
Tomelilla kommun
Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: fredagen den 28 februari 2020 kl. 08.30

Plats: Rosendals reningsverk, se karta nästa sida
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Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändring i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2020 2020/2 3
4 Utbildning i upphandling
5 Verksamhetsplan 2020 2020/12 4 - 8
6 Yttrande över motion angående energibesparing i 

fastigheter
2020/34 9 - 12

7 Samförläggning av tomrör med C4 Energi 2019/79 13 - 16
8 Delegeringsbeslut januari 2020 2020/3 17 - 19
9 Redovisning av anmälningsärenden 2020/1 20 - 21

Sander Dijkstra (M) Anna Silver
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-184 10 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 12 februari 2020 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)
- Två ordförandebeslut
- Fortsatt information om centrala Tomelilla

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Status för aktivitetsparken
- Verksamhetsplan 2020
- Utredning för badanläggningar i kommunen
- Torget 2020

3. Information från VA-chef Anders Ledskog
- Information om läget avseende översvämningar 

sommaren 2019
- Information om VA-bolaget
- Information om VA-taxan

4. Information från bygglovschef Ingrid Järnefelt
- Planbegäran för nya tomter
- Status för tomtförsäljning
- Inkomna remissvar avseende natur och parkprogram

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver 12 februari 2020.

Anna Silver
Nämndsekreterare
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VERKSAMHETS-
PLAN 2020
ÖVERGRIPANDE                                                                         

Verksamhetsområde 
Samhällsbyggnad
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Vad är vårt uppdrag?
 ansvara för kommunens fastigheter
 ansvara för bredbandsutbyggnad
 ansvara för vatten- och avloppsanläggningar
 ansvara för offentlig renhållning och belysning
 ansvara för kommunala idrottsanläggningar
 bevaka och ansvara för tillgänglighetsfrågor
 ansvara för de miljöfrågor som inte ryms inom miljöförbundets verksamhetsansvar
 ansvara för kommunens måltidsproduktion till skolor och till vård- och omsorg.
 ansvara för hur gator, vägar, parker och övriga allmänna platser ska planeras och 

utformas 
 ansvara, tillhandahålla och utveckla tjänster inom projektering och projektledning vid ny-, 

om- o tillbyggnad av frilufts-, motions- o idrottsanläggningar, gator, vägar, parker och 
övriga allmänna platser 

 ansvara för kommunens trafikplanering samt frågor om parkering och trafiksäkerhet 
 fullgöra de trafikuppgifter som avses i § 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor 
 ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon 
 upplåta samt meddela kommunens villkor för tillstånd att ta i anspråk allmän plats 
 ansvara för den kommunala lantmäterimyndighetens organisation, personal och ekonomi 
 ansvar för ärenden om bostadsanpassningsbidrag 
 ansvar för kommunens uppgifter enligt lag om lägenhetsregister 
 ansvar för namnsättning av kvartersmark 
 ansvara för drift, underhåll och administration avseende områdena vägmärken, 

trafikanordningar och trafiksignaler. 
 ansvara och bevaka kommunens intresse i vattenråd och dikningsföretag
 handläggning av för parkeringstillstånd för funktionsnedsatta
 handläggning av offentlig plats

Omvärldsbevakning

Omvärldshändelse Effekt för oss

Klimatförändringar Skyfall och översvämningar

Nya krav på dricksvatten Utförligare riskbedömningar och ev högre 
grad av rening

Återföring av fosfor från avloppsslam Nytt sätt att hantera vårt avloppsslam

Lågkonjunktur Större ekonomiskfokus, 
energibesparingsåtgärder

Automatisering drift Bättre driftövervakning, nya arbetsverktyg, 
utbildning

Heltid som norm Ökad arbetstid, ev ökad kostnad, kompetens

Ändrade myndighetskrav Ökade kostnader åtgärder, kompetens, 
utbildning
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Barnperspektivet Större fokus på barn/ungdomar vid löpande 
underhåll och projekt.

Klimat/översvämningar, invasiva arter. Ändrade rutiner för drift/underhåll och 
investeringar. Artval.

Försämrade hälsotal. Planera för möjligheter till ett rörligare liv.

Besparingskrav Striktare budget, sparsamt med investeringar

Digitalisering Högre krav från allmänheten på information

Personalbesparingar Högre arbetsbelastning för den enskilde 
arbetstagaren

Råvarupriser Sämre råvaror och sämre kvalitet

Personalförsörjning Svårt att rekrytera med rätt utbildning vilket 
kan leda till kvalitetsförsämring. Hög 
arbetsbelastning    

Konflikter mellan personal och matgäst Oro hos matgäster och personal
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Nulägesanalys

Styrkor Möjligheter

 Vi bildar ett VA-bolag för att möta framtida 
högre krav och utveckling

 Vi har en VA-plan som beskriver nuläget 
och den riktning som vi ska gå

 Hög och bred kompetens
 God servicenivå
 Problemlösning
 Hög tillit inom gruppen
 Korta beslutsvägar
 Vilja och ambition
 Yrkesstolthet
 Förändringsvilja
 Vilja
 Nytänk
 Problemlösare
 Flexibilitet

 Utveckla verksamheten i det nya bolaget
 Utveckla arenor där verksamheten träffas
 Träffa allmänheten
 Kommunicera mer
 Flexibilitet
 Optimera effektiviteten
 Bra samarbete internt och externt
 Förändringsvilja
 Påverka och leda, ta initiativ
 Optimera effektiviteten
 Förbättra arbetsmoment
 Nytänk
 Effektiv personal
 Högt betyg från matgäster

Svagheter Hot (risk)

 Trots samverkan med Simrishamn så är vi 
små

 Svårt att rekrytera kompetent arbetskraft
 Brist på struktur
 Stuprörstänkande
 Bristande förtroende från allmänheten
 Sammanhållningen i gruppen
 Ojämn arbetsbelastning inom gruppen
 Personalomsättning
 Brist på fastsatta rutiner
 Brister i samverkan över gränser
 Okunskap i verksamhet ger orimliga 

krav/förväntningar 
 Liten personalstyrka.
 Sårbarhet vid frånvaro
 Beroende av samarbete med andra 

verksamheter

 Klimatförändringar
 Förorening av dricksvattnet
 Brist på dricksvatten
 Startar inte nödvändiga projekt pga våra 

svagheter
 Ensamarbeten
 Svårt att rekrytera kompetent personal
 Konflikter inom arbetslag
 Dubbelarbete
 Orimliga krav på utförande av 

arbetsuppgifter
 Konflikter inom gruppen pga. hög 

arbetsbelastning.
 Sårbarhet vid längre frånvaro.
 Mer portioner än egentlig maxkapacitet kan 

leda till sämre kvalitet och stress
 Utebliven energi och vattentillgång
 Kontaminerade råvaror

Vad vill vi uppnå och vad behöver vi göra?

Mål/uppdrag/ viktig satsning etc. Aktivitet

Starta upp det gemensamma VA-bolaget Förbereda de åtgärder som behövs

Se över taxemodellen Öka den fasta delen av taxan, se över modellen

Minska tillskottsvattnet till reningsverket Bygga bort kombinerade ledningar
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Minska dricksvattenförlusterna Öka läcksökning och åtgärda läckor 

Minska energianvändning Utbyte och automatisering energikrävande 
utrustning

Skapa trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad 
möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation

Tar det i beaktande vid underhåll och 
nybyggnation

Bibehålla fastigheternas ekonomiska värde Prioritera effektiva och hållbara lösningar

Tillgänglighet Utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Öka trygghetskänslan Fungerande belysning, 
omformning av otrygga områden.

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör 
digitaliseringens möjligheter.

Informera invånare digitalt om förändringar, 
planer

Inspirera till ett aktivt liv och bättre hälsa Investera i lekplatser, rekreationsområden, 
vuxengym m.m.

Hållbar utveckling Sträva efter miljövänliga alternativ vid 
fordonsbyte, inventarieinköp, upphandlingar osv

Klimatsmart från planering till avfall Klimat- och säsongsanpassa matsedlar  

Klimatsmart från planering till avfall Fortsätta att arbetet med att minska matsvinn

Mindre miljöpåverkan Byta ut plast och aluminium mot mer hållbara 
material

Bristande förtroende från allmänheten Träffa allmänheten ute i samhället, två gånger 
per år

Bristande struktur Belysningsplan etc

Stuprörstänkande En gång i månaden samlas alla i kafeterian och 
får en uppdatering om vad som är på gång

Uppdrag att utreda och besluta om ett 
försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter. (fullmäktige)

Lämna förslag till nämnden i januari 2020.

Uppdrag att inför investeringsbudget 2021 
utreda och kostnadsberäkna alternativ till 
nuvarande konstgräsmatta på Kastanjeskolan. 
(fullmäktige)

Lämna förslag till nämnden och 
investeringsberedningen i mars 2020.
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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:

Ulrika Olsson
Teknisk chef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ulrika.olsson@tomelilla.se

Tomelilla den 6 februari 2020 Dnr SBN 2020/34

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över motion angående energibesparing i 
fastigheter

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
yttrande över motionen.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående 
energibesparing i fastigheter med följande lydelse: 

”Fastigheter står för en betydande del av energianvändningen i samhället. 
Att optimera byggnaderna och deras tekniska installationer för att minska 
energibehovet är en förutsättning för om vi ska lyckas med att minska våra 
CO2 utsläpp. Den minskade energianvändningen ger även positiva 
ekonomiska effekter i form av minskade driftkostnader, ineffektiva 
byggnader innebär att vi betalar för energi som inte behövt använda.

Vi står inför en klimatkris och måste därmed identifiera där vi kan nå 
störst besparing på våra investeringar.

Vi yrkar

Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet för att

 identifiera de objekt som utifrån boverkets nyckeltal uppvisar en 
hög
energianvändning.

 Presentera vilka åtgärder och investeringsvolym som krävs för att 
minska energianvändningen i dessa fastigheter, samt redovisa 
återbetalningstid på nödvändiga investeringen genom verifierad 
minskad energianvändning till investeringsberedningen. ”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2020 att 
överlämna motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnad ställer sig positiv till motionärens förslag till 
identifikation av de fastigheterna med högst energiförbrukning. Vi föreslår 
att de 5 främsta fastigheter med högst energiförbrukning väljs ut och 
förslag till åtgärder och investering tas fram i enlighet med motionärens 
förslag till investeringsberedning. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Barnperspektivet
Minskad energianvändning ger en mindre global klimatpåverkan.

Miljöperspektivet
Med energieffektivisering bidrar vi till en minskad energianvändning. 

Beslutsunderlag
Ksau § 21/2020 Motion angående energibesparing i fastigheter.

Fastighet

Ulrika Olsson
Teknisk chef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 21 Dnr KS 2019/209

Motion angående energibesparing i fastigheter

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

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående 
energibesparing i fastigheter med följande lydelse: 

”Fastigheter står för en betydande del av energianvändningen i samhället. Att 
optimera byggnaderna och deras tekniska installationer för att minska 
energibehovet är en förutsättning för om vi ska lyckas med att minska våra 
CO2 utsläpp. Den minskade energianvändningen ger även positiva 
ekonomiska effekter i form av minskade driftkostnader, ineffektiva 
byggnader innebär att vi betalar för energi som inte behövt använda.

Vi står inför en klimatkris och måste därmed identifiera där vi kan nå störst 
besparing på våra investeringar.

Vi yrkar

Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet för att

 identifiera de objekt som utifrån boverkets nyckeltal uppvisar en hög
energianvändning.

 Presentera vilka åtgärder och investeringsvolym som krävs för att 
minska energianvändningen i dessa fastigheter, samt redovisa 
återbetalningstid på nödvändiga investeringen genom verifierad 
minskad energianvändning till investeringsberedningen. ”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

§ 21 forts.

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 142/2019, handlingsid: Ks 2020.74.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 142/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

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

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Monika Jingmond
Projektledare - Fiber
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
monika.jingmond@tomelilla.se

Tomelilla den 14 februari 2020 Dnr SBN 2019/79

Samhällsbyggnadsnämnden

Samförläggning av tomrör med C4 Energi - 
Södra Lökaröd, Myrestad och Torasteröd

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att samförlägga tomrör med C4 
Energi och samtidigt möjliggöra fiberanslutning för ca 200 hus i Södra 
Lökaröd, Myrestad och Torasteröd. Samt att låta C4 Energi använda den 
kanalisation (tomrör) som redan ligger i Torasterödsområdet med 
motprestationen av att husen i området ansluts till C4 Energis fibernät, se 
kartbilaga 1 – Område C4 Energi (SBN 2020.428)

Ärendebeskrivning
Boenden i Södra Lökaröd, Myrestad och Torasteröd har under de senaste 
åren fått erbjudande om fiberanslutning från olika bredbandsaktörer. Men 
ingen har gett byggbeslut, det är för kostsamt, bland annat på grund av 
svåra markförhållanden. Tidigare har samhällsbyggnadsnämnden beslutat 
att förvaltningen ska ta fram kostnadsförslag på att bygga kanalisation i de 
områden där det inte finns byggbeslut (Sbn § 104, SBN 219/79). Detta är 
ett av de områdena. 
C4 Energi erbjuder idag fiberanslutning till husen i TL 141, 143, 144 och 
en del i TL 142 men kan inte utföra fiberutbyggnaden utan någon 
finansiell stöttning. 
Genom att Tomelilla kommun samförlägger tomrör enligt kartbilaga 2 
(SBN 2020.429), med en kostnad på maximalt 2,7 mnkr så möjliggör vi att 
alla hus i området får fiberanslutning (se kartbilaga 1 – SBN 2020.428). 
Kostnaden är baserad på hur många som ansluter sig till C4 Energis nät. 
Desto fler som gör beställningar till C4 Energi, desto mindre 
samförläggningskostnad blir det för Tomelilla kommun. 
Samförläggningskostnaden innebär en maximal kostnad på ca 13 500 
kr/hus.

I samband med detta låter Tomelilla kommun, C4 Energi nyttja de tomrör 
som är nerlagda i tidigare samförläggningsprojekt i Torasteröd med 
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motprestation att C4 Energi ansluter husen i området till deras fibernät. 

Samförläggning är en möjlighet att uppnå vårt bredbandsmål att alla bör 
ha tillgång till höghastighetsbredband år 2025. 

Ekonomiska konsekvenser
Tomelilla kommun står för en samförläggningskostnad på maximalt 2,7 
mnkr. Detta finansieras inom ramen för fiberutbyggnaden år 2020. 

Barnperspektivet
Genom att hushåll med barnfamiljer får en bra uppkoppling gynnas 
barnens möjlighet att utvecklas och ta del av den digitala utvecklingen. 

Miljöperspektivet
Utbyggnaden av fibernät bidrar till en hållbar utveckling genom att ett 
utvecklat kommunikationsnät bidrar till mindre fordonstrafik och främjar 
möjligheter till att jobba hemifrån och driva företag på landsbygden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Samförläggning av tomrör med C4 Energi – Södra 
Lökaröd, Myrestad och Torasteröd
Kartbilaga 1 – Område C4 Energi, SBN 2020.428
Kartbilaga 2 – Samförläggning, SBN 2020.429

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Monika Jingmond
Projektledare - Fiber

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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Sidan  1 av 1

Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2020-02-11 Utskriven 

av:
Sara Håkansson

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

Datum: 2020-01-01 - 2020-01-31

Riktning: Upprättade
Visas ejSekretess:

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp

Datum Avsändare/Mottagare Handläggare

Ärendenummer Ärendemening Avdelning

2020.25 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
1270-01703-41K-P

Delegeringsbeslut

2020-01-10 ***Sekretess*** Sara Håkansson

SBN 2019/92 Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.32 U Uppsägning av hyresavtal - bostadslägenhet, 
Östergatan 6, lgh 1102 Lansen 6

Avtal - varor o tjänster

2020-01-10 Österlenhem AB Niklas Sommelius

      Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.33 U Uppsägning av hyresavtal - bostadslägenhet, 
Östergatan 6, lgh 1002, Lansen 6

Avtal - varor o tjänster

2020-01-10 Österlenhem AB Niklas Sommelius

      Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.46 U Beslut om parkeringstillstånd 1270-01704-32M-
F

Delegeringsbeslut

2020-01-14 ***Sekretess*** Sara Håkansson

SBN 2020/4 Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.58 U Anläggningsarrende del av Tomelilla Ramsåsa 
15:22

Avtal - varor o tjänster

2020-01-14 Net4Mobility HB Niklas Sommelius

SBN 2019/387 Anläggningsarrende del av Tomelilla Ramsåsa 
15:22

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.181 U Undertecknat servitutsavtal Everöd 43-2 Avtal - samverkan

2020-01-09 Per-Ola Mårtensson Niklas Sommelius

SBN 2019/51 Servitutsavtal för Everöd 43:2 VA (vatten & avlopp)

2020.219 U Bostadshyresavtal - Granvägen 8 B, Brösarp 
12:34

Avtal - varor o tjänster

2020-01-24 Österlenhem AB Niklas Sommelius

      Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = 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: 2020-01-01 Till: 2020-01-31 Utskrift: 2020-02-05

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

2019-037 Bifall 2020-01-27 2 790 kr

2019-040 Bifall 2020-01-29 -  250 kr

2019-043 Delvis bifall 2020-01-22 81 334 kr

BAB 2020-002* Bifall 2020-01-27 2 913 kr

Summa: 86 787 kr

Antal poster: 4 st

Total summa: 86 787 kr

Totalt antal poster: 5 st
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = 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

2019-035 Avskrivet 2020-01-09 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 1 st

Total summa: 86 787 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 20 februari 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 2020-01-29, § 30

Ärende: Medborgarinitiativ - Belysning längs Kyrkogatan

Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna 
medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29, § 29
Ärende: Medborgarinitiativ - Bänkar längs grönområdet på Lindesborg

Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna 
medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2020-02-20.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Anna Silver
Nämndsekreterare
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Pågående upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden

Vara/tjänst Beskrivning Kontaktperson Verksamhet Status

Badkemikalier Samordnad SÖSK Per-Olle Henriksson Samhällsbyggnad Annonserad

Beläggningsarbete SKL avrop Rasmus Simonsen, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Annonserad

Ramavtal Gräsklippning GK Rasmus Simonsen Samhällsbyggnad Annonserad

FKU Anders Perssons väg GK och VA Tord Nilsson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Annonserad

FKU Grönegatan GK och VA Tord Nilsson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad På gång

Ramavtal El, Tele och Teknisk säkerhet Fastighet Ulrika Olsson Samhällsbyggnad På gång

Äpple Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Påbörjad

Gatubelysningsservice GK Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Påbörjad

Livsmedel (alla) Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Påbörjad

Ramavtal Glasarbeten Fastighet Inge Johansson Samhällsbyggnad Påbörjad

Vägmärke SKL avrop Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Tilldelad

FKU Tomelilla 10 Norra GK Ingrid Järnefelt Samhällsbyggnad Tilldelad

Ramavtal Byggarbete Fastighet Håkan Johansen Samhällsbyggnad Tilldelad

Ramavtal Spolbilstjänster GK Rasmus Simonsen Samhällsbyggnad Överprövad

Elenergi SKL avrop Ulrika Olsson Samhällsbyggnad 
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