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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:

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
eva.larka@tomelilla.se

Tomelilla den 11 oktober 2020 Dnr SBN 2020/2

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)
- Sammanträdestider 2021

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Förslag friluftsbaden
- Investeringar 2020 och 2021

3. Information från VA-chef Anders Ledskog
- Anslutning för kommunalt avlopp vid Svamparondellen 

(dialog)
4. Information från bygglovschef Ingrid Järnefelt

-
5. Information från teknisk chef Ulrika Olsson

-
6. Information från projektledare Monika Jingmond

- Sammanfattning av Agusa-Eljaröd fiberprojekt
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar 11 oktober 2020.

Rickard Vidar
Nämndsekreterare

3



4



5



6



7



1 (2)

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 7 oktober 2020 Dnr SBN 2019/79

Samhällsbyggnadsnämnden

Förtätning av fibernät i Toarp

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar förtäta fibernätet i området Toarp, 
enligt kartbilaga, under förutsättning att beställningsgraden
når 65 %.
 
Ärendebeskrivning
Sedan fibernätet byggdes under åren 2014–2015 i Toarp har intresset för 
fiberanslutning ökat i området. Nätet är relativt glest vilket gör att en så 
kallad efteranslutning blir dyr för den enskilde. Förvaltningen föreslår att 
Tomelilla kommun under år 2021 bygger ut nätet (förtätar) i området 
Toarp, se bifogad kartbilaga, då det medför ny möjlighet för 22 hushåll att 
ansluta sig till fibernätet till en rimlig kostnad. Anslutningsavgiften föreslås 
vara detsamma som i tidigare fiberprojekt, 25 000 kr (inkl. moms). 

Motiveringen till investeringen är att vid en eventuell försäljning av 
fibernätet blir nätet mer attraktivt för potentiella köpare samt att 
landsbygdsutvecklingen gynnas. Utbyggnaden bidrar även till att vi uppnår 
bredbandsmålet om att alla bör ha en bra uppkoppling år 2025. 

Ekonomiska konsekvenser
Uppskattad kalkyl från entreprenad är 820 000 kr. Det tillkommer en del 
intrångsersättningar och skördeskadereglering, uppskattat till max 200 000 
kr. Projektet finansieras inom ramen för fiberutbyggnad år 2021.

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

Miljöperspektivet
Ett utbyggt fibernät på landsbygden bidrar till en hållbar utveckling genom 
att det blir mindre transporter och resor och främjar möjligheterna till att 
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jobba hemifrån. Fiberutbyggnaden bidrar även till att kunna driva företag 
på landsbygden.

Uppföljning
Återrapport till nämnden kommer att ske huruvida beställningsgraden når 
65 %.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Projektledare fiber, Monika Jingmond, 2020-10-07
Kartbilaga- Toarp.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Monika Jingmond
Projektledare - Fiber

Beslutet skickas till:

Projektledare fiber, Monika Jingmond
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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:

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

Tomelilla den 15 oktober 2020                      Dnr SBN 2020/131

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansökan för LONA-projekt gällande vilda 
pollinatörer 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
ansökan för LONA-bidrag gällande vilda pollinatörer 2021.

Ärendebeskrivning
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i 
förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 
procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och 
folkhälsa. en satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Kommunerna 
ansöker om bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. 
Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

2020 införs en särskild satsning på vilda pollinatörer i LONA. Satsningen 
ska förbättra situationen för till exempel bin, fjärilar och flugor samt gynna 
pollinering.

Ansökan sker mot bakgrund av fullmäktiges beslut angående motion ”Bin 
och blommande ängar”.

Den 1 december 2020 är sista dag att lämna in ansökan om LONA-
bidrag för pollineringsprojekt som ska starta 2021, det vill säga samtidigt 
som ordinarie LONA-bidrag söks.

Samhällsbyggnadsverksamheten vill söka bidrag till 2021 till ovanstående 
projekt.

Ekonomiska konsekvenser
Ringa konsekvenser eftersom kommunens finansiering kommer att ske 
inom budget.

Barnperspektivet
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Positiva konsekvenser då upplevelsen av blomning och hög diversitet i 
upplevelsen av naturen är av högt pedagogiskt värde för barn och 
ungdomar.

Miljöperspektivet
Positiva konsekvenser för miljön utifrån ett mångfaldsperspektiv

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2020-05-10
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2020-03-18 
Bilaga 1 försöksytor, 2020-03-18
Ksau § 17/2020 Motion angående bin och blommande ängar, 2020-03-18

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Håkan Berggren
Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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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:

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

Tomelilla den 12 februari 2020 Dnr SBN 2020/35

K

Tjänsteskrivelse. Svar på Motion angående bin 
och blommande ängar

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsverksamheten i uppdrag 
att söka pengar inom LONA-Projektet för pollinatörer till säsongen 2021.

Ärendebeskrivning
Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion 
angående bin och blommande ängar med följande lydelse:

”Bin är livsviktiga för vår matproduktion men också för bär- och 
fruktpollinering. Prunkande rabatter kring våra bostadshus är också något 
som våra bin, både vilda och tama, bidrar till. Samtidigt vet vi att omkring 
30 procent av de vilda bina är utrotningshotade. De tama bina är alldeles 
för få för att ensamma kunna vända utvecklingen. 
Monokulturerna på våra åkrar gör det än svårare för bin och andra 
insekter att hitta föda.

Vi, alla vi ibland annat kommunen, måste se till att bina och andra insekter 
får bättre levnadsförhållanden och möjligheter hämta föda i blommande 
växter och i bärbuskar och fruktträd. Ett sätt, som dessutom sparar pengar 
och åt exempelvis kommunen, kyrkan och fastighetsägare, samt sparar 
miljön, är att klippa gräset mer sällan.

Gör om gräsmattan till en blomsteräng, klipp aldrig gräset före 
midsommar. Och låt helst bli att klippa gräsmattorna. På detta sätt bidrar 
vi till att ge bättre levnadsförhållanden till bin och andra insekter.

Vi yrkar att Tomelilla kommun inför växtsäsongen 2020 inventerar vilka 
av kommunen ägda områden kan göras om till blommande ängar som inte 
behöver klippas förrän efter blomningen.”
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Yttrande från samhällsbyggnad.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i 
förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, 
för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. en 
satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Kommunerna ansöker om bidrag. 
Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från 
Naturvårdsverket.

2020 införs en särskild satsning på vilda pollinatörer i LONA. Satsningen ska 
förbättra situationen för till exempel bin, fjärilar och flugor samt gynna 
pollinering.

Den 1 december 2020 är sista dag att lämna in ansökan om LONA-bidrag för 
pollineringsprojekt som ska starta 2021, det vill säga samtidigt som ordinarie 
LONA-bidrag söks.

Bilaga 1. Aktuella områden i Tomelilla tätort som kan fungera som försöksytor i 
projektet.

Ekonomiska konsekvenser
Ringa konsekvenser eftersom kommunens finansiering kommer att ske 
inom budget.

Barnperspektivet
Positiva konsekvenser då upplevelsen av blomning och hög diversitet i 
upplevelsen av naturen är av högt pedagogiskt värde för barn och 
ungdomar.

Miljöperspektivet
Stora positiva konsekvenser för miljön utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2020-03-18 
Bilaga 1 försöksytor, 2020-03-18
Ksau § 17/2020 Motion angående bin och blommande ängar, 2020-03-18

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 17 Dnr KS 2019/194

Motion angående bin och blommande ängar

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

Ärendebeskrivning
Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion 
angående bin och blommande ängar med följande lydelse:

”Bin är livsviktiga för vår matproduktion men också för bär- och 
fruktpollinering. Prunkande rabatter kring våra bostadshus är också något 
som våra bin, både vilda och tama, bidrar till. Samtidigt vet vi att omkring 30 
procent av de vilda bina är utrotningshotade. De tama bina är alldeles för få 
för att ensamma kunna vända utvecklingen. 

Monokulturerna på våra åkrar gör det än svårare för bin och andra insekter 
att hitta föda.

Vi, alla vi ibland annat kommunen, måste se till att bina och andra insekter 
får bättre levnadsförhållanden och möjligheter hämta föda i blommande 
växter och i bärbuskar och fruktträd.

Ett sätt, som dessutom sparar pengar och åt exempelvis kommunen, kyrkan 
och fastighetsägare, samt sparar miljön, är att klippa gräset mer sällan.

Gör om gräsmattan till en blomsteräng, klipp aldrig gräset före midsommar. 
Och låt helst bli att klippa gräsmattorna. På detta sätt bidrar vi till att ge 
bättre levnadsförhållanden till bin och andra insekter.

Vi yrkar 
att Tomelilla kommun inför växtsäsongen 2020 inventerar vilka av 
kommunen ägda områden kan göras om till blommande ängar som inte 
behöver klippas förrän efter blomningen.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

§ 17 forts.

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 138/2019, handlingsid: Ks 2020.70.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 138/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/ Johan Linander

17



1 (2)

Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
Rickard.Vidar@tomelilla.se

Tomelilla den 9 oktober 2020 Dnr SBN  2020/277

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslut för lokala trafikföreskrifter 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna lokala trafikföreskrifter 
enligt förvaltningens förslag, handlingsid: SBN 2020.2602. 

Ärendebeskrivning
I den pågående översynen av de lokala trafikföreskrifterna så behöver 
samhällsbyggnadsnämnden besluta om följande föreskrifter.

Nya lokala föreskrifter.
Förbud mot parkering vändplats Maratongatan. 
Motivering: lokal trafikföreskrift saknas.
löpnummer 1270-2020-00023

Förbud mot parkering vändplats Pilevallsgatan
Motivering: lokal trafikföreskrift saknas för skylt
löpnummer  1270-2020-00024

Förbud mot parkering vändplats Ryktaregatan 
Motivering: lokal trafikföreskrift saknas för skylt
löpnummer  1270-2020-00038

Förbud mot trafik med motordrivna fordon Simmaregatan 
Motivering: lokal trafikföreskrift saknas för skylt
löpnummer. 1270-2020-00054

Förbud mot trafik med tung lastbil Stationsområdets västra parkering
Motivering: lokal trafikföreskrift saknas för skylt
löpnummer. 1270-2020-00056

Ändamålsplats för lastning och lossning Gustafs torg.
Motivering: lokal trafikföreskrift saknas för skylt
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löpnummer. 1270-2020-00059

Förbud mot parkering Ödemarksvägen.
Motivering: Framkomlighet på Ödemarksvägen.
löpnummer. 1270-2020-00060

Upphävande föreskrifter.
Väjningsplikt Banmästaregatan.
Motivering: Skyltning saknas. Högerregeln fungerar, 
löpnummer. 1270-2020-00050

Förbud mot tung trafik Sälshögsvägen.
Motivering: Skyltning och föreskrift finns för förbud mot genomfart
tung trafik.
löpnummer. 1270-2020-00057

Förbud mot motordrivna fordon Lindesborgsvägen..
Motivering: Behövs ej, cykelväg idag.
löpnummer. 1270-2020-00058

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet påverkar inte de ekonomiska konsekvenserna påtagligt 

Barnperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt barnperspektivet

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet

Uppföljning
Beslutet behöver ingen uppföljning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2020-10-09
Lokala trafikföreskrifter

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: Planeringsingenjör Håkan Berggren
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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:

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
anna.silver@tomelilla.se

Tomelilla den 14 oktober 2020 Dnr SBN  2020/140

Samhällsbyggnadsnämnden

Aktuella upphandlingar för 
samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enheten presenterar information om samhällsbyggnadsnämndens 
pågående upphandlingar utifrån att samhällsbyggnadsnämnden på 
sammanträdet i januari gav enheten i uppdrag att löpande redovisa dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-10-06
Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, upphandlare 
Fredrik Gunnarsson, 2020-10-14

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Upphandlare Fredrik Gunnarsson
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Vara/tjänst Beskrivning Kontaktperson Verksamhet Entreprenör/Leverantör Status

FKU Grönegatan GK och VA Jens Pettersson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad På gång

FKU Hantverksgatan GK och VA Jens Pettersson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad På gång

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

Gatubelysningsservice GK Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Påbörjad

Livsmedel (alla) Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Påbörjad

Ramavtal Glasarbeten Fastighet Inge Johansson Samhällsbyggnad Påbörjad

Elenergi SKL avrop Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Påbörjad

Nybyggnation vattenverk Brösarp VA Christina Jönsson Samhällsbyggnad Peab Anläggning AB Tilldelad

Utbyggnad av Smedstorp VV VA Anders Ledskog Samhällsbyggnad Malmberg Water AB Tilldelad

Tryckspill Kvärrestad VA Anders Ledskog Samhällsbyggnad Älmby Entreprenad AB Tilldelad

Badkemikalier Samordnad SÖSK Per-Olle Henriksson Samhällsbyggnad Brenntag Nordic Tilldelad

Ramavtal Gräsklippning GK Rasmus Simonsen Samhällsbyggnad 

Österlens Entreprenad och 

Transport AB Tilldelad

FKU Anders Perssons väg GK och VA Jens Pettersson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad VA Gruppen AB Tilldelad

Äpple Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Äppelriket Kivik Tilldelad

Vägmärke SKL avrop Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Blinkfyrar AB Tilldelad

FKU Tomelilla 10 Norra GK Ingrid Järnefelt Samhällsbyggnad Svevia AB Tilldelad

Ramavtal Byggarbete Fastighet Håkan Johansen Samhällsbyggnad 

1. Karten Bygg, 2. Thage i Skåne,  3. 

Ullstorps Fastighetsservice Tilldelad

Aktivitetsparken GK Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Svevia AB Tilldelad

Beläggningsarbete SKL avrop Rasmus Simonsen, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Skanska Tilldelad

Ramavtal Spolbilstjänster GK Rasmus Simonsen Samhällsbyggnad Puls AB Tilldelad
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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:

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
Rickard.Vidar@tomelilla.se

Tomelilla den 21 september 2020 Dnr SBN 2019/284

Samhällsbyggnadsnämnden

Intern kontrollplan – Bristande underhåll

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lägger granskningsrapport av intern 
kontrollplan avseende bristande underhåll till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Krav ställs på respektive enhet att utföra kontroller av olika arbetsmoment 
i verksamheten för att säkerställa hög servicenivå och trygghetskänsla 
gentemot invånare, samt att garantera att resurser används rätt. 

Internkontroll – Bristande underhåll
Verksamhetens samlade bedömning visar att det förekommer bristande 
underhåll. Oförutsedda händelser och ökade fasta driftskostnader ger 
minskad underhållsbudget för löpande och planerat underhåll. 

Ekonomiska konsekvenser
För låg underhållsbudget kan medföra att fastigheternas ekonomiska värde 
ej bibehålls.

Barnperspektivet
Bristande underhåll kan avse exempelvis skolor, förskolor och lekplatser.  

Miljöperspektivet
Bristande underhåll som till exempel läckande friluftsbad kan leda till 
miljöskador om de ej åtgärdas i tid.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-09-21

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Driftchef fastighet Håkan Johansen 
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Uppföljning internkontrollplan 2020 – 23/10 Samhällsbyggnadsnämnden
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen och dokumentation av hur granskningen är 
genomförd.

Sammanfattning
Verksamhetens samlade bedömning visar att det förekommer bristande underhåll. Oförutsedda händelser och ökade fasta driftskostnader ger minskad 
underhållsbudget för löpande och planerat underhåll. 

Dokumentation av granskning
Nedan dokumenteras granskningen av internkontrollplanens granskningar.

Granskning,
Riskid 15 

Risk Bristande underhåll 

Kontrollmoment  Granska hur underhållsplaner tas fram, hur framförs ev. önskemål mot ansvarig nämnd/ kommunstyrelse.

Kontrollmetod  Jämföra önskat läge mot faktiskt läge 

Omfattning/ avgränsning En gång per år  

Sammanfattande resultat 
av granskningen

 Underhållsbudgeten är låg i förhållande till fastigheternas underhållsbehov. Större underhållsåtgärder lyfts i investeringsberedning 
för att kunna utföras. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Den befintligt löpande underhållsplanen, vars innehåll årligen gemensamt med fastighetspersonalen och via husmöten med 
verksamheter i kommunalägda fastigheter prioriteras. Eventuella större önskemål lyfts i investeringsberedningen, då ingen annan 
möjlighet för att äska pengar utöver ordinarie underhållsbudget finns.

Granskningstidpunkt  September 
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Utförd av Håkan Johansen
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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:

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

Tomelilla den 21 september 2020 Dnr SBN 2019/284

Samhällsbyggnadsnämnden

Intern kontrollplan - Brister i avtalsuppföljning i 
driftentreprenader

Förvaltningens förslag till beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden lägger granskningsrapport av intern 
kontrollplan avseende brister i avtalsuppföljning i driftentreprenader till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
I entreprenader som berör driften utförs kontroller för att säkerställa att 
avtalen följs och ska-kraven uppnås.

Internkontroll – Gräsklippning Tomelilla tätort
Efter snart en fullgjord säsong av gräsklippning i Tomelilla tätort utförd av 
entreprenör är bedömningen att tjänsten utförs inom den bestämda 
tidsramen och den utförda tjänsten utförs enligt de ställda kraven. De få 
klagomål som under säsongen har framkommit beror ej på entreprenörs 
utförande, utan till största del på bristfälligt kartmaterial som under 
säsongens gång har reviderats.

Ett ska-krav har varit att utförandet ska ske inom en viss tidsram bestämd 
av kommunen i kommunikation med entreprenören. Detta har vid varje 
tillfälle efterföljts. Det finns även detaljerade krav på själva utförandet, tex 
att hålla avstånd till träd vid klippning för att ej skada dem. Detta har vid 
kontroller efterföljts av entreprenör.

Ekonomiska konsekvenser
Bristande kontroller samt uppföljning kan leda till att kommunen betalar 
för en tjänst som ej utförs eller utförs bristfälligt. Är utförandet av tjänsten 
bristfälligt kan det leda till skador på objekt samt träd och annan växtlighet 
vilket leder till kostnader.

Barnperspektivet
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Vid bristfälligt utförande kan främmande material hamna på GC-vägar 
vilket kan leda till halt underlag och personskador.

Miljöperspektivet
Krav ställs på att maskiner ska hålla en viss standard med miljön i åtanke.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, driftchef gata/park Rasmus Simonsen, 2020-09-21
Dokument: Uppföljning internkontrollplan - September 2020 
gräsklippning

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Ulrika Olsson
Teknisk chef

Beslutet skickas till:

Teknisk chef Ulrika Olsson
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Uppföljning internkontrollplan 2020 – Samhällsbyggnadsnämnden
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen och dokumentation av hur granskningen är 
genomförd.

Sammanfattning
Efter en säsong av gräsklippning utförd av entreprenör är bedömningen att tjänsten utförs inom den bestämda tidsramen och den utförda tjänsten utförs enligt 
kraven. De få klagomål som har uppstått beror ej på entreprenör, utan på kommunens grönytor samt bristande kartmaterial.  

Dokumentation av granskning
Nedan dokumenteras granskningen av internkontrollplanens granskningar.

Granskning,
Riskid 7

Risk Brister i avtalsuppföljning i driftentreprenader

Kontrollmoment Genomgång av ska-krav med entreprenörer, klagomål

Kontrollmetod Kontrollera dokumentation, intervju

Omfattning/ avgränsning Från april till och med september månad – gräsklippning Tomelilla tätort

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Inga klagomål på utförandet, bristande kartmaterial som uppdateras löpande, utförandet görs enligt krav

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Till en början fick en stor del av kartmaterialet revideras eftersom kommunens kartprogram var inaktuellt och ytorna till en viss del 
inkorrekta. Efter samtal med entreprenören har detta dock retts ut efterföljande. Till nästa säsong kommer kartmaterialet återigen 
att ses över för att säkerställa att det är så korrekt som möjligt. Själva utförande av tjänsten har fungerat utan anmärkningar. 
Kommunen beställer tjänsten av entreprenör som sedan har utförts inom överenskommen tid. Utförandet har skett enligt 
instruktioner där kontroller har gjorts.

Granskningstidpunkt September
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Utförd av Rasmus Simonsen
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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:

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
Rickard.Vidar@tomelilla.se

Tomelilla den 29 september 2020      Dnr SBN 2020/267

Samhällsbyggnadsnämnden

Namnförslag på sporthall samt skyltning

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar namnge sporthallen ”Österlenhallen”.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att sätta 
upp tydliga skyltar till Österlenhallen.

Ärendebeskrivning
Den 10 april 2020 inkom ett medborgarinitiativ med förslaget att byta 
namn på Tomelilla Sporthall till Österlenhallen. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för 
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande – Ksau 
§ 102/2020. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsens 
arbetsutskott att remittera ärendet till ungdomsrådet för synpunkter 
gällande namnförslaget Österlenhallen, Sbn § 55/2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade ställa sig positiv till 
medborgarinitiativet att byta namn på sporthallen. Huruvida namnet ska 
vara Österlenhallen eller något annat beslutar samhällsbyggnadsnämnden, 
men kommunstyrelsens arbetsutskott påtalade att förankring i 
ungdomsrådet och eventuellt andra relevanta instanser skulle göras, Ksau 
§ 179/2020.

Ungdomsrådets presidium hade namnförslaget som diskussionspunkt vid 
sitt möte den 15 september 2020. Kastanjehallen kom upp som ett 
alternativt namnförslag då hallen även kan knytas ihop med 
Kastanjeskolan. Presidiet tog med frågan till Elevråden. Efter 
omröstningar har Österlenhallen fått flest röster.

I ett annat medborgarinitiativ den 10 april 2020 föreslogs att skyltningen 
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till ingångarna till Tomelilla Sporthall ska göras tydligare, Ksau § 
101/2020.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsens 
arbetsutskott att avvakta beslut om skyltning av sporthallen till att 
namnärendet, Ksau § 102/2020, hade behandlats, Sbn § 57/2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade ställa sig positiv till 
medborgarinitiativet om tydligare skyltning till sporthallen, men påtalade 
att ny skyltning inte kan verkställas förrän efter beslut om eventuellt nytt 
namn har tagits, Ksau § 180/2020.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna tas inom befintlig budget.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats och förslaget bedöms påverka barnens 
orienterbarhet till sporthallen positivt.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att informeras när skyltningen är 
verkställd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-09-29
Svar på medborgarinitiativ Ksau § 179/2020
Svar på medborgarinitiativ Ksau § 180/2020
Svar på remiss av medborgarinitiativ Sbn § 55/2020
Svar på remiss av medborgarinitiativ Sbn § 57/2020

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 179 Dnr KS 2020/81

Svar på medborgarinitiativ - Namnförslag till 
sporthallen, Österlenhallen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig positiv till 
medborgarinitiativet att byta namn på sporthallen. Huruvida namnet ska vara 
Österlenhallen eller något annat beslutar samhällsbyggnadsnämnden efter 
förankring i ungdomsrådet och eventuellt andra relevanta instanser.

Ärendebeskrivning
Karl-Peter Bergström har den 10 april 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:

”Jag föreslår att man döper om Tomelilla Sporthall (i dagligt tal mest kallad 
Sporthallen) till Österlenhallen.

Inomhusbadet i samma byggnad heter numera Österlenbadet så därför hade 
det varit passande att sporthallen får ett liknande namn som visar att de hör 
ihop. Som ledare i en förening som tränar i hallen har jag flera gånger, när jag 
sagt att vi tränar i ”Sporthallen”, fått följdfrågan ”Är det den vid 
Kastanjeskolan?” så även för Tomelillabor hade det varit bra med ett mer 
specificerat namn än ”Sporthallen”.”

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att remittera ärendet till Ungdomsfullmäktige för synpunkter gällande 
namnförslaget Österlenhallen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 55/2020, handlingsid: Ks 2020.2366.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka förslaget till förvaltningen 
för beredning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 179 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden § 55/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
remittera ärendet till Ungdomsfullmäktige för synpunkter gällande 
namnförslaget Österlenhallen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) förslår att medborgarinitiativet ska besvaras med 
att arbetsutskottet är positivt till att byta namn på sporthallen. Huruvida 
namnet ska vara Österlenhallen eller något annat beslutar dock 
samhällsbyggnadsnämnden efter förankring i ungdomsrådet och eventuellt 
andra relevanta instanser.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Karl-Peter Bergström
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

Ksau § 180 Dnr KS 2020/80

Svar på medborgarinitiativ - Tydligare skyltning till 
sporthallen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig positiv till 
medborgarinitiativet om tydligare skyltning till sporthallen. Ny skyltning kan 
dock verkställas först efter beslut om eventuellt nytt namn har tagits.

Ärendebeskrivning
Karl-Peter Bergström har den 10 april 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:
”Jag föreslår att man sätter upp tydlig skyltning till ingångarna till Tomelilla 
Sporthall. Tydligare skyltning till ingångarna behövs då det inte är lätt att se 
huvudingången från parkeringen på grund av att den skyms av den 
takbeklädda gången från Kastanjeskolan och en förrådsbyggnad. Jag har själv 
hört besökare från andra orter (motståndarlag) berätta att de letat runt innan 
de hittat ingången. Även ingången till omklädningsrummen på nedre 
våningen är svår att hitta om man inte varit där tidigare. Österlenbadets entré 
är mycket tydlig så folk går dit istället.”

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avvakta beslut om skyltning av sporthallen till att ärende ”Remiss av 
medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen, Ksau § 
102/2020” har behandlats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, teknisk chef Ulrika Olsson, handlingsid: Sbn 2020.1598.
Remiss av medborgarinitiativ - Tydligare skyltning till och i sporthallen, Ksau 
§ 101/2020, handlingsid: Sbn 2020.1005.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 augusti 2020

Justerandes sign

§ 180 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 102/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 57/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avvakta beslut om skyltning av sporthallen till att ärende ”Remiss av 
medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen, Ksau § 
102/2020” har behandlats.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta ställa sig 
positiv till medborgarinitiativet om tydligare skyltning till sporthallen, men att 
ny skyltning kan verkställas först efter beslut om eventuellt nytt namn har 
tagits.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Karl-Peter Bergström
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

Sbn § 55 Dnr SBN 2020/128

Svar på remiss av medborgarinitiativ - 
Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen, Ksau 
§ 102/2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
remittera ärendet till Ungdomsfullmäktige för synpunkter gällande 
namnförslaget Österlenhallen.

Ärendebeskrivning
Karl-Peter Bergström har den 10 april 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:

”Jag föreslår att man döper om Tomelilla Sporthall (i dagligt tal mest kallad 
Sporthallen) till Österlenhallen.

Inomhusbadet i samma byggnad heter numera Österlenbadet så därför hade 
det varit passande att sporthallen får ett liknande namn som visar att de hör 
ihop. Som ledare i en förening som tränar i hallen har jag flera gånger, när jag 
sagt att vi tränar i ”Sporthallen”, fått följdfrågan ”Är det den vid 
Kastanjeskolan?” så även för Tomelillabor hade det varit bra med ett mer 
specificerat namn än ”Sporthallen”.”

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att remittera ärendet till Ungdomsfullmäktige för synpunkter gällande 
namnförslaget Österlenhallen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, teknisk chef Ulrika Olsson, handlingsid: Sbn 2020.1596.
Remiss av medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen, 
Ksau § 102/2020, handlingsid: Sbn 2020.1004.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 juni 2020

Justerandes sign

Sbn § 57 Dnr SBN 2020/129

Svar på remiss av medborgarinitiativ - Tydligare 
skyltning till och i sporthallen, Ksau § 101/2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avvakta beslut om skyltning av sporthallen till att ärende ”Remiss av 
medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen, Ksau § 
102/2020” har behandlats.

Ärendebeskrivning
Karl-Peter Bergström har den 10 april 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:
”Jag föreslår att man sätter upp tydlig skyltning till ingångarna till Tomelilla 
Sporthall. Tydligare skyltning till ingångarna behövs då det inte är lätt att se 
huvudingången från parkeringen på grund av att den skyms av den 
takbeklädda gången från Kastanjeskolan och en förrådsbyggnad. Jag har själv 
hört besökare från andra orter (motståndarlag) berätta att de letat runt innan 
de hittat ingången. Även ingången till omklädningsrummen på nedre 
våningen är svår att hitta om man inte varit där tidigare. Österlenbadets entré 
är mycket tydlig så folk går dit istället.”

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att avvakta beslut om skyltning av sporthallen till att ärende ”Remiss av 
medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen, Ksau § 
102/2020” har behandlats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, teknisk chef Ulrika Olsson, handlingsid: Sbn 2020.1598.
Remiss av medborgarinitiativ - Tydligare skyltning till och i sporthallen, Ksau 
§ 101/2020, handlingsid: Sbn 2020.1005.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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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:

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
Rickard.Vidar@tomelilla.se

Tomelilla den 2 oktober 2020 Dnr SBN 2020/243

Samhällsbyggnadsnämnden

Badsäkerhet vid friluftsbaden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägga 
densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet den 28 augusti 2020 väckte Socialdemokraterna ett 
initiativärende om badsäkerhet på friluftsbaden.
Socialdemokraterna ansåg efter att inspekterat friluftsbaden att de inte 
uppfyller de rekommendationer som myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB)har gett ut. Socialdemokraterna ville därför 
att kommunen ser över och åtgärdar säkerheten kring 

Eljarödsbadet och kommunens övriga bad.
att kommunen tillskriver Spjutstorps IF som ägare till 

Spjutstorpsbadet att åtgärda den bristande säkerheten vid 
deras badanläggning.

Förvaltningen konstaterar att det finns brister vid baden till exempel att 
staketet vid Eljarödsbadet är sönder/nedtrampat. Detta kommer att 
åtgärdas till nästa säsong.

Däremot så tar MSB:s rekommendationer sikte på nybyggnation av 
badanläggningar och vilka säkerhetsåtgärder som markägare måste vidta 
för att kunna bygga bad eller pool. De friluftsbad som finns i kommunen 
har den säkerhet som ställdes vid den tidpunkt när de byggdes. Den 
lagstiftningsregel vi har i Sverige är att normalt sett har Sverige inte 
retroaktiv lagstiftning utan de lagar och regler som gällde vid byggnationen 
gäller. Förvaltningen avser därför inte gå vidare med denna fråga kring 
friluftsbaden.

Förvaltningen har varit i kontakt med Spjutstorps IF och påtalat de brister 
som Socialdemokraterna har funnit.
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Ekonomiska konsekvenser
Att höja badsäkerheten innebär ekonomiska konsekvenser. Att installera 
högre staket innebär en investering som fullmäktige måste besluta om.

Barnperspektivet
Utifrån barnperspektivet kan det finns skäl att öka säkerheten men inte 
utifrån den lagstiftning som gällde vid tidpunkten som baden byggdes.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga konsekvenser för miljöperspektivet.

Uppföljning
Behöver inte följas upp.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-10-02
Nämndinitiativ angående badsäkerhet, 2020-08-28 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

Sbn § 77 Dnr SBN 2020/243

Initiativärende från Socialdemokraterna - 
Nämndsinitiativ angående badsäkerhet på 
friluftsbaden i Tomelilla kommun

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ärendet till förvaltningen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Under sommaren gjorde socialdemokraterna en rundtur på friluftsbaden i kommunen. 
I samband med denna konstaterade vi, förutom ett stort renoveringsbehov, även att 
den direkta badsäkerhet på två av de fyra baden inte uppfyller de lagar och regler som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterar i utgåvan ”Guide till 
ökad vattensäkerhet – för kommuner och andra anläggningsägare” som gavs ut 2013. 
Av Ordningslagen 3 kap. 5 § framgår att 

”Brunnar, bassänger och liknande anläggningar skall vara försedda med de 
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och 
beskaffenhet. Behovet av att säkerhetsanordningen ger ett tillräckligt skydd mot 
olyckor med barn skall särskilt beaktas. Anläggningens ägare eller den som till följd av 
nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe ansvarar för att 
anläggningen är försedd med nödvändiga säkerhetsanordningar. Läser man Boverkets 
Byggregler framgår det att fasta pooler djupare än 0,2 meter ska ha ett staket som är 
minst 0,9 meter högt där barn inte kan krypa under eller klättra över, eller en 
skyddstäckning eller ett skyddsnät. Dessa ska vara avsedda för ändamålet och bör ha 
ett sådant utförande att risken för olyckor begränsas. Skyddsnät bör ha högst 50 mm 
maskvidd.” 

Mot bakgrund av detta är det särskilt oroande att varken Eljarödsbadet som ägs och 
drivs av Tomelilla kommun eller Spjutstorpsbadet som ägs och drivs av Spjutstorps IF 
uppfyller skyddskraven. Det är viktigt att vi kan garantera säkerheten för 
kommuninvånarna i och omkring våra badplatser. Mot bakgrund av gällande 
lagstiftning yrkar Socialdemokraterna att Tomelilla kommun som ägare ser över och 
åtgärdar säkerheten kring Eljarödsbadet och kommunens övriga bad samt att Tomelilla 
kommun tillskriver Spjutstorps IF som ägare till Spjutstorpsbadet och åtgärdar den 
bristande säkerheten vid deras badanläggning.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

§ 77 forts.
 

Beslutsunderlag
Initiativärende från Socialdemokraterna - Nämndsinitiativ angående 
badsäkerhet på friluftsbaden i Tomelilla kommun, handlingsid: 
Sbn 2020.2152.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sander Dijkstra (M) föreslår samhällsbyggnadsnämnden överlämna ärendet 
till förvaltningen för beredning.

Beslutsgång
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med 
Sander Dijkstras förlag.
_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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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 9 oktober 2020 Dnr SBN 2020/275

Samhällsbyggnadsnämnden

Projektering av åtgärder Stenbybäcken - Ansökan 
om medel

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att aktivt delta i 
ansökningsprocessen för medel till projektering av åtgärder för att 
förbättra vattenstatus och hantera de utmaningar som ökande mängder 
nederbörd skapar i och kring Stenbybäcken, samt åtar sig att vara 
beställare för de projekteringsarbeten som behöver genomföras. Nämnden 
delegerar till förvaltningen att hantera de praktiska förberedelserna för 
ansökan, och till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och 
verksamhetschef att underteckna erforderliga ansökningar eller liknande 
dokument. 

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun fick 2018-03-26 medel från länsstyrelsens LOVA-
medel att genomföra en åtgärdsstudie för Stenbybäcken och dess 
avrinningsområde. Projektet ska slutredovisas i oktober 2020. Projektet 
har identifierat ett antal platser där olika åtgärder kan genomföras för att 
förbättra statusen på vattenkvalitet, fördröja vattnet vid stora regn och 
förbättra miljön för djur- och växtlivet i och i anslutning till vattnet.
Nästa steg är nu att detaljprojektera åtgärder för att kunna besluta vilka 
åtgärder som kan eller bör genomföras samt ta fram budget för dessa. 
Efter det kan valet av åtgärder som ska genomföras göras. För 
projekteringen och vissa av åtgärderna kan externa medel sökas. För 
projektering kan 80 % av kostnaden finansieras med sådana medel, och 
kommunen har fått positiva preliminära signaler från Länsstyrelsen för en 
fortsättning på Stenby-projektet.
Kommunen är en stor fastighetsägare i området och ansvarar ytterst för 
att förbättra status i vattendrag och Östersjön, och kan därför vara 
huvudman för projektet. Även vattenråden, som är de organisationer som 
är bildade för att hantera vattenfrågorna utifrån hela sträckningarna av 
vattendragen, har visat intresse för huvudmannaskapet. Kommunen har 
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ramavtal för projektering av dagvatten och kan därför med kort varsel 
ropa av nödvändig projektering. Förvaltningen föreslår därför att 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att aktivt delta i 
ansökningsprocessen och åta sig att vara beställare för de 
projekteringsarbeten som behöver genomföras. I de fall kommunen 
behöver underteckna ansökningar eller liknande dokument föreslås att 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och samhällsbyggnads 
verksamhetschef får i uppdrag att underteckna dessa.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför att kommunen kan komma att få externt ekonomiskt stöd 
för projektering av angelägna åtgärder för vattenkvalitet och konsekvenser 
av klimatförändringar.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet medför att kommunen kan komma att få externt ekonomiskt stöd 
för projektering och genomförande av angelägna åtgärder för 
vattenkvalitet och konsekvenser av klimatförändringar.

Uppföljning
Ett positivt beslut följs upp med ansökan om medel för projektering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt, 2020-10-09.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Vattenråden
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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:

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

Tomelilla den 9 oktober 2020 Dnr SBN 2020/276

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansökan om medel för fortsättning på 
Informationsprojektet Österlens sköna 
vattendrag

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att vara värd för och ansöka 
om medel för

1) projektledning på halvtid för fortsättning på den pågående 
informationsinsatsen med vandringar och andra utomhusaktiviteter 
med anknytning till vattendragen på Österlen

2) projektledare på halvtid för att genomföra en förstudie för en fast 
informationspunkt utomhus.

Nämnden delegerar till förvaltningen att hantera de praktiska 
förberedelserna för ansökan, och till Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande och verksamhetschef att underteckna erforderliga ansökningar 
eller liknande dokument.
Beslutet förutsätter att vattenråden som är projektägare till Österlen Sköna 
Vattendrag fattar beslut att inom sitt ansvar- och kompetensområde bidra 
till projektets genomförande.

Ärendebeskrivning
Tomelilla Kommun är värd för Leaderprojektet Österlens sköna 
vattendrag, som är ett samarbete av två vattenråd för att förbättra statusen 
på vattenmiljöerna och informera lokala aktörer om vilka åtgärder som 
krävs. Projektet har bland annat omfattat ett antal träffar med lokala 
aktörer. Träffarna har resulterat i flera konkreta projekt för bättre 
vattenkvalitet som kommer att kunna genomföras framöver.

Leaderprojektet avslutas nu under hösten med ett antal guidade vandringar 
längs vattendragen på Österlen. På grund av pågående pandemi är antalet 
deltagare begränsat, samtidigt som intresset för vandringarna är väldigt 
stort. Därför görs bedömningen att vandringarna längs åarna och liknande 
uteaktiviteter skulle kunna dra lika mycket besökare under 2021.
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Tomelilla kommun har under flera år konsekvent arbetat på att skapa 
serviceanläggningar för friluftslivet i kommunen. Den pågående pandemin 
med omfattande begränsningar för inomhusaktiviteter och långväga resor 
har lett till en stark ökning av rörligt friluftsliv. En mer permanent 
informationsplats ute i naturen, med fokus på källorna till vattendragen 
och vad som händer på väg ned till havet på alla tre sidor om Skåne, kan 
därför vara en fortsatt satsning som ligger i linje med det arbete som 
Tomelilla kommun har lagt ner.

Lämpligt läge och kostnader för uppbyggnad, men också driftkostnader 
behöver utredas noggrant. Kommunen har fått positiva preliminära 
signaler från Länsstyrelsen för en fortsättning på Österlens sköna 
vattendrag enligt ovan.

Förvaltningen föreslår därför att kommunen tar på sig att vara värd för 
och ansöka om medel för

1) Medel för projektledning på halvtid för fortsättning på det 
pågående informationsinsatsen med vandringar och andra 
utomhusaktiviteter med anknytning till vattendragen på Österlen

2) Medel för en projektledare på halvtid för att genomföra en 
förstudie för en fast informationspunkt utomhus.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför att kommunen skaffar sig möjlighet att ansöka om externt 
ekonomiskt stöd för fortsättning på ett framgångsrikt projekt som bidrar 
till att förbättra kunskapen om och statusen för vattenmiljöerna i 
kommunen. 

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet medför att kommunen skaffar sig möjlighet att fortsätta ett 
framgångsrikt projekt som bidrar till att förbättra kunskapen om och 
statusen för vattenmiljöerna i kommunen.

Uppföljning
Ett positivt beslut följs upp med ansökan om medel för projekten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt 2020-10-09.
Informationsinsatser om vatten & biologisk mångfald.
Utredning av möjlighet till ett permanent vattencentrum i Tomelilla.
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Vattenråden
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Informationsinsatser om vatten & biologisk mångfald

inkludera - skapa helhet - väcka engagemang - skapa kunskap -

Bakgrund

Föroreningar i vatten, förhöjda värden av näringsämnen, obalanser i ekosystemet; 
Utmaningarna i arbetet med vattendragen är många och med EU:s ramdirektiv för vatten bär 
vi också ett stort ansvar. Endast en av 13 vattendrag i sydöstra Skåne har idag god 
ekologisk status enligt vattendirektivet.

Tomelilla Kommun är värd för Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag som är ett 
samarbete av två vattenråd för att förbättra statusen på vattenmiljöerna och informera lokala 
aktörer om vilka åtgärder som krävs. 

Mellan 2018 - 2020 har det lagts mycket fokus på att sprida information om vattenmiljöer via 
hemsidor, temadagar och vattendragsvandringar inom det gemensamma projektet Österlens 
sköna vattendrag. Alla dessa processer är viktiga steg i vattenvårdsarbetet. Genom att öka 
kunskapen om vad som har betydelse för livet i och runt åarna, bidrar vattenråden och 
kommunerna till ett hållbart och långsiktigt arbete med vattenvård i samverkan med de som 
bor och verkar i området. 

Först nu börjar projektet sprida ringar på vattnet och genom fortsatta informationskampanjer 
under 2021 vill vattenråden i samarbete med kommunerna förankra vattenvårdsarbetet; både 
genom insatser för att minska näringsbelastningen till åar och hav samt genom att öka 
kunskap kring biologisk mångfald kopplat till dessa livsmiljöer. Tomelilla ligger 
centralt, uppströms och avvattnar till alla tre kustområden och utgör en ideal utgångpunkt för 
informationskampanjer kring vatten. Tomelilla Kommun är nyckelaktör för vattenvård i 
sydöstra Skåne.

Möjliga projektinsatser/kampanjer

 Gemensamma vattendragsvandringar längs åarna i sydost för att involvera 
allmänheten. Vattendragen följer vattnets naturliga förlopp. Kommunerna måste 
verka ihop för att förbättra vattenmiljöerna. 

 Faktablad, hemsida och andra informativa skrifter
 Ungdomsverksamhet/familjedagar
 Skräpplockardagar (Håll Sverige Rent) och andra kampanjer för att minska 

nedskräpning i naturen
 Studiecirklar, workshops kring tema rinnande vatten, invasiva främmande arter, 

biologisk mångfald
 Samarbete med vattenråden kring vattenvårdande åtgärder
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Det lokala inspirerar, engagerar och skapar ringar på vattnet. Här genom föreläsningar, 
temadagar och möten med markägare för att inkludera alla i arbetet kring vattenmiljöerna 
(bilder från Österlens sköna vattendrag):

Om Vattenråden som samverkansplattform 

Vattenråden (River basin organisations) utmärker sig bra som samverkansplattform kring 
vattendragen. Behovet av neutrala mötesplatser för arbetet med vattenmiljöerna är stort och 
vattenråden verkar med helhetssyn i avrinningsområdet från källa till hav. Genom att inkludera 
olika intressegrupper - kommuner, industrier, företag, markägare, föreningar och 
privatpersoner - kan en gemensam dialog leda till förstärkt lokal samverkan som i sin tur är 
viktigt för att skapa en långsiktighet i arbetet med att förbättra åarnas status. Vattendrag är 
levande och dynamiska system som förändrar sig och gör vattenvård till en process som 
ständigt behöver utvecklas. 
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Möjligheter att söka finansiering: 

LONA (Länsstyrelsen, Lokalt naturvård, kunskapsökning, samverkan kring 
vattenfrågor)
Havs- och Vattenmyndigheten (extra bidrag till vattenråden)
Sparbanksstiftelsen
LEADER, lokalt ledd utveckling

Projektområde:
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Utredning av möjlighet till ett permanent vattencentrum i Tomelilla. 
Tomelilla Kommun är nyckelaktör för vattenvård i sydöstra Skåne. 

Land och hav hänger ihop. Allt vi gör på land påverkar våra vattendrag och i slutändan 
Östersjön. Tomelilla kommun ligger centralt, uppströms i vattensystemet och avvattnar till 
alla tre kustområden genom ett nätverk av vattendrag. Utmaningar i arbetet med 
vattendragen involverar många och med EU:s ramdirektiv för vatten bär vi också ett stort 
ansvar. Endast en av 13 vattendrag i sydöstra Skåne har idag god ekologisk status enligt 
vattendirektivet. Det krävs fler långsiktiga och hållbara lösningar. Nu vill vi utreda möjligheten 
av att anlägga en permanent påminnelse om vikten av våra vattenmiljöer i form av ett 
centrum/en mötesplats för rinnande vatten. 

Ett av målen i projektet är att förmedla vikten av att jobba enligt källa-till-hav. 
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-
publikationer/publikationer/2017-04-05-fran-kalla-till-hav---kopplingar-mellan-mal-i-agenda-
2030.html

Engagera och integrera lokala aktörer såsom hembygdsföreningar, byalag och skolor för att 
tillsammans skapar ringar på vatten. 

Följande frågor ingår i utredningen: 
 Placering 
 Information (vad ska förmedlas, vilken format, material,..)
 Tillgänglighet
 Nätverk (samarbetspartners, sponsorer, …)
 Kostnader

Mål: 
 Mötesplats i naturen
 Permanent utställning för att skapa ringar på vatten
 Utbildningar & aktiviteter utomhus
 Sprida information om vatten och biologisk mångfald, historik (vatten då och nu)
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Inspiration under utredningen hämtas bland annat ifrån Weidendom (Nationalpark Gesäuse, 
Österrike), Rökstenen (Östergötland, Sverige) och flera naturrum i Sverige.  

Bild på byggnaden “Weidendom” i Nationalparken Gesäuse. I den levande byggnaden visas 
utställningar, hålls möten och organiseras aktiviteter för skolklasser och andra intresserade 
kopplade till de olika naturmiljöerna i alperna (vatten, ängar, alpina områden, mm.). 
Weidendom utgör ett centrum för utbildning, lockar besökare och öka medvetenheten om 
viktiga naturvärden. 

Finansiering för utredningen: 
 Kommuner
 Länsstyrelsen (LONA)
 Havs- och 

Vattenmyndigheten
 Naturvårdsverket
 Jordbruksverket
 Sportfiskarnas fond
 Stiftelser såsom 

Sparbanksstiftelsen
 LEADER
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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:

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
anna.silver@tomelilla.se

Tomelilla den 5 oktober 2020 Dnr SBN 2020/3

Samhällsbyggnadsnämnden

Delegeringsbeslut och anmälningsärenden 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga delegeringsbesluten till 
handlingarna.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga anmälningsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande 
september 2020.

Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 
gällande september 2020. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 2020-10-05.
Delegering- och anmälningsärenden september 2020

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
Nämndsekreterare
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Postlista
Utskriftsdatum: 2020-10-01 Utskriven av: Eva Lärka

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

2020-09-01 - 2020-09-30Datum:

Inkomna, UpprättadeRiktning:
Avdelning: Alla

Handläggare: Alla
Sekretess: Visas ej

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp
Datum Avsändare/Mottagare Handläggare
Ärendenummer Ärendemening Avdelning
2020.2246 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag , 

komplettering ägarmedgivande
Ansökan

2020-09-01 Brf Gullvivan i Brösarp Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2250 U Ansökan om tillstånd enl 7 kap 28a§ miljöbalken 

för utbyggnad av Brösarps 
vattenverk_Länsstyrelsens ärende 521-25613-
2020

Ansökan

2020-09-01 Länsstyrelsen Skåne Christina Jönsson
SBN 2020/105 Utbyggnad med nytt vattenverk, reservoarer, 

brunnsöverbyggnader m.m. Brösarp 
VA (vatten & avlopp)

2020.2256 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-09-02 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2259 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2020-09-02 ***Sekretess*** Daniel Barisic
SBN 2020/254 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2361 I Ansökan om grävningstillstånd, Adelgatan 7 Ansökan
2020-09-02 Teleservice bredband Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
2020.2262 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2020-09-02 ***Sekretess*** Daniel Barisic
SBN 2020/249 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2362 I Ansökan om grävningstillstånd, Jakobsgatan 5 Ansökan
2020-09-03 Österlen VA AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
2020.2363 I Ansökan om grävningstillstånd, Ödemarksvägen Ansökan
2020-09-03 Österlen VA AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
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2020.2290 U Svar på anmälan för samråd Yttrande
2020-09-03 Länsstyrelsen Skåne Christina Jönsson
      VA (vatten & avlopp)
2020.2279 U Nyttjanderättsavtal avseende markförlagd 

kanalisation för telekabel genom Sälshög 8:57
Avtal - samverkan

2020-09-03 Akea AB Niklas Sommelius
SBN 2020/256 Nyttjanderättsavtal avseende markförlagd 

kanalisation för telekabel
Fastighet

2020.2280 U Nyttjanderättsavtal avseende markförlagd 
kanalisation för telekabel genom Tomelilla 237:78

Avtal - samverkan

2020-09-03 Akea AB Niklas Sommelius
SBN 2020/256 Nyttjanderättsavtal avseende markförlagd 

kanalisation för telekabel
Fastighet

2020.2281 U Nyttjanderättsavtal avseende markförlagd 
kanalisation för telekabel genom Tomelilla 237:73

Avtal - samverkan

2020-09-03 Akea AB Niklas Sommelius
SBN 2020/256 Nyttjanderättsavtal avseende markförlagd 

kanalisation för telekabel
Fastighet

2020.2301 I Tillståndsbevis enligt ordningslagen, lokala 
föreskrifter dnr A465.490/2020, angående tält på 
Centralgatan

Underrättelse

2020-09-07 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Gata/Park/Natur

2020.2305 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning
gällande grävning för VA på fastigheten Lunnarp
S:2, fornlämning L1991:2778, Tomelilla
kommun, dnr 431-31924-2020

Beslut

2020-09-07 Länsstyrelsen Skåne Jens Pettersson
      VA (vatten & avlopp)
2020.2307 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning 

gällande VA på fastigheten Lönshult 1:8, 
fornlämning L1991:634, Tomelilla kommun

Underrättelse

2020-09-08 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2409 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad av 

enbostadshus med garage, Oscarsgatan 35
Yttrande

2020-09-08 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2312 I Beslut angående anmälan om samråd enligt 12 

kap 6 § MB - fördröjningsmagasin på Ramsåsa 
14:4 i Tomelilla kommun, dnr 24546-2020

Underrättelse

2020-09-08 Länsstyrelsen Skåne Christina Jönsson
      VA (vatten & avlopp)
2020.2318 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 

plats angående affischering samt 
cirkusföreställning
A493.076/2020.

Yttrande

2020-09-08 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Gata/Park/Natur
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2020.2322 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-09-09 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2333 I Dispens samt tillstånd från reservatsföreskrifterna

för provtagning i syfte att studera gördelmaskar
inom i beslutet namngivna naturreservat inom
Tomelilla, Kristianstad och Simrishamns
kommuner, dnr 521-18613-2020

Underrättelse

2020-09-09 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2335 I Tillståndsbevis enligt ordningslagen, lokala 

föreskrifter dnr A493.076/2020, angående 
affishering samt cirkusföreställning  / 
ordningslag.skane@polisen.se

Underrättelse

2020-09-10 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Gata/Park/Natur

2020.2338 I Samråd enligt miljöbalken för omläggning av 
skogsmark till betesmark på fastigheten Lönhult 
5:65 i Tomelilla kommun, dnr NP-525-25403-2020

Underrättelse

2020-09-10 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2364 I Ansökan om grävningstillstånd, Gårdlösavägen 

51
Ansökan

2020-09-11 Österlen VA AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
2020.2341 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 

plats angående uppställning av bilar på torget i 
samband med kundevent
5003.086/2020.

Yttrande

2020-09-14 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Gata/Park/Natur

2020.2344 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-09-14 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2348 I Tillståndsbevis enligt ordningslagen, lokala 

föreskrifter dnr A500.086/2020, angående 
uppställning av bilar i samband med kundevent

Underrättelse

2020-09-14 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2020/25 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2020
Gata/Park/Natur

2020.2350 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-09-15 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2369 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-09-15 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2020.2353 U Avtal för undeskrift- Nyttjanderättsavtal Fräsen 5 Begäran
2020-09-15 Lars Lindbloms Åkeri AB Niklas Sommelius
SBN 2020/262 Nyttjanderättsavtal avseende Fräsen 5 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2354 I Dispens från strandskyddsbestämmelser samt 

tillstånd för
uppförande av vindskydd för betesdjur inom 
Verkeåns
naturreservat (delområde 1) på fastigheten 
Glimmeboda 2:2 i
Tomelilla kommun, dnr 521-12374-2020

Underrättelse

2020-09-15 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2355 U Servitutsavtal inför ledningsrätt_Brösarp 87-2_us Avtal - samverkan
2020-09-15 Brösarps IF Christina Jönsson
SBN 2020/107 Ledningsrätt överföringsledning Brösarp- Kivik VA (vatten & avlopp)
2020.2356 U Remissvar i ärende BL 2020-000318 LUNNARP 

6:3
Yttrande

2020-09-15 Byggnadsnämnden Christina Jönsson
SBN 2020/101 Yttranden från VA-enheten i bygglovsärenden 

2020
VA (vatten & avlopp)

2020.2365 I Möjlighet att yttra sig angående er ansökan om 
avverkning av alléträd på fastigheten Tomelilla 
237:78, dnr 521-3996-2020

Remiss

2020-09-16 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
SBN 2020/41 Ansökan om dispens från biotopskydd - 

Kastanjeträd kv Lansen, Adelsgatan, dnr 521-
3996-2020

Gata/Park/Natur

2020.2358 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-09-16 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2360 I Delbelsut om stöd för bättre vattenhushållning till 

projektet ”Utredning och åtgärder för tryggad 
dricksvattenförsörjning från
Tomelilla vattenverk”

Beslut

2020-09-16 Länsstyrelsen Skåne Christina Jönsson
SBN 2019/272 Ansökan om bidrag - Utredning och åtgärder för 

tryggad dricksvattenförsörjning från Tomelilla 
vattenverk

VA (vatten & avlopp)

2020.2445 I Undertecknat servitutsavtal Hedeberga 16-13 Avtal - varor o tjänster
2020-09-16 Krister Persson Cornelia Berglund
SBN 2020/269 Servitutsavtal Hedeberga 16:13 VA (vatten & avlopp)
2020.2397 I Ansökan om grävningstillstånd, Tryckerigatan 3 Ansökan
2020-09-17 One Nordic AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
2020.2368 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-09-17 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2370 I Beslut om dispens för anläggande av Underrättelse

69



Sidan  5 av 6

kopplingsbrunn inom naturreservatet Agusa-
Hallamölla, Tomelilla kommun, dnr Np 521-
29158-2020

2020-09-17 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2407 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad av garage 

samt breddning av infart, Heimdalsvägen 5
Yttrande

2020-09-17 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2408 U Grannyttrande - Bygglovnybyggnad av 

enbostadshus, Oscarsgatan 34
Yttrande

2020-09-17 Byggnadsnämnden Tomelilla Niklas Sommelius
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2398 I Ansökan om grävningstillstånd, Lärarevägen 9 Ansökan
2020-09-18 Teleservice Bredband Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
2020.2399 I Yttrande, nytt namn på sporthallen Yttrande
2020-09-21 Ungdomsrådet Ulrika Olsson
SBN 2020/128 Remiss av medborgarinitiativ - Namnförslag till 

sporthallen, Österlenhallen, Ksau § 102/2020 
Fastighet

2020.2404 I Beslut om dispens med villkor från 
biotopskyddsbestämmelserna för avverkning av 
18 alléträd på fastigheten Eljaröd 24:1, dnr 521-
6619-2020

Underrättelse

2020-09-22 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2406 I Ansökan om grävningstillstånd, Gladanleden 2 Ansökan
2020-09-23 Teleservice Bredband Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
2020.2410 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2020-09-23 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.2449 I Nyttjanderättsavtal för del av fastigheten Tomelilla 
237:118 till förmån för scoutkåren i Tomelilla

Avtal - samverkan

2020-09-25 Bengt Borgström Ulrika Olsson
      Fastighet
2020.2423 I Beslut i ärende Dnr 258-5254-20 -överklagande i 

fråga om vägvisning. Återförvisning av ärendet
Beslut

2020-09-25 Länsstyrelsen i Skåne län Håkan Berggren
SBN 2019/288 Ansökan om vägvisning av fotograf Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2020.2427 I Ansökan om grävningstillstånd, Gladanleden 2 Ansökan
2020-09-28 Österlen VA AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
2020.2435 I Länsstyrelsens svar på anmälan för samråd, Underrättelse
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markkabel, Hörröd mm, dnr Np 525-32342-2020
2020-09-28 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2447 I Underrättelse - Redovisning regeringsuppdrag 

skydd av tätortsnära natur i Skåne
Underrättelse

2020-09-29 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2448 I Underrättelse - Meddelande angående anmälan 

för samråd, markkabel samt rasering av 
luftledning öster om Bollerup, dnr Np 525-32354-
2020

Underrättelse

2020-09-29 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2020.2457 U Slutredovisning av stöd för bättre 

vattenhushållning_Tomelilla kommun, dnr 28909-
2019

Rapport

2020-09-30 Länsstyrelsen Skåne Christina Jönsson
SBN 2019/272 Ansökan om bidrag - Utredning och åtgärder för 

tryggad dricksvattenförsörjning från Tomelilla 
vattenverk

VA (vatten & avlopp)
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