoga protokoll från 
senaste årsmöte.
Ansökan för 2020 skickas in senast den sista april, utbetalning sker under maj månad.
Kommande år skickas ansökan in senast den sista februari det aktuella bidragsåret. 
Beslut om beviljat bidrag samt utbetalning sker under mars månad.

Redovisning av bidrag
Redovisning av hur bidraget har använts skickas in senast den sista december för det 
aktuella bidragsåret.
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 24 januari 2020 Dnr SBN 2020/27

Samhällsbyggnadsnämnden

Tomelillas miljö- och naturpris 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till nämndens ordförande att, 
i enlighet med gällande statuter, godkänna naturskyddsföreningen i 
Tomelilla beslut om kandidat till Tomelillas miljö- och naturpris för år 
2019.
Beslutet ska återrapporteras på närmast efterföljande nämndsammanträde

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun och Naturskyddsföreningen i Tomelilla (NIT) 
instiftade år 1997 ett miljö- och naturpris för att uppmärksamma och 
uppmuntra åtgärder och engagemang för livskraftig natur och ren miljö 
inom Tomelilla kommun. Priset delas ut årligen till person, företag, grupp, 
förening eller organisation som är boende eller verksamma inom Tomelilla 
kommun. Urvalet tillkommer NIT:s styrelse med godkännande av 
kommunens Samhällsbyggnadsnämnd. Prissumman är 10 000 kr. 
Kostnaden fördelas med 75% på Tomelilla kommun och 25% på NIT. 

För år 2019 har det inkommit 2 nomineringar rörande en kandidat. 
Naturskyddsföreningen i Tomelilla har i skrivande stund inte kommit 
tillbaka med sitt beslut om nominering med motivation eller förslag att 
inte dela ut priset.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska dock fattas före NITs årsmöte och 
är brådskande. Förvaltningen föreslår därför att nämnden delegerar till 
nämndens ordförande att fatta beslut om pristagare när NIT:s förslag har 
kommit in till kommunen alternativt fattar beslut att priset inte delas ut för 
2019.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden belastare ordinarie budget för gata/park.
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Barnperspektivet
Beslutet bidrar till att uppfylla Barnkonventionens artikel 6 Rätt till liv och 
utveckling punkt 2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga 
säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

Miljöperspektivet
Beslutet bidrar till att uppfylla Miljömål 2. Hälsosam miljö med delmålet:
Användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen, riskerna med denna, ska minska.
Beslutet leder till att uppmärksamhet riktas mot ett byggmaterial som, om 
det används, bidrar till att uppfylla målet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt 2020-01-16
Nominering 1
Nominering 2
Statuter för utdelning av Tomelillas miljö- och naturpris KS 2015/366.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Naturskyddsföreningen i Tomelilla
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Nom 1 

Jag nominerar: Thomas och marina Jacobson

Gatuadress: Södra kverrestad 114

Postadress : 27396

Telefonnummer: 0706032138

Motivering: 

Jag vill nominera Thomas &amp; Marina Jacobsson S.Kverrestad för deras odling av KLIMATSMART 
BYGGNADSMATERIAL som också bidrar till BIOLOGISK MÅNGFALD

.

Hampan är enligt många jordbruksexperter den äldsta kultiverade grödan som människan odlat. De 
senaste åren har växten fått en återkomst som mat och medicinalväxt men även som ett hållbart 
alternativ till många av de material vi idag använder. 

Det finns dock en del regelkrångel, myndighetskontakter och know-how för hur man sätter igång 
som hampaodlare men trots detta har Thomas och Marina inte gett upp. De har nu odlat hampa 
sedan år 2003  och efterfrågan växer på detta klimatsmarta byggnadsmaterial.

Bin dras till höga hampa plantor, vilket gör att de kan få föda sent på året och därmed ökar 
möjligheten för dem att klara sig bättre. Ökad odling av industrihampa i Sverige kan därmed 
medverka till att vi får större mångfald av växter och grödor som kan ge föda åt andra insekter, fåglar 
och oss.

Thomas åker även runt och föreläser om hampan (i den mån han hinner) men han finns så klart på 
nätet för den som vill lära sig mer: osterlenhampa.se

Jag vill nominera Österlenhampa för deras engagemang i att använda  miljövänligare material i såväl 
jordbruket som byggnadsindustrin.

Jag som nominerar heter: Lisa Lindqvist Liljedahl

E-postadress: lisa@lisalindqvist.se

Telefonnummer: 0735336236

Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. : 1
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Nom 2

Jag nominerar: Österlenhampa/Thomas &amp; Marina Jacobsson

Gatuadress: S.Kverrestad 114

Postadress : 27396 Tomelilla

Telefonnummer: 070 60 321 38

Motivering: Jag vill nominera Thomas &amp; Marina Jacobsson S.Kverrestad för deras odling av 
KLIMATSMART BYGGNADSMATERIAL som också bidrar till BIOLOGISK MÅNGFALD.

Hampan är enligt många jordbruksexperter den äldsta kultiverade grödan som människan odlat. De 
senaste åren har växten fått en återkomst som mat och medicinalväxt men även som ett hållbart 
alternativ till många av de material vi idag använder. 

Det finns dock en del regelkrångel, myndighetskontakter och know-how för hur man sätter igång 
som hampaodlare men trots detta har Thomas och Marina inte gett upp. De har nu odlat hampa 
sedan år 2003  och efterfrågan växer på detta klimatsmarta byggnadsmaterial.

Bin dras till höga hampa plantor, vilket gör att de kan få föda sent på året och därmed ökar 
möjligheten för dem att klara sig bättre. Ökad odling av industrihampa i Sverige kan därmed 
medverka till att vi får större mångfald av växter och grödor som kan ge föda åt andra insekter, fåglar 
och oss.

Thomas åker även runt och föreläser om hampan (i den mån han hinner) men han finns så klart på 
nätet för den som vill lära sig mer: osterlenhampa.se

Jag vill nominera Österlenhampa för deras engagemang i att använda  miljövänligare material i såväl 
jordbruket som byggnadsindustrin.

Jag som nominerar heter: Solvig Falk

E-postadress: Solveig.kristina@gmail.com

Telefonnummer: 0735092776

Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. : 1
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 24 januari 2020 Dnr SBN 2019/255

Samhällsbyggnadsnämnden

Brev till Region Skåne angående problem att hitta 
utryckningsadresser

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till nämndens ordförande att 
skicka brev enligt bilagor till den entreprenör som upprätthåller 
ambulanssjukvården i distrikt 4 där Tomelilla är beläget samt till 
företrädare för Vårdgivare Region Skånes.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommuns samhällsbyggnadsnämnd har under 2019 tagit emot 
ett flertal klagomål på att ambulans inte hittar fram till den nödställdes 
adress.

Förvaltningen har kontrollerat kommunens del i arbetet med adressättning 
och konstaterar att i samtliga fall har det funnit en korrekt 
belägenhetsadress med en koordinat i rikets nät. Denna adress är levererad 
till och registrerad i lantmäteriets adressregister.

Förvaltningen har även kontrollerat hur adressen pekas ut i några av de 
vägvisningssystem som finns tillgängliga på internet och som appar i 
telefoner. Några av dessa visar korrekt adress med ett litet märke på den 
byggnad som adressen är knuten till. Märket sätt automatiskt ut på rätt 
byggnad på kartan om vägvisningssystemet hämtar aktuell uppgift om den 
korrekta adresskoordinaten.

I de fall där kommunen fått ta emot klagomål har adressen i samtliga fall 
varit korrekt registrerar i adressregistret. Adressen har också visats korrekt 
i några av vägvisningssystemen, medan adressen saknas helt eller visas fel i 
andra system.

Förvaltningen drar därför slutsatsen att bristerna ligger i 
Ambulanssjukvårdens vägvisningssystem.
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Fördröjningar kan i livshotande fall leda till dödsfall. Det är därför mycket 
oroade att ambulansen inte hittar fram till kommunens invånare på 
angivna adresser. Tomelilla kommun är mycket mån om att kommunens 
medborgare får en god och snabb vård vid livshotande sjukdom.

Förvaltningen föreslår därför att Regionen och aktuell entreprenör 
uppmärksammas på problemet genom att nämnden skickar brev till 
berörda aktörer.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har bäring på Barnkonventionens Artikel 24: Barnet har rätt till 
bästa möjliga hälso- och sjukvård och rehabilitering. Alla länder ska arbeta för att 
minska spädbarns- och barnadödligheten och bekämpa sjukdomar och undernäring och 
avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt 2010-01-24
Brev till Ambulansentreprenör och Vårdgivare Region Skåne.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:

Entreprenör Ambulanstjänsten i Distrikt 4
Företrädare för Vårdgivare Region Skåne
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Samhällsbyggnadsnämnden i 
Tomelilla kommun
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Sander Dijkstra
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 2020-01-24 Dnr SBN 2019/255

Region Skåne/God vård
Ansvarig för processen God Vård/Åsa Berling
291 89   Kristianstad

Angående problem att hitta utryckningsadresser
Tomelilla kommuns samhällsbyggnadsnämnd har under 2019 tagit emot 
ett flertal klagomål på att ambulans inte hittar fram till den nödställdes 
adress. Fördröjningar kan i livshotande fall leda till dödsfall. Vi är därför 
mycket oroade över att ambulansen inte hittar fram till kommunens 
invånare på angivna adresser.

Vi har kontrollerat kommunens del i arbetet med adressättning och 
konstaterar att i samtliga fall har det funnit en korrekt belägenhetsadress 
med en koordinat i rikets nät. Denna adress är levererad till och registrerad 
i lantmäteriets adressregister. Vi drar därför slutsatsen att bristerna ligger i 
Ambulanssjukvårdens vägvisningssystem.

Tomelilla kommun är mycket mån om att kommunens medborgare får en 
god och snabb vård vid livshotande sjukdom.

Vi anmodar därför Region Skåne att omgående se till att felet rättas till så 
att ambulanserna får rätt adressangivelser vid utryckning.

För
Samhällsbyggnadsnämnden i Tomelilla kommun

Sander Dijkstra
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
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Samhällsbyggnadsnämnden i 
Tomelilla
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Sander Dijkstra
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 2020-01-24 Dnr SBN 2019/255

Region Skåne/Ambulanssjukvården Distrikt 4
Premedic/Jeanette Brink
291 89   Kristianstad

Angående problem att hitta utryckningsadresser
Tomelilla kommuns samhällsbyggnadsnämnd har under 2019 tagit emot 
ett flertal klagomål på att ambulans inte hittar fram till den nödställdes 
adress. Fördröjningar kan i livshotande fall leda till dödsfall. Vi är därför 
mycket oroade över att ambulansen inte hittar fram till kommunens 
invånare på angivna adresser.

Vi har kontrollerat kommunens del i arbetet med adressättning och 
konstaterar att i samtliga fall har det funnit en korrekt belägenhetsadress 
med en koordinat i rikets nät. Denna adress är levererad till och registrerad 
i lantmäteriets adressregister. Vi drar därför slutsatsen att bristerna ligger i 
Ambulanssjukvårdens vägvisningssystem.

Tomelilla kommun är mycket mån om att kommunens medborgare får en 
god och snabb vård vid livshotande sjukdom.

Vi anmodar därför Premedic att omgående avhjälpa felet så att 
ambulanserna får rätt adressangivelser vid utryckning.

För
Samhällsbyggnadsnämnden i Tomelilla

Sander Dijkstra
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

66



1 (2)

Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
niklas.sommelius@tomelilla.se

Tomelilla den 23 januari 2020 Dnr SBN 2019/289

Samhällsbyggnadnämnden

Konkurrensutsättning skötsel av gräsmattor

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta föreliggande 
förfrågningsmaterial och uppdra åt ekonomichefen att verkställa 
upphandlingen och efter tilldelningsbeslut ingå avtal med berörd 
entreprenör.

Ärendebeskrivning
Vid nämndens sammanträde den 18 oktober 2019 fick förvaltningen i 
uppdrag att återkomma till nämnden med förfrågningsmaterial. Det 
förfrågningsmaterial som tagits fram beskriver omfattningen av den tjänst 
som ska upphandlas. Förvaltningen har valt att lägga ut hela ansvaret för 
grässkötsel dvs både klippningen av gräsytan samt trimning av den samma. 

Ekonomiska konsekvenser
Förhoppningen är att upphandlingen kommer att leda till lägre kostnader 
för verksamheten.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser

67



2 (2)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2020-01-24.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till: Ekonomichefen

Ange mottagare för beslutsdokument här
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2020-01-07 Utskriven av: Sara Håkansson

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

2019-12-01 - 2020-01-31Datum:

UpprättadeRiktning:
Avdelning: Alla

Sekretess: Visas ej

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp
Datum Avsändare/Mottagare Handläggare
Ärendenummer Ärendemening Avdelning
2019.2240 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Delegeringsbeslut
2019-12-11 ***Sekretess*** Sara Håkansson
SBN 2019/379 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2019.2241 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Delegeringsbeslut
2019-12-11 ***Sekretess*** Sara Håkansson
SBN 2019/376 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2019.2255 U Kommunalt vägbidrag 2019 Protokoll
2019-12-13 Vägsamfällighet Sara Håkansson
SBN 2019/355 Kommunalt vägbidrag till enskilda vägar 2019 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2019.2303 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Delegeringsbeslut
2019-12-20 ***Sekretess*** Sara Håkansson
SBN 2019/343 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2019-11-01 Till: 2019-11-30 Utskrift: 2019-12-05

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

2019-034 Bifall 2019-11-11 53 750 kr

2019-037 Bifall 2019-11-06 116 250 kr

2019-038 Bifall 2019-11-25 43 462 kr

2019-040 Bifall 2019-11-11 5 400 kr

2019-048 Bifall 2019-11-27 6 744 kr

Summa: 225 606 kr

Antal poster: 5 st

Total summa: 225 606 kr

Totalt antal poster: 5 st
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 225 606 kr

Totalt antal poster: 5 st
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Anna Silver
Nämndsekreterare
Direkt 0417-182 06
Mobil 0709-95 82 06
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 24 januari 2020 Dnr SBN 2020/1

Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av anmälningsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08, § 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande. 
  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08, § 17
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande. 

3. Kommunfullmäktige 2019-12-16, § 128
Kommunfullmäktige beslutar anta VA-policyn, handlingsid: Ks 2019.3506.

4. Kommunfullmäktige 2019-12-16, § 129
Kommunfullmäktige beslutar att bilda ett gemensamt driftbolag med 
Simrishamn för VA-verksamheterna.

Kommunfullmäktige beslutar att VA-organisationens huvudsäte placeras i 
Tomelilla kommun.

Kommunfullmäktige beslutar anta aktieägaravtal, handlingsid: Ks 
2019.3457, bolagsordning, handlingsid: Ks 2019.3458, samarbetsavtal, 
handlingsid: Ks 2019.3459 och ägardirektiv, handlingsid: Ks 2019.3460.
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Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en interimsstyrelse bestående av 
3 ledamöter från vardera kommunen, kommunfullmäktige utser för 
Tomelilla kommuns del Sander Dijkstra (M), tillika ordförande i 
interimsstyrelsen, Ida Bornlykke (S) och Thony Blomgren (SD). 

Kommunfullmäktige beslutar delegera till interimsstyrelsen att fatta 
erforderliga beslut för att bilda och starta bolagets verksamhet samt att 
rekrytera VD.

5. Revisorerna 2019-12-12, § 66
Revisorerna beslutar att lägga yttrandena till handlingarna.

6. Revisorerna 2019-12-12, § 60
Revisorerna beslutar att anta uppdaterad arbetsordning för 
mandatperioden 2019-22 med handlingsid Ks 2019.3648

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2020-01-24.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Anna Silver
Nämndsekreterare
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