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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Mobil: 070-995 83 30

Diarienummer: SBN 2021/2

Datum 17 augusti 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
08-27

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

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:

1. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)

- Samverkansavtal för 2021–2023 med Österlens vattenråd (ÖVR) och 
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån (NKT)

- Visionsarbete i Tomelilla kommun

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

3. Information från teknisk chef Ulrika Olsson

4. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren

- Dialog om centrumutveckling Tomelilla tätort 2021-06-23
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-08-17.

Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn 2021.16.

Dialog om centrumutveckling Tomelilla tätort 2021-06-23_sammanställning, 
handlingsid: Sbn 2021.1831.

Rapport - Tyck till om aktiviteter och utsmyckning på torget, handlingsid: Sbn 
2021.1846.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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Vision för Tomelilla kommun
Bakgrund

Tomelilla kommuns nuvarande vision gäller t.o.m. 2020, alltså innevarande år. Med anledning av 
det har ett arbete att utarbeta en ny vision genomförts. Arbetet har pågått sedan sent 2019 samt 
innevarande år och har fördelats på tre tillfällen där politiker och tjänstepersoner mötts i en dialog 
om framtagande och innehåll. Samt avslutats med ett seminarium i kommunfullmäktige, med dels 
en bakgrundsbeskrivning om vad som kännetecknar ett visionsarbete samt en redovisning av de 
olika förslag till vision som utarbetats vid de två föreliggande seminarierna. Därefter har 
ytterligare en kommunikativ bearbetning av förslaget till vision skett i förvaltningsledningen.

Så här har vi arbetat

Parallellt med den politiska processen har samtal och intervjuer skett med ett antal företag och 
enskilda i kommunen om hur de ser på en framtida vision och vilka viktiga beståndsdelar de 
tycker den kan bestå av, vad de ser som viktiga styrkeområden att arbeta vidare med. Där lyftes de 
agrara näringarna fram tillsammans med den kreativitet och entreprenörsanda som präglar både 
vår byggd och vårt näringsliv. Man belyste också vikten av att involvera barn och ungdomar i 
arbete i den framtida visionens anda och om vår byggds styrka och särart. 

Kommunen har en av kommunfullmäktige antagen geografisk varumärkesprofil som fokuserar på 
tre huvudrubriker, det kreativa, goda och naturliga Tomelilla. Det geografiska varumärket har tagit 
sitt avstamp i en passion för Tomelilla där vi på bred basis också utanför kommunen och i 
enkätform undersökt hur bilden av Tomelilla ser ut. Erfarenhet visar att bilden av en plats spelar 
roll, inte bara för stoltheten hos de som bor där, utan också för utvecklingsmöjligheterna hos 
företag, invånare och organisationer. Därför har detta breda underlag också ingått som ett 
bakgrundsmaterial i framtagandet av visionsförslaget.

Vi har via Sifos årliga målgruppsundersökning som vänder sig till ett slumpmässigt urval av ca 
45 000 personer per år, lärt oss om underliggande strukturer och segment kring hur befolkning i 
vårt område ser på sig själva och sin bygd. Undersökningen bygger på ett antal värderingar och 
påståenden som delar in Sveriges befolkning i olika segment genom beräkning av hur individer i 
de olika positionerna särskiljer sig eller liknar varandra avseende värderingar. Syftet var att bättre 
kunna förstå människors drivkrafter och motiv. Av undersökningen kan man utkristallisera två 
viktiga områden som kännetecknas av medvetenhet och djup samt trygghet och tradition. Under 
dessa båda rubriker finns drivkrafter som rättvisa och jämlikhet, öppenhet och tolerans, konst och 
kultur, delaktighet och gemenskap, ansvar och plikt, kunskap och engagemang, familj och 
solidaritet, hemkär och lojal, kontinuitet och tradition.
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Många organisationer utarbetar sitt visionsarbete utifrån klassiska kriterier som andel kvinnor och 
män, andel villaägare, socioekonomiska faktorer, storstads- eller landsbygdsbor etc. Det behöver 
inte vara fel, så länge det leder till ökad utveckling. Vi har valt ett bredare anslag och vill arbeta 
med en vision som uttrycker både särart och utveckling samtidigt som den tar sin utgångspunkt i 
det lokala, kulturella och historiska i vår kommun, därför har det varit viktigt att göra ett avstamp i 
dessa dimensioner.

Hur ska en vision utformas

Visionen ska vara en banbrytande mental bild av ett framtida önskvärt läge. Vitsen med begreppet 
”banbrytande” är att den ska fokusera på ett önskvärt läge som ger energi åt framtida arbetsformer 
och mål att sträva mot. Den ska sikta långt fram och mot en eftersträvansvärd utveckling av vår 
särart. Samtidigt kan vi också styra med hjälp av vår vision och den underlättar vårt 
beslutsfattande. 

Visionen ska alltså handla om ett framtida tillstånd som vi när vi tänker, utreder och beslutar 
framåt tar med oss i arbetet, fördelat per styrelse-, nämnds- och verksamhetsområde. Vi sätter helt 
enkelt in visionen i ett sammanhang för att undvika att vi ser enskilda händelser och mål separat, 
utan också ser visionen så att det blir en kontinuitet i vår väg mot målen. Då blir också vägen dit 
mer logisk. Det behöver inte vara svårare än så.
Själva poängen med visionen är med andra ord att den ska vägleda chefer och medarbetare i det 
dagliga arbetet och göra det på ett utmanande sätt. När vi i framtiden i samband med våra 
tertialuppföljningar berättar om hur arbetet fortlöper och alla vet hur det går i arbetet mot visionen, 
hur väl man har lyckats, hur mycket som är kvar att göra, ökar motivationen att fortsätta.

Grundprincipen är att göra det enkelt och integrerat i våra verksamhetssystem. Och egentligen är 
skillnaden inte så stor mot hur vi tänker privat – vilka drömmar har vi, hur vill vi leva om några 
år? 

Sammanfattningsvis ska en vision;

 Visa vägen framåt.
 Inte vara för tidsspecifik, eftersom formuleringen ska hålla över tid.
 Innehålla en formulering som lyfter fram vad som gör kommunen unik.
 Vara engagerande, stimulerande och motiverande för kommunen, dess näringsliv och 

besökare.
 Gärna tas fram av och i samverkan med nyckelpersoner, såväl internt som externt, 

eftersom visionen ska spegla organisationens själ och utvecklingspotential.
 Fungera både internt och externt.
 Inte vara så allmän, att den kunnat skrivas av eller fungera hos flera/flertalet kommuner.
 Vara kortfattad men inte vag.
 Vara tydlig och begriplig.

5



   

 Vara ett destillat av – och lyfta fram – en nedbrytningsbar idé om kommunens utveckling, 
alltså idén om hur tjänster, produkter, tillväxt, livskvalitet m.m. kan förbättras.

 Kunna motivera.

Man kan även lägga till att en vision i sig inte är föremål för politiska ideologier, det är snarare 
vägen mot vision som kan uttryckas i form av olika politiska inriktningar och prioriteringar. 

Är vi i fas med vår omvärld och trendspanar vi bra?

Utvecklingstakten i dagens samhälle är hög och när det handlar om utveckling stöter vi ofta på 
ordet trend. Förvaltningen har valt att tolka kärnan i trendbegreppet som "förändring" eller hur 
samhället förändrar sig över tid. Det kan handla om mode, mat, kultur, design m.m. Men också om 
politik och ekonomi. Vissa av förändringarna blir bestående, medan andra är mera övergående och 
flyktiga. 

För att se en trend behöver vi ha en förmåga att förstå historien, beskriva vår nutid och bygga 
scenarion och se möjligheter för framtiden. Vi behöver hänga med och vara en del av vår samtid 
utifrån vad vi exempelvis;

 läst - informationsflödet idag är stort; det gäller därför att hitta de medier, tidningar, 
magasin, bloggar och hemsidor som bevakar området/områdena man är intresserad av att 
följa.

 sett och lyssnat till - på radio, på TV, föreläsningar etc. 
 upplevt då vi reser - nya intryck och nya upplevelser gör det möjligt att se skillnader. 
 frågat – genom ett brett enkätarbete och genom dialog med ett urval av invånare och 

företag. 

Vårt visionsarbete tar sin utgångspunkt ur Tomelillas historiska styrkor som kreativitet, dess 
näringar och kulturer. Det blir ganska tydligt att det finns en andel människor som söker sig till det 
hållbara, det gröna och till det kreativa. Det är alltså inom dess områden vi uppfattat att 
kommunens framtida vision bör ligga, samtidigt som den bör uttala en ambition om särart, spets 
och utveckling. 

Det blir också tydligt att den styrka och innovationskraft vi har inom vårt ganska mångfacetterade 
näringsliv och i de gröna näringarna förstärks av allt det som numera produceras och skrivs 
omkring hållbarhet, de agrara näringarna och den kreativitet som behövs i framtidens tillväxt- och 
bildningssamhälle. 

I det läge världen i skrivande stund är i, med en global pandemi, går det inte undvika att reflektera 
över vad framtiden kommer att innehålla då vi tagit oss ut på andra sidan. Vi har redan sett många 
områden där vi ”levlat” upp fortare än vad som troligen annars skulle ha skett. Gymnasieskolornas 
undervisningsform är ett exempel på en enormt snabb omställningsprocess som ur det offentligas 

6



   

perspektiv skulle kunna liknas vid andra samhällsprocesser och förändrade strukturer vi sett 
utanför offentlig sektor, exv AirBnbs, Teslas, GretaThunbergs och Me Too-rörelsernas snabba 
uppkomst och utveckling. 

Det finns en ganska stor sannolikhet att vi kommer att lära oss att på samma sätt ställa om och 
utveckla våra verksamheter i andra former och annat tempo än de traditionella, ett slags nytt 
folkbildningsperspektiv. Inte nödvändigtvis i de strukturer vi under efterkrigsåren såg 
folkbildningen utvecklas, däremot lärandet och folkbildningen som sådan, men på nya arenor som 
troligen kommer vara både digitala och innovativa i olika former acceleratorer. Om vi tillåter oss 
att för en stund vara lite mer visionära vore det oerhört spännande att reflektera över vad som 
skulle hända med våra barn och ungdomars syn på sin hemkommun om de under den närmaste 10-
årsperioden aktivt med ordinarie utbildningsmål som grund dessutom konsekvent tog sitt avstamp 
i visionen Tomelilla 2030?

Vision och slogans

Många organisationer och företag blandar ihop slogans med vision, det är inte samma sak. 

De är dessutom lätta att blanda ihop, så där gäller det att vara försiktig. Risken är annars i det 
praktiska arbetet att man inte får en naturlig koppling mellan vision och mål och att man inte gör 
sitt jobb på djupet, att visionen blir alldeles för allmängiltig. Då fyller den inte sin funktion.

Vision, ledarskap och implementering

Allt mer behövs ledare som är både pedagoger och retoriker, som kan presentera visionen så att 
folk begriper den och känner att den är viktig. Det är som regel lättare att styra organisationer 
utifrån siffror än utifrån begrepp. Men en formulering, i det här fallet kommunens vision, kan säga 
mer än siffror samtidigt som den behöver vara lätt att komma ihåg och kortfattad. 

Alltför många organisationer har visioner som är floskler. Vanligast är kanske formuleringar i stil 
med att ”kunden/invånaren ska vara central” eller att ”man ska bli bäst”. I en kommuns 
grunduppdrag ligger redan att ha ett invånar-, besöks- och näringslivsfokus. Men en vision 
behöver vara mer specifik än så. Visionsbilden ska hjälpa både ledare och medarbetare att sortera i 
den stora mängd information vi dagligen utsätts för och ger oss vägledning att ta rätt beslut. Sen 
har visionen en annan viktig funktion – att skapa kontinuitet. Då ser man också hur varje enskild 
händelse bildar en logisk händelsekedja så att man lättare kan välja bort det som inte är i linje med 
visionen och/eller våra mål. Den är alltså viktig för att undvika att upplevelsen av arbetet blir 
ryckigt – jag gör den här uppgiften just nu, men vad ska den leda till?  

Ledare och chefer har det yttersta ansvaret för att visionen levandegörs. Idag är det mycket att ta 
hänsyn till hela tiden, så om ledare inte håller visionen levande, i sig och bland sina medarbetare, 
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är risken stor att vi fattar felaktiga beslut. Därför brukar man också tala om en vision som en 
symbolisk ledstjärna. Uppkommer det en situation i organisationen kan du alltid ställa dig frågan 
om detta ligger i linje med vision och/eller mål och det vår politiska ledning uttalat? Är det 
strategiskt rätt att satsa på en viss aktivitet? 

Med andra ord – att arbeta med visionen innebär att arbeta med organisationskulturen, det är 
viktigt och får oss att arbeta åt samma håll.

Förslag om en visionsfond

Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige fattar beslut om att i visionens anda utveckla en 
visionsfond med motsvarande 200 tkr per år fr.o.m. 2021. Syftet är att den ska rikta sig till de 
invånare, föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla och förändra 
Tomelilla. Andemeningen är alltså att stödja modiga idéer som uppmuntrar en “testanda”, men 
också förverkligandet av visioner och drömmar i vår kommun. Visionsfonden ska finnas för att vi 
tror att invånare och organisationer har motivation och ambition att driva Tomelilla i riktning mot 
kommunens vision Tomelilla 2030. Från fonden kan man förslagsvis söka upp till 25 tkr för sitt 
projekt.

Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan i kommunen och utifrån hur nytt 
projektet är för Tomelilla. Vi ser gärna att projektidén engagerar en särskild grupp eller svarar på 
ett eller flera behov som finns i kommunen. Ansökningarna till visionsfonden bör bedömas och 
beslutas av en grupp som är sammansatt av näringsliv, föreningsrepresentanter och politiker i 
kommunen. Formerna för bedömningen av bidrag behöver utarbetas i ett separat dokument, men 
ett förslag är att en del av visionsfonden, kanske 10 tkr, går till ett stipendium för en ung människa 
med anknytning till Tomelilla som visat framfötterna inom forskning och har en idé i visionens 
anda.

Förslag till vision och devis

 I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma 
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Devis

 Tomelilla på Österlen; en kreativ, grön och hållbar bit av Skåne.

Ekonomiska konsekvenser
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Ett stringent visions- och efterföljande målarbete i de områden som berörs får sannolikt inga stora 
negativa ekonomiska konsekvenser, snarare tvärtom, det förtydligar vilka frågor vi ska arbeta 
med, inte minst ur ett utvecklings- och tillväxtperspektiv och kan därför leda till ett mer stringent 
ekonomiskt arbete. Förslaget om visionsfond innebär dock en ekonomisk satsning, som om den 
antas behöver prioriteras i budgetsammanhang. Men den innebär också att kommunen stöder och 
uppmuntrar enskilda och organisationer som har ett driv att arbeta med innovationer i vår 
kommun.

Barnperspektivet

Det är viktigt att barn och ungdomar involveras i arbetet med visionen. Det kan göras på flera 
olika sätt, i vårt ungdomsråd, men också i framtida arbetsformer och projekt med sikte på 
visionen. Det är också viktigt att det som görs i visionens andra har ett barnrättsligt perspektiv. Att 
involvera barn och ungdomar i ett framåtsyftande och visionärt utvecklingsarbete mot Tomelilla 
2030 innebär troligen också att vi bidrar till goda minnen av uppväxtkommunen. Det i sin tur, 
även om man väljer att flytta, studera på annan ort osv, kan leda till att man vill återvända 
och/eller etablera sig i hemorten. 

Miljöperspektivet

Visionen bidrar till att förstärka ambitionen att utveckla de kreativa och gröna näringarna och 
ligger därför mycket nära det fokus vi alla behöver ha på Agenda 2030 och miljömässig 
hållbarhet.
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tomelilla.se  

Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun,   , Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

    

  :          
 
Datum 23 juni 2021 

Sammanställning - Dialog om 
centrumutveckling i Tomelilla tätort 

 
Onsdagen den 23 juni 2021 

Kl. 17.30-18.36 

Digitalt via Microsoft Teams 

Deltagare 
Från samhällsbyggnadsnämnden: 

Maria Mickelåker (C), 1:e vice ordförande 

Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande 

Inger Åbonde (S), ordinarie ledamot 

 

Från förvaltningen: 

Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef 

Håkan Berggren, planeringsingenjör 

Johanna Kandell, nämndsekreterare 

 

Under mötet var det sammanlagt 12 andra inloggade deltagare, varav åtminstone en 
bestod av två medborgare, det vill säga uppskattningsvis 13 deltagare totalt. 

 

Av de som deltog var det 7 som valde att delta aktivt i dialogen. 
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Sammanställning av dialogerna 
 

Ämne Synpunkt Bemötande 

Scenen vid fontänen, 
taket/seglet över 

Misspryder Artemis-statyn 
och fastigheten bredvid. 
Man kan sätta scenen på 
östra delen av torget 
exempelvis. 

Ida: 
Seglet ska inte sitta där 
permanent, det gäller vid 
behov.  

Cykelbana snett över ett 
torg 

Föreslår cykelled från 
stationen bort mot parken, 
genom parken för att nå 
Rosendalsområdet 
exempelvis. Det finns 
alternativ. 

Ida: 
Ställer sig positiv till en 
annan lösning än den som 
är föreslagen. Förslaget 
som ligger anses vara det 
mest kostnadseffektiva. 
Niklas: 
Att cykelvägen korsar 
torget är inget ovanligt och 
finns på många ställen där 
man sett att det haft positiv 
inverkan på samspelet 
mellan gångtrafikanter och 
cyklister. Det handlar också 
om en praktisk lösning som 
ska kunna komma på plats. 
Håkan: 
Hänsyn har tagits till de 
uteserveringar som finns.  

Stora träd på torget Ökar inte tryggheten på 
något sätt, förtar 
öppenheten på torget, 
fasaderna och husen syns 
inte och löven på hösten 
blir ett bekymmer för 
fastighetsägarna runt 
torget. 

Ida: 
Nämnden vill ha mer 
växtlighet. Idag finns 
många hårdgjorda ytor och 
det är framförallt ett 
bekymmer när det kommer 
mycket nederbörd och 
vattnet. 
Niklas: 
Många studier visar på 
klimatperspektivet med att 
plantera träd ger skuggighet 
och bättre klimat i 
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området. I många större 
städer kan man se just stora 
träd som ett sätt att 
påverka klimatet positivt. 
Håkan: 
Trädgroparna har 
överdimensionerats för att 
på bättre sätt ge plats för 
löven som faller. 

Växtlighet Gärna mer blommor, men 
inga träd. 

 

Syftet med dialogen Varför kommer dialogen 
nu när besluten är fattade? 
Det är bara lekplatsen man 
kan tycka till om. 

 

Elcyklar Cykelbanan bör inte gå 
tvärs över torget, särskilt 
då det finns elcyklar som 
håller hög hastighet. 

 

Trygghet Upplever inte alls att det 
är en otrygg plats. 

 

Cykelbanan Förslag att lägga den på 
Carl Millesgatan. Skulle 
inte påverka torgbilden på 
samma sätt som liggande 
förslag. 

Håkan: 
Tanken är att koppla ihop 
de målpunkter som finns 
vid torget. Carl Millesgatan 
upplevs otryggare och mer 
avsides. Tanken är att 
samla trafikanterna i ett 
stråk. 

Beslutet kring torget, från 
politiken. 

Var finns politikens 
beslut? 

Niklas: 
Beslutet fattades i 
samhällsbyggnadsnämnden 
under 2020 i samband med 
investeringsberedningen. 
Med de upphandlingsregler 
som finns fanns det ingen 
tid att ha medborgardialog i 
direkt anslutning till 
kommunfullmäktiges 
beslut. Förvaltningen var 
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tvungen att agera snabbt 
och därav kommer 
dialogen nu. Det man kan 
påverka handlar om 
aktiviteterna på platsen 
torget. 

Utbyggnad av cykelbanan Tycker det är bra.  

Växtlighet Det hade man kunnat göra 
med blommor och inte 
behövt göra så stort med 
träd. 

 

Offentlig toalett Saknar en offentlig toalett. 
Det finns ingen. 
Kommunhuset har inte 
öppet alla tider och affärer 
och restauranger kan inte 
ta emot alla turister. 
Varför finns det inte 
möjlighet att sätta upp en 
toalett? Många frågar efter 
det.  

Niklas: 
Håller med, diskussionen 
har funnits. Det finns plus 
och minus. 
Trygghetsaspekten väger 
in. Kommuner med 
offentliga toaletter har haft 
bekymmer. 
Vid marknadsdagar har 
kommunen tillhandahållit 
portabla toaletter. 
I detta projekt finns inte 
pengar till en offentlig 
toalett, det handlar också 
om driften av den. 
Det går att koppla på 
vatten, men inte avlopp på 
torget. Diskussionen har 
varit uppe i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
Det man behöver göra är 
att planera för en plats där 
toaletten kan finnas.  

Cykelled Eftersom det inte finns 
någon idag cyklar folk lite 
överallt. Jag tror att det 
kan bli säkrare för gångare 
och cyklister med en 
cykelväg.  
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Offentlig toalett 
(”Offentlig urinoar”) 

Det finns platser runt 
torget som blivit 
”offentliga urinoarer” och 
det är väldigt otrevligt. 
Den ”handel” som man 
pratar om i samband med 
toaletten bedrivs ju också 
på andra platser idag, det 
vet man om. Men den kan 
ju flyttas dit. 

 

Julbelysning Julbelysningen 2020 var 
katastrofal. Jag hoppas på 
en bättre julbelysning till i 
år. 

Niklas: 
Julbelysningen har varit ett 
bekymmer. Det har varit 
uttjänt belysning samt 
problem med uttag som 
inte fungerat. 
Förhoppningen är också att 
man ska kunna samarbeta 
mellan kommun och 
fastighetsägare på ett bättre 
sätt. 

Avtal julbelysning Som fastighetsägare har 
man faktiskt ett avtal med 
kommunen där 
kommunen säger att man 
ska sköta den belysning 
som finns. 

 

Cykelvägssträckningen 
framför butikerna på 
centralgatan 

Ska den breddas eller är 
det samma bredd som 
idag? 

Håkan: 
Ja, den kommer breddas. 
Kullerstensytan på norra 
sidan breddas. Även något 
på södra sidan för cykelväg. 

Grönytor på torget De grönytor som finns 
idag sköts inte precis 
exemplariskt. 

Håkan: 
Skötseln beror mycket på 
hur planeringen av 
planteringarna varit från 
början. Det påverkar hur 
bra man kan sköta 
planteringarna.  
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Dålig skötsel Dikena på Byavägen är 
inte precis charmigt att 
visa upp i byn. Det är 
dåligt. 

 

Offentlig toalett Medhåll om att det 
behövs, min fastighet 
fungerar också som en 
offentlig toalett. Inte så 
trevligt. Ta bort träden 
och satsa på toalett. Det är 
i sig en turistmagnet. Folk 
värdesätter om det finns 
rena, fina toaletter. Det är 
klart det kostar pengar, 
men det är viktigt. 

Niklas: 
Jag har full förståelse för 
att det blir tråkigt för 
fastighetsägarna runt 
torget, men just nu är det 
ett politiskt beslut som ska 
till. Det kan bli ett 
bekymmer med 
drogförsäljning.  

Tidigare medborgardialog Det har ju funnits en bred 
medborgardialog tidigare. 
Där fick man höra vad 
invånarna tyckte. Har man 
tagit hänsyn till de 
synpunkterna i det här 
upplägget? 

Niklas: 
Kan inte svara på det, det 
var innan min tid. Tidigare 
förslag har också pausats 
vid ett tillfälle. 

Offentlig toalett Det är inget argument 
med drogförsäljningen, 
den sker ändå. Det är 
förståeligt att 
fastighetsägarna har ett 
bekymmer med detta. Ta 
bort pengarna till scenen 
och gör en toalett istället. 
Jag har tjatat om detta i 10 
år. 

 

Avlopp till torget Det måste finnas avlopp 
runt torget och ska man 
nu gräva upp hela torget 
med kullersten och annat 
så måste man kunna dra 
en avloppsledning till en 
toalett. 

Niklas: 
Vi ska inte gräva upp hela 
torget. Men det är också 
anledningen till denna 
dialog; för att få 
synpunkter. Det är så klart 
stora kostnader involverade 
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både för anläggande och 
drift. 
Ida: 
Förstärker att vi INTE ska 
gräva upp torget. Vi tar 
upp så lite som möjligt. 
Avlopp finns i nära 
anslutning till, men det 
krävs åtgärder innan man 
kan få dit en toalett. 
Håkan: 
Vi kommer gräva ett stråk 
längs cykelvägen. 

Centralgatan - 
parkeringsplatser 

Är det några 
parkeringsplatser som 
kommer försvinna? Hur är 
det med 
parkeringsplatserna 
framför Olles färg? 

Håkan: 
Första utkastet innebar att 
flytta över dem. Men sen 
fick vi plats så då behövdes 
inte det. Vid torget 
däremot (Olles färg) 
försvinner de eftersom det 
inte finns plats. 

Lämnade åsikter  Jag har lämnat åsikter och 
även frågat om när 
beslutet fattats av 
politiken. Men jag har inte 
fått svar. 

Ida: 
Beslutet är fattat i 
investeringsbudgeten. 
Samhällsbyggnadsnämnden 
har beslutat tidigare att 
förvaltningen ska 
genomföra detta. 
Nämnden är inte inne och 
detaljstyr. 

Fysisk medborgardialog Det är inte många 
medborgare som har 
uppmärksammat denna 
dialog. Vore det inte 
lämpligt att ha ett möte på 
torget så det kommer mer 
folk. Pandemin utgör inget 
hinder för att samla mer 
folk så det verkligen blir 
dialog. 

Ida: 
Restriktionerna är 
fortfarande strikta. Från 1 
juli blir det lättnader, men 
innan dess är det 
rekommenderat att man 
inte ska samla folk. 
Niklas: 
Vi har tre utställningar just 
nu; på kommunhuset, på 
biblioteket och på 
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Smakbruket. Vi har även 
formuläret och information 
på hemsidan. Vi kan ju inte 
säkerställa att det kommer 
50 personer om vi bjuder 
in till dialog, därför kan vi 
inte erbjuda det. Vill man 
lämna synpunkter så har vi 
flera kanaler. Formuläret 
finns till 12 juli. 
Synpunkterna lämnas sedan 
till nämnden i augusti. 

Dialogen Tycker att det är positivt 
med denna dialog och jag 
har sett det på flera ställen, 
jag såg det i måndags i 
tidningen. 

 

Generellt torget Det är bra att någonting 
ska hända på torget. Det 
är en stor död yta. Jag var 
med på tidigare dialoger 
och det fanns både 
tillfällen för 
fastighetsägare och 
medborgare. Det var 
minst folk när det fanns 
tillfälle för ”vanliga” 
medborgare. Så man vet 
inte hur uppslutningen 
skulle se ut. Men jag 
tycker detta är positivt. 

 

Cykelbanan Jag rör mig mycket på 
torget och jag var med på 
förra dialogtillfället. Det 
förra förslaget var inte bra. 
Jag håller ofta på att bli 
påkörd på torget och jag 
tycker det är bra med 
cykelväg. 
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Scenen Jag tycker att det är bra att 
det byggs en scen, det 
behövs. Sen tycker jag att 
den kunde ligga uppåt 
spetsen mot stationen. 

 

Tryggheten Jag känner mig inte otrygg 
på torget, men det är bra 
att det händer någonting. 

 

Offentlig toalett Det fanns en möjlighet för 
många år sedan att 
samarbeta mellan 
kommunen och 
Celticbaren för att 
använda den toaletten, 
men det ville inte 
kommunen då. 

 

Gräva upp kullersten Är inte fallet idag på torget 
så att man måste gräva 
upp och lägga om? 

Håkan: 
Det finns en liten höjdrygg 
på mitten. Därav har vi satt 
planteringarna som vi har 
gjort för att fånga upp det 
mesta av vattnet. 

Grönområden i 
kommunen 

Jag vill skicka med att 
kommunen behöver sköta 
om sina grönområden 
bättre, framförallt 
skogsbacken. 
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Snabbrapport
Tyck till om aktiviteter och utsmyckning på torget i Tomelilla

Totala antalet respondenter: 121
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1. Lekredskap på torget

Antal svar: 108

Antal Procent

Gunglek 28 25,9%

Klätterlek 20 18,5%

Hinderbana 32 29,7%

Annat förslag 28 25,9%
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2. Träd på torget

Antal svar: 112

Antal Procent

Blommande träd (exempelvis Japanskt körsbär, 
Prunus -’Kanzan’eller Prakthäggmispel, Amelanchier 
lamarckii )

69 61,6%

Större stadsträd (exempelvis Turkisk trädhassel, 
Corylus colurnaeller Kärrek, Quercus palustris)

13 11,6%

Mindre stadsträd (exempelvis Kinesträd, Koelreuteria 
paniculata eller Naverlönn, Acer campestre)

18 16,1%

Annat förslag 12 10,7%
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3. Andra aktiviteter på torget

Antal svar: 97

Antal Procent

Spelbord med stolar (för att ta med eget spel 
exempelvis schack)

39 40,2%

Bordsfotboll/fotbollsspel 20 20,6%

Boule 10 10,3%

Annat förslag 28 28,9%
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Håkan Berggren 
Titel: Planeringsingenjör
E-post: hakan.berggren@tomelilla.se
Telefon: 0417-183 13
Mobil: 070-995 83 13

Diarienummer: SBN 2021/113

Datum 22 april 2021

Förslag på förändringar i Tomelilla 
kommuns lokala ordningsföreskrifter

Förvaltningens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag på förändringar i 
de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:1 samt A 17:1 enligt bilagor med 
handlingsid: Sbn 2021.1848 respektive Sbn 2021.1847, samt översänder desamma till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
De lokala ordningsföreskrifterna är ett tillägg till ordningslagen, vilka är anpassade till 
varje kommuns lokala förutsättningar. De styr vad som är tillåtet att göra på offentlig 
plats i kommunen. Verksamheten redovisar förslag på förändringar i reglemente A 
16:1 samt A 17:1 enligt nedan. I bifogade reviderade reglementen är berörda stycken 
markerade med gult, ny eller ändrad text är röd. 

Förvaltningen föreslår följande förändringar:

A 16:1 Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för 
Tomelilla kommun
Befintlig text.

Containrar
8 § Ägaren, eller den som har rättighet att nyttja container, som ställs upp på offentlig 
plats är skyldig att ansöka om belamringstillstånd av polismyndigheten. Containern 
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ska tydligt märkas upp med ägarens, eller nyttjarens, namn, adress och 
telefonnummer.

Förslag på kompletterande text.

Containrar och byggställningar
8 § Ägaren, eller den som har rättighet att nyttja container eller byggställning, som 
ställs upp på offentlig plats är skyldig att ansöka om belamringstillstånd av 
polismyndigheten. Containern eller byggställningen ska tydligt märkas upp med 
ägarens, eller nyttjarens, namn, adress och telefonnummer.

A 17:1 Reglemente om skyldigheter kring renhållning på 
gångbana m.m. i Tomelilla kommun

Fastighetsinnehavares skyldighet
Befintlig text.
Övrigt såsom framkomlighet, trafiksäkerhet och trevnad
6 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta erforderliga åtgärder för att hålla

gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras

samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga

omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Uppställande av sopkärl för fordonstömning, vilka tillhandahållits av kommunen

eller av denne anlitad entreprenör, får under tömningsdagen, och endast denna dag, 
uppställas på plats inom gångbaneutrymmet eller annat utrymme, som anvisats av 
kommunen.

De åtgärder som krävs är bl.a. att se till att växter på fastigheten inte inkräktar på

gångbanans behov av fri bredd och höjd, så att gångbanan kan fylla sin funktion för

gångtrafikanter.

Vid utfart mot gata ska växter inte vara högre än 80 cm räknat från gatans nivå. 
Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.
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Vid hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska växter inte vara högre än 80 
cm räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vartdera 
hållet.

Vid tomt intill gata, cykelväg eller gångbana ska buskar eller träd som sträcker sig ut 
över gata, cykelväg eller gångbana beskäras så att det finns fri höjd för trafikanter.

Den fria höjden som krävs är:

- Över gångbana minst 2,5 m

- Över cykelväg minst 3,2 m

- Över körbana minst 4,6 m

Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara 
för trafiksäkerheten kan kommunen utföra beskärning av växtlighet på 
tomtägarensbekostnad i enlighet med §§ 8–9 i detta reglemente.

Förslag på ny paragraf samt kompletterande text
Trafiksäkerhet på bostadsgator
Trafiksäkerheten på våra bostadsgator är viktig för både bilister och gångtrafikanter 
och det kräver att det är fri sikt i vårt gaturum. 

Befintlig text i §6 som flyttas till denna paragraf.
Vid utfart mot gata ska växter inte vara högre än 80 cm räknat från gatans nivå. 
Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan. 

Vid hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska växter inte vara högre än 80 
cm räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera 
håll.

Vid tomt intill gata, cykelväg eller gångbana ska buskar eller träd som sträcker sig ut 
över gata, cykelväg eller gångbana beskäras så att det finns fri höjd för trafikanter.

Den fria höjden som krävs är:

- Över gångbana minst 2,5 m

- Över cykelväg minst 3,2 m

- Över körbana minst 4,6 m

Befintlig text
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara 
för trafiksäkerheten kan kommunen utföra beskärning av växtlighet på tomtägarens 
bekostnad i enlighet med §§ 8–9 i detta reglemente.
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Förslag på ändring av text
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara 
för trafiksäkerheten kommer fastighetsägaren få en skriftlig tillsägelse att utföra 
åtgärden.

Om åtgärder ej vidtas anses fastighetsinnehavaren försumlig i sin tillsyn över 
fastigheten och fastighetsinnehavaren erhåller ett föreläggande i enlighet med §§8–9 i 
detta reglemente.
Föreläggandet kan förenas med vite om inte åtgärden har vidtagits.

Befintlig text
Åtgärder vid ej utförda åtaganden i enlighet med detta reglemente
8 § Om fastighetsägaren inte fullgör sina åtaganden avseende beskärning av 
växtlighet enligt denna författning inom rimlig tid efter skriftlig tillsägelse, utför 
Tomelilla kommun beskärning.

Förslag på ändring av text
Om fastighetsägaren inte fullgör sina åtaganden avseende beskärning av växtlighet 
enligt denna författning inom rimlig tid efter skriftlig tillsägelse, erhålls ett 
föreläggande. Föreläggandet kan förenas med vite om inte åtgärden har vidtagits.

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten identifierar inga direkta ekonomiska konsekvenser utifrån beslutet.

Barnperspektivet
Verksamheten identifierar att man måste säkerställa att barn inte kommer till skada i 
trafiken. Växtligheten ska sköts vid våra bostadsgator så att sikten hålls fri i 
gaturummet.

Miljöperspektivet
Verksamheten identifierar inga direkta miljökonsekvenser utifrån beslutet.

Uppföljning
Vid behov.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2021-04-22.

A 16_1 Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla 
kommun_reviderad, handlingsid: Sbn 2021.1848.

A 17_1 Reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana m m  i Tomelilla 
kommun_reviderad, handlingsid: Sbn 2021.1847.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Håkan Berggren

Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr A 16:1
 

Kf § 102/2016 Dnr KS 2016/211

Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla kommun

Antagen av kommunfullmäktige 12 september 2016, Kf § 102.
Gäller från 15 oktober 2016.

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige.

Dokumentansvarig tjänsteman: Säkerhetssamordnare.

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov.
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Lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla kommun

Tomelilla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentliga platser 
finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Tomelilla kommun ska upprätthållas.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inget annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 
kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats 
under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.

1. Anläggningar för lek, idrott, friluftsbad, camping och friluftsliv
2.  Järnvägsområde, inklusive perronger, väntsalar och parkområde
3. Skolgårdar, efter skol- och fritidsverksamhetstid
4. Kyrkogårdar och andra begravningsplatser

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 8 §, 10 §, 11 §, 12 §, 17 § 
och 20 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
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Lastning av varor m.m.

5 § Vid lastning, lossning, forsling och annan hantering ska den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Råder tveksamhet om ett visst arbete kan orsaka besvär ska Miljöförbundet eller 
räddningstjänsten kontaktas innan arbetet påbörjas.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustning eller utrymningsvägar blockeras. Räddningstjänstens arbete får 
inte hindras, inte heller får hanteringen utgöra hinder för eller riskera att skada personer 
med funktionsnedsättningar.

Schaktning, grävning, återställning m.m.

6 § Den som är ansvarig för uppgrävande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på 
ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga störning.
Återställning ska utföras enligt ”Allmänna bestämmelser för grävning i Tomelilla 
kommun”.

Störande ljud

7 § Arbete som orsakar störande buller, t ex stenkrossning, pålning och nitning samt 
sådant arbete där kompressorer, pneumatiska borrar och liknande motordrivna verktyg 
och redskap används, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd på vardagar kl. 20.00 - 
07.00 samt alla tider lördagar, söndagar och helgdagar.

Containrar och byggställningar

8 § Ägaren, eller den som har rättighet att nyttja container eller byggställning, som ställs 
upp på offentlig plats är skyldig att ansöka om belamringstillstånd av polismyndigheten. 
Containern eller byggställningen ska tydligt märkas upp med ägarens, eller nyttjarens, 
namn, adress och telefonnummer.
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Markiser, flaggor, skyltar och utbud av varor

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana 
på lägre höjd än 2,40 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Föremål, t ex trottoarskyltar och varor, får inte ställas upp så att de utgör hinder för dem 
som passerar med förflyttningshjälpmedel/barnvagn eller så att de riskerar att skada 
personer med funktionsnedsättningar.

Affischering

10 § Affischer, annonser, klistermärken, projicerade budskap eller liknande anslag får inte 
utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, stuprör, staket, stolpar 
eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på anordningar som är avsedda för detta 
ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentlig plats, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.

Insamling av pengar

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte ingår i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
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Förtäring av alkohol

13 § Alkoholdrycker får inte förtäras på offentlig plats inom de områden som anges på 
bifogad karta (bilaga 1) annat än i samband med och inom områden som omfattas av 
tillåten utskänkning av sådana drycker. Alkoholdrycker får inte förtäras på skolgårdar och 
lekplatser inom Tomelilla kommun.

Följande platser omfattas:
- Järnvägsstationen och avgränsat område söderut längs järnvägsspåret.
- Torget och området runt fritidsgården Soffta samt västra delen av Gustafs Torg.
- Välabäcken med sträckning ner till Skogsbacken.

Hundar

14 § Hundens ägare, eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa 
bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund 
för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för 
polishund i tjänst.

15 § Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats, förutom inom område särskilt 
anordnat för hundrastning. Hund ska vara märkt i enlighet med bestämmelser i 2 § Lag 
om tillsyn över hundar och katter (2007:1150).

16 § Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentliga platser.

Sprängning, skjutning med eldvapen, fyrverkeri och 
pyrotekniska varor

17 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen.

18 § Kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 kap 1 § 2 stycket 
vapenlagen får inte användas på offentlig plats.
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Fyrverkeri

19 § Med fyrverkeri menas explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen som avger 
ljus- eller ljudeffekter och är avsedda för nöjesändamål.

20 § Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats utan 
tillstånd av polismyndigheten. Tillståndsgivningen grundar sig på hänsyn till tidpunkt, 
platsens belägenhet och övriga omständigheter såsom risk för skada eller avsevärd 
olägenhet för person eller egendom. Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får 
användas på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd mellan kl. 22.00 – 02.00 på 
Valborgsmässoafton och Nyårsafton.

Ridning och löpning

21 § Ridning får inte ske i anlagda motionsspår.

Löpning får inte ske i motionsspår när skidspår preparerats.

Avgift för att använda offentlig plats

22 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

23 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första 
stycket, 11§, 12 § första stycket, 13§, 15-18 §§, 20-21 §§ döms till penningböter enligt 3 
kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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A 17:1 – Reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana m.m.  

 
 
 
 
 
 
 

TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr A 17:1 
 
 

Kf § 14/2017 Dnr Ks 2016/.438 
 
 
 

Reglemente om skyldigheter kring renhållning på 
gångbana m.m. i Tomelilla kommun 

 
Gäller från den 1 mars 2017. 

 
Tomelilla Kommun föreskriver följande med stöd av 3 § Lag med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och skyltning (1998:814) och 1 § Förordning om gaturenhållning och 
skyltning (1998:929). 

 

Fastighetsinnehavares skyldighet 
1 § Inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för offentliga platser är 
innehavare av fastighet skyldig att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande 
åtgärder som avses i 2 § första stycket Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning. Det gäller gångbana och annat, som krävs för gångtrafiken 
utanför fastigheten. Dessa benämns som gångbaneutrymmet. 

 
Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit 
väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret. 

 
Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
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Med gångbaneutrymmet avses 
Gångbaneutrymmet är utformat med kantsten, som gräns mot körbana eller asfalt med 
motveck. Gångbaneutrymmet kan i vissa fall vara skilt från renhållningsskyldig fastighet 
av en gräs- eller buskyta, med en bredd av upp till fem meter. 

 

Föreskrifter som förtydligar de åtgärder som ska vidtas 
2 § Nedanstående föreskrifter gäller de åtgärder som ska vidtas av fastighetsinnehavaren 

 

Växtlighet och nedskräpning 
3 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att ta bort ogräs och annan växtlighet från 
gångbaneutrymmet. 

 
Nedskräpande föremål, växtdelar och fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte 
sopas ned i rännstenen eller ut i körbanan utan ska sopas upp och föras bort. 

 

Snöröjning m.m. 
4 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet 
för gångtrafiken. Vid halka ska fastighetsinnehavaren skyndsamt sanda 
gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder som motverkar halka. 

 
Efter vintersäsongen är fastighetsinnehavaren är skyldig att sopa upp och föra bort 
sandningssand från gångbaneutrymmet. 

 
Om kommunen vid snöröjning måste nyttja gångbanan för uppläggning av snö, bortfaller 
fastighetsinnehavarens skyldighet enligt 4 § första stycket. 

 

Rännstensbrunnar m.m. 
5 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is, 
i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, 
grus och skräp får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen. 
 

Trafiksäkerhet på bostadsgator 
6 § Trafiksäkerheten på våra bostadsgator är viktig för både bilister och gångtrafikanter och 

det kräver att det är fri sikt i vårt gaturum.  
 
Vid utfart mot gata ska växter inte vara högre än 80 cm räknat från gatans nivå. Sikten 
ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan. 

 
Vid hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska växter inte vara högre än 80 cm 
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räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vartdera hållet. 
 

Vid tomt intill gata, cykelväg eller gångbana ska buskar eller träd som sträcker sig ut över 
gata, cykelväg eller gångbana beskäras så att det finns fri höjd för trafikanter. 
Den fria höjden som krävs är: 
 

- Över gångbana minst 2,5 m 
- Över cykelväg minst 3,2 m 
- Över körbana minst 4,6 m 

 
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara för 
trafiksäkerheten kommer fastighetsägaren få en skriftlig tillsägelse att utföra åtgärden. 
Om åtgärder ej vidtas anses fastighetsinnehavaren försumlig i sin tillsyn över 
fastigheten och fastighetsinnehavaren erhåller ett föreläggande i enlighet med §§ 9-10 i 
detta reglemente. 
 

Övrigt såsom trafiksäkerhet, framkomlighet och trevnad 
7 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta erforderliga åtgärder för att hålla 
gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras 
samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga 
omständigheter kan ställas ifråga om trafiksäkerhet, framkomlighet och trevnad. 
Uppställande av sopkärl för fordonstömning, vilka tillhandahållits av kommunen eller av 
denne anlitad entreprenör, får under tömningsdagen, och endast denna dag, uppställas på 
plats inom gångbaneutrymmet eller annat utrymme, som anvisats av kommunen. 

 
De åtgärder som krävs är bl.a. att se till att växter på fastigheten inte inkräktar på 
gångbanans behov av fri bredd och höjd, så att gångbanan kan fylla sin funktion för 
gångtrafikanter. 

 

Överträdelse av föreskrifterna 
8 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina 
skyldigheter enligt 1 och 3 - 7 § kan dömas till böter enligt 14 § första stycket Lag med 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

 
 
Åtgärder vid ej utförda åtaganden i enlighet med detta reglemente 
9 § Om fastighetsägaren inte fullgör sina åtaganden avseende beskärning av växtlighet 
enligt denna författning inom rimlig tid efter skriftlig tillsägelse, erhålls ett föreläggande. 

 
10 § Tomelilla kommun debiterar i enlighet med Lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning § 15 fastighetsägaren för de kostnader 
som föranleds av åtgärderna enligt denna författning § 8. 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Ulrika Olsson 
Titel: Teknisk chef
E-post: ulrika.olsson@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 29

Diarienummer: SBN 2021/152

Datum 24 juni 2021

Återrapportering gällande 
plastminimering i Tomelillas förskolor

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna återrapporteringen gällande 
plastminimering i Tomelillas förskolor och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 juni 2021 (Sbn § 66/2021) uppdra 
åt förvaltningen att återrapportera gällande plastminimering i Tomelillas förskolor.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 17 februari 2017 
(Kssamu § 12/2017) ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur en process kan 
inledas för att minska användningen av plaster i Tomelilla kommuns förskolor. 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2018 (Kf § 15/2018) att besvara 
motionen med förvaltningens förslag på yttrande.

Förvaltningen, genom biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, avgav följande 
yttrande:

Förskolecheferna i Tomelilla kommun har sedan uppdraget om 
plastminimering vidtagit åtgärder på sina förskolor och i detta arbete har även 
andra föremål rensats ut. De icke leksaker, saker som från början inte avsedda 
för lek till exempel gamla datorer och elvispar har nu plockats bort. 
Förskolecheferna har även sett över den plast som finns och kontrollerat att 
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den är rätt märkt. De leksaker och inventarier som köps in följer de miljökrav 
som finns i upphandlingarna och när nya upphandlingar görs finns det 
möjlighet att ställa högre krav. 

Rengöringsmedel som används följer de miljökrav som ställts i den 
upphandlingen. 

Detta betyder att farliga gifter i framtiden helt kommer fasas ut från 
förskolorna genom miljökrav i upphandlingarna. Skulle kommunen önska att 
genomföra processen snabbare krävs utökning av Barn och utbildnings 
budgetram för att till exempel byta ut alla inventarier som inte håller måttet vid 
ett och samma tillfälle.”

Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, avgav följande yttrande:
I samband med uppdraget påbörjades inventering av hur arbetet för 
minskning av plaster och andra kemikalier kan genomföras. 
Förskoleverksamheten har sedan dess vidtagit åtgärder, där olämpliga leksaker 
plockats bort och plastprodukter har inventerats. 

I det fortsatta arbetet för att uppfylla det politiska beslutet i 
samhällsbyggnadsutskottet tittar förvaltningen på att upprätta en handlingsplan 
för arbetet. Goda exempel plockas in från andra kommuner. Utöver detta 
pågår arbetet med giftfri förskola fortlöpande genom att bland annat ställa 
krav i upphandling och genom att verksamheterna självmant jobbar med 
frågorna.  

Ramavtal gällande lekmaterial avropas via SKL Kommentus och det nya 
avtalet som tilldelas i slutet september 2018 kommer att bidra till att nå målet 
om en giftfri förskola. Kraven i upphandlingen har utgått ifrån 
naturskyddsföreningens projekt operation giftfri förskola. Upphandlingen är 
uppdelad i sex produktområden och för varje område finns ett minsta antal 
produkter som ska uppfylla miljö- och hållbarhetskraven i enlighet med 
upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för en giftfri förskola. Enligt 
förfrågningsunderlaget ska det finnas möjlighet att enbart avropa produkter 
som uppfyller ställda hållbarhetskrav, de produkter som uppfyller kraven 
kommer även att vara speciellt markerade.
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Avtal avseende kemtekniska produkter finns med Staples, där har kommunen i 
samband med förlängning av det avtalet utökat och ersatt produkter med mer 
miljövänliga alternativ. Ersättning av vissa produkter kommer att ske 
successivt till mer miljövänliga alternativ, detta för att fasa in beställarna till de 
nya produkterna. 

Förvaltningen har ett antal utsedda beställare för varje verksamhet/enhet som 
har delegation att göra inköp, dessa får utbildning i rutiner och hantering av 
beställning innan tillgång till systemet. Beställningar ska ske via kommunens 
ekonomisystem och genom att begränsa antalet beställare i systemet kan 
tydligare inköpsstatistik upprättas. Ramavtalen förbättras successivt och 
tillgången till mer miljösmarta alternativ ökar hela tiden, inriktningen är att det 
ska vara lätt att göra rätt. Det är i slutändan beställaren som har ett ansvar att 
välja de bästa och mest ekonomiskt fördelaktiga ur sortimentet. 

För åtgärder som är förenade med större kostnader, exempelvis möbler har 
respektive verksamhet ansvar för att i den ordinarie budgetprocessen peka ut 
vilka behov som finns. Att direkt ersätta allt som skulle kunna innehålla 
skadliga ämnen innebär en stor kostnad. Det gäller att prioritera rätt och de 
produkter som är minst bra kan rensas bort direkt, men det viktigaste är att 
nya produkter som köps in är bra. 

Arbetet bör prioriteras i sex områden; 
 Utbildning och kompetensutveckling 
 Upphandling och inköp 
 Rensa bort och fasa ut 
 Mat och tillagning 
 Byggnad och utomhusmiljö 
 Rutiner för hygien och städning 

Det finns checklistor upprättade av ex. naturskyddsföreningen för att underlätta 
arbete med att begränsa gifterna i barnens vardag som kommunen kan ta del av.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, teknisk chef Ulrika Olsson, 2021-06-24.

Kssamu § 12/2017 Plastminimering i Tomelillas förskolor, handlingsid: Sbn 
2021.1605.

Kf § 15/2018 Svar på motion angående utfasning av giftiga ämnen i våra förskolor, 
handlingsid: Sbn 2021.1603.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Ulrika Olsson

Teknisk chef
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Gata/Park/Natur, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 34

Diarienummer: SBN 2021/143

Datum 17 juni 2021

Svar på ansökan om stöd till 
storkprojektet 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja stöd till Storkprojektet med 30 000 
kronor för år 2021 och att de ansökande återkommer till nämnden i början av 2022 
med en redovisning av projektet.

Ärendebeskrivning
Storkprojektet drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes 
Ornitologiska Förening. Projektet har som övergripande mål att Skåne ska få en vild 
och flyttande storkstam.  För att nå detta mål ansöker projektet om ett ekonomiskt 
stöd om 40 000 kr till verksamheten för år 2021.

Historiskt var storken en vanligt förekommande fågel i Skåne. I takt med att 
landskapet förändrats, som en följd av ökad urbanisering, förändrat jordbruk och 
ökad utdikning, har storkens livsmiljöer minskat storken har försvunnit från 
landskapet. Storken har varit klassad som utrotad i Skåne. 

För att få en stabil population storkar i Skåne behövs ca 100 flyttande par.  Om 
projektet skulle avslutas idag skulle populationen sannolikt dö ut. Sedan år 2017 har 
både lyckade och misslyckade häckningar förekommit i Tomelilla kommun. 

Storkprojektet har kommit till en punkt där man har byggt upp en vild storkstam 
som har börjat flytta och återvända. I år visade sig 10 nya återvändare. Det totala 
antalet återvändare är nu 51 stycken. 2020 häckade 80 fria par i Skåne, vilket var 6 par 
mer än 2019 och det största antalet frihäckande storkar på över 100 år.
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Projektets goda resultat ska ses som ett kvitto på ett levande landskap där både 
biologisk mångfald, friluftsliv och ett effektivt jordbruk kan samexistera. Storken ses 
som en signalart, det vill säga att om storken trivs så fungerar landskapet väl även för 
andra organismer. För att skapa förutsättningar för en stabil storkpopulation behöver 
storkprojektet intensifiera åtgärdsarbetet.

Att den vita storken nu åter kan ses i Skåne uppmärksammades även 2020 stort av 
media och allmänhet, detta till trots att det publika släppet 2020 inte kunde 
genomföras.

Projektet behöver förstärkas för att klara av det ökade arbete som krävs, bland annat 
vid de tre större hägnen i Skåne. Målet är att ha ytterligare en avlönad medarbetare 
för att klara både det fysiska arbete som krävs i fält och att vara stöd för de 60-talet 
volontärer som hjälper till med allt från uppfödning, matning och ringmärkning till 
upprustning och underhåll av hägn. 

Projektet har beviljats stöd från Tomelilla kommun enligt följande:

2019 30 000 kronor

2020 30 000 kronor

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande:
Förvaltningen menar att det är angeläget att samarbetet med projektet fortsätter 
åtminstone fram till dess att antalet häckande storkpar överstiger den kritiska gränsen 
100 par, eftersom det är kopplat till annat pågående arbete i kommunen. Exempelvis 
vattenrådens verksamhet och framtagandet av kommunens Natur- och parkprogram. 

Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker inom befintlig ram och beslutet medför en mindre kostnad men har 
inga stora ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Verksamheten Storkprojektet bidrar till att öka tillgången till rekreations- och 
fritidsverksamhet även för kommunens yngre medborgare och arrangemangen har 
också varit populära bland just barn.
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Miljöperspektivet
Beslutet innebär att Tomelilla kommun bidrar till positiv utveckling av 
Generationsmålen om ekosystem och biologisk mångfald, samt Miljömålen levande 
sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap samt ett rikt växt- 
och djurliv. 

Uppföljning
Samhällsbyggnadschefen anser att de sökande bör återkomma till nämnden i början 
av 2022 och återkoppla projektet och redovisa vad nämndens medel används till. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-06-17.

Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021, handlingsid: Sbn 2021.938.

Gata/Park/Natur

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Naturskyddsföreningen i Skåne/Storkprojektet

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 34

Diarienummer: SBN 2021/150

Datum 24 juni 2021

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Utegym i Onslunda

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara 
medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2021 (Ksau § 117/2021) 
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Pernilla Allard har den 11 maj 2021 inkommit med medborgarinitiativ med 
följande lydelse:
”Jag och en kompis skulle jättegärna vilja ha ett utegym i Onslunda för att de hade 
varit väldigt mysigt nu i sommar!”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig enligt följande:
Utegym är en bra aktivitet oavsett pandemi eller inte. Som samhällsbyggnadschef 
tillika kulturchef anser jag att vore positivt med ett utegym i Onslunda. Jag anser 
dock att frågan bör beredas av kultur-och fritidsnämnden eftersom frågan ligger 
inom deras verksamhetsområde. Detta är också en fråga för kommande 
investeringsberedning.
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Ekonomiska konsekvenser
Byggnationen har ekonomiska konsekvenser. Det senaste utegymmet kostade cirka 
500 000 kronor.

Barnperspektivet
All möjlighet för att stimulera rörelse, aktivitet och idrott är positivt utifrån ett 
barnperspektiv.

Miljöperspektivet
Mindre påverkan på miljön.

Uppföljning
Kopplat till byggnation.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-06-24.

Remiss – Ksau § 117/2021 Medborgarinitiativ – Utegym i Onslunda, handlingsid: 
Sbn 2021.1504.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 juni 2021

Justerandes sign

Ksau § 117 Dnr KS 2021/103

Medborgarinitiativ - Utegym i Onslunda

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

Ärendebeskrivning
Pernilla Allard har den 11 maj 2021 inkommit med medborgarinitiativ med 
följande lydelse:
”Jag och en kompis skulle jättegärna vilja ha ett utegym i Onslunda för att de hade 
varit väldigt mysigt nu i sommar!”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Utegym i Onslunda, handlingsid: Ks 2021.1804.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadsnämnden

Balanslista/Patrik Månehall
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 34

Diarienummer: SBN 2021/151

Datum 24 juni 2021

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Ishall i Tomelilla

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara 
medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2021 (Ksau § 118/2021) 
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Tomi Lahtinen, Ronny Hansson och Jörgen Lundgren har den 14 maj 2021 
inkommit med medborgarinitiativ med följande lydelse:
”Under ett antal decennier har idéen om en ishall till sydöstra Skåne varit på tapeten 
och en naturlig och självklar placering skulle kunna vara vid 
Österlenhallen/Österlenbadet i Tomelilla.

I vintras såg vi vilket stort intresse det finns för vintersport och skridskor i synnerhet 
och då handlar det mycket om att ta tillvara detta intresse främst ur 
folkhälsosynpunkt, vilket är viktigt att tänka på i dessa Covid-19-tider.

Det finns många i närområdet, som redan idag ägnar sig åt issport, som t ex 
kälkhockey, där Tomelilla finns representerade i VM- och OS-sammanhang både 
med spelare och landslagstränare.
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Ur ett jämställdhetsperspektiv har tjejerna mycket liten tillgång till ishallarna i Skåne, 
vilket man skulle råda bot på i och med en ny ishall i Tomelilla, då man har möjlighet 
att styra upp tillgängliga tider för träning och tävling. Intresset är stort bland tjejerna! 
Det behövs minst ca 60 m x 30 m, för att få en bra isbana, men viktigt är också att 
tänka på läktarmöjligheterna.

Att bygga nytt ger en unik chans att bygga rätt ur tillgänglighets- och 
jämställdhetssynpunkt. En ishall ger också andra möjligheter, som den kan användas 
till, som t ex mäss-, konsert- och aktivitetshall. Detta är ett mycket bra tillfälle för 
vårt näringsliv att ställa sig positivt till med en ishall, även ur besöksnäringssynpunkt, 
där Tomelilla är stort. Ishallen ger också en unik möjlighet till samarbete mellan 
likasinnade föreningar, som t ex hockeyskola, konståkning.

Att ishallen skall placeras i Tomelilla känns för oss naturligt och då det är det bästa 
läget väster om Österlenbadet, för att använda anläggningarna energioptimalt, men 
även ur fastighetsskötselsynpunkt.

Som kommuninvånare ser vi det här projektet som genomförbart, då det handlar om 
att göra Tomelilla mer attraktivt ur utvecklingssynpunkt, där man kan bygga vidare 
på Österlenhallen/Österlenbadet med Kastanjeskolan och Folkhögskolan i dess 
närhet. Därför är det också viktigt att tänkta optimalt ur ekonomisk synvinkel. Hur 
ekonomiskt det att hålla en 100-miljonersanläggning stängd tre månader under 
sommaren, när man har planer på att renovera Välabadet för ca 15 miljoner kronor, 
för att detta ska vara öppet under åtta sommarveckor? I samband med att man 
bygger ishallen, är det ytterst lämpligt att utomhusdelen till Österlenbadet färdigställs. 
Därmed använder vi pengarna och fastigheterna optimalt.

Därför är vårt förslag, som engagerade kommuninvånare, att en ishall byggs i 
Tomelilla snarast.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
I takt med att Tomelilla växer befolkningsmässigt och vill öka sin attraktivitet kan det 
finns skäl att överväga en ishall för såväl våra medborgare som för personer i vårt 
närområde. Å andra sidan är det en stor investering för kommunen och framför allt 
en hög driftkostnad. 

Det finns olika typer av ishallar och det skiljer sig exempelvis i storlek, publikstorlek, 
spelnivå eller om anläggningen även ska gå att använda till andra arrangemang.

Som samhällsbyggnadschef tillika kulturchef är jag och även förvaltningen positiv till 
en sådan byggnation, men det kräver en långsiktig investering och en väl avvägd årlig 
driftkostnad i relation till andra behov av investeringar och behov av förstärkningar i 
såväl min verksamhet som hos mina kollegor.
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De kommuner som byggt nya ishallar det senaste åren gör investeringar som ligger 
mellan cirka 60–200 miljoner kronor och en byggperiod på mellan 16–21 månader. 
Dessa kommuner har lång erfarenhet av isidrott och samarbete med etablerade 
föreningar vars kunskap jag kan anta har varit med i kravspecifikationen av 
anläggningen. 

Jag anser dock att frågan även bör beredas av kultur-och fritidsnämnden eftersom 
frågan ligger inom deras verksamhetsområde. Detta är också en fråga för kommande 
investeringsberedning.

Ekonomiska konsekvenser
Byggnation av en ishall är en investering och medför en långsiktig driftskostnad. Som 
framgår av mitt svar kommer de ekonomiska konsekvenserna vara beroende av vilka 
krav som ställs på anläggningen och vilken teknik som kommer att användas för att 
värma upp och kyla ner anläggningen.

Barnperspektivet
All möjlighet för att stimulera rörelse, aktivitet och idrott är positivt utifrån ett 
barnperspektiv.

Miljöperspektivet
Skapandet av anläggning har miljömässiga konsekvenser för själva marken och vilken 
typ av teknik och material som används.

Uppföljning
Vid byggnation tillkommer uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-06-24.

Remiss – Ksau § 118/2021 Medborgarinitiativ – Ishall i Tomelilla, handlingsid: Sbn 
2021.1505.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 juni 2021

Justerandes sign

Ksau § 118 Dnr KS 2021/104

Medborgarinitiativ - Ishall i Tomelilla

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för 
beredning och sedan till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Tomi Lahtinen, Ronny Hansson och Jörgen Lundgren har den 14 maj 2021 
inkommit med medborgarinitiativ med följande lydelse:
”Under ett antal decennier har idéen om en ishall till sydöstra Skåne varit på tapeten 
och en naturlig och självklar placering skulle kunna vara vid 
Österlenhallen/Österlenbadet i Tomelilla.

I vintras såg vi vilket stort intresse det finns för vintersport och skridskor i synnerhet 
och då handlar det mycket om att ta tillvara detta intresse främst ur 
folkhälsosynpunkt, vilket är viktigt att tänka på i dessa Covid-19-tider.

Det finns många i närområdet, som redan idag ägnar sig åt issport, som t ex 
kälkhockey, där Tomelilla finns representerade i VM- och OS-sammanhang både 
med spelare och landslagstränare.

Ur ett jämställdhetsperspektiv har tjejerna mycket liten tillgång till ishallarna i Skåne, 
vilket man skulle råda bot på i och med en ny ishall i Tomelilla, då man har möjlighet 
att styra upp tillgängliga tider för träning och tävling. Intresset är stort bland tjejerna! 
Det behövs minst ca 60 m x 30 m, för att få en bra isbana, men viktigt är också att 
tänka på läktarmöjligheterna.

Att bygga nytt ger en unik chans att bygga rätt ur tillgänglighets- och 
jämställdhetssynpunkt. En ishall ger också andra möjligheter, som den kan användas 
till, som t ex mäss-, konsert- och aktivitetshall. Detta är ett mycket bra tillfälle för 
vårt näringsliv att ställa sig positivt till med en ishall, även ur besöksnäringssynpunkt, 
där Tomelilla är stort. Ishallen ger också en unik möjlighet till samarbete mellan 
likasinnade föreningar, som t ex hockeyskola, konståkning.

Att ishallen skall placeras i Tomelilla känns för oss naturligt och då det är det bästa 
läget väster om Österlenbadet, för att använda anläggningarna energioptimalt, men 
även ur fastighetsskötselsynpunkt.

Som kommuninvånare ser vi det här projektet som genomförbart, då det handlar om 
att göra Tomelilla mer attraktivt ur utvecklingssynpunkt, där man kan bygga vidare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 juni 2021

Justerandes sign

§ 118 forts.

på Österlenhallen/Österlenbadet med Kastanjeskolan och Folkhögskolan i dess 
närhet. Därför är det också viktigt att tänkta optimalt ur ekonomisk synvinkel. Hur 
ekonomiskt det att hålla en 100-miljonersanläggning stängd tre månader under 
sommaren, när man har planer på att renovera Välabadet för ca 15 miljoner kronor, 
för att detta ska vara öppet under åtta sommarveckor? I samband med att man 
bygger ishallen, är det ytterst lämpligt att utomhusdelen till Österlenbadet färdigställs. 
Därmed använder vi pengarna och fastigheterna optimalt.

Därför är vårt förslag, som engagerade kommuninvånare, att en ishall byggs i 
Tomelilla snarast.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för 
beredning och sedan till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Ishall i Tomelilla, handlingsid: Ks 2021.1809.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadsnämnden

Balanslistan/Patrik Månehall
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 34

Diarienummer: SBN 2020/327

Datum 27 maj 2021

Svar på motion angående kommunekolog

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen enligt 
förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020 (Ksau § 
281/2020) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående kommunekolog med 
följande lydelse:

” Kommunfullmäktige har nyligen antagit ett ambitiöst Natur- och parkprogram. Det 
ansöks om Lona-pengar, det motioneras om olika ekologiska, större och mindre 
projekt, vi vill nog alla att Tomelilla genomgående ska vara en hållbar kommun.

Vi socialdemokrater ser behov av någon som håller koll på utvecklingen i Sverige och 
omvärlden och översätter det till Tomelilla, någon som har ett tydligt ansvar. Det är 
allt för viktigt för att spridas ut i bitar inom olika delar av förvaltningen.

För att ta ett samlat grepp ser vi att en kommunekolog behöver återrekryteras, en 
person som har bred kunskap och kompetens i ekologi och som kan ta ansvar för 
naturvårdsfrågorna och håller samman dem. Vi ser behovet av någon i kommunen 
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som ser konsekvenserna på planer utifrån ett ekologiskt perspektiv och som kan var 
en motor i naturvårdsarbetet.

En kommunekolog kan också samverka med olika brukargrupper om 
tillgänglighetsåtgärder inom rekreation och friluftsliv. Allt för att skapa ett samhälle 
för alla våra kommuninvånare.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Socialdemokraterna på 

att det åter anställs en kommunekolog i Tomelilla kommun.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
En variationsrik natur är en av de största tillgångarna som Tomelilla kommun har 
och kan vara en viktig del till att människor väljer att bo i kommunen. Att bevara och 
öka naturvärden i kombination med information till allmänheten är inte bara viktigt 
för att nå miljömålen, utan förväntas även vara ekonomiskt gynnsamt genom att 
kommunen blir ännu mer attraktiv för inflyttning och turism.

I samband med covid-19-pandemin har allmänheten visat ett stadigt ökande intresse 
för naturrekreation. Kommunerna är nu i behov av att utveckla infrastrukturen för 
ökat besökstryck i naturområdena. Det inkluderar även kampanjer för ökat ansvar i 
naturområdet, minskad nedskräpning och informationsspridning kring 
allemansrätten och andra viktiga regler som gäller i skyddade områden.

Det är viktigt att arbeta med dessa frågor och att det i kommunen finns kompetens i 
fler tjänster än att enbart fokusera på en enskild handläggare. Däremot är det mindre 
intressant hur tjänsten tituleras. Mot bakgrund av den kommande omorganisationen 
av samhällsbyggnad där plan- och markfrågor flyttas till den nya tillväxt- och 
utvecklingsavdelningen kommer också ansvaret för detta flyttas från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Det är också viktigt att belysa 
sambandet mellan Vattenrådens arbete och denna tjänst. Huruvida mottagande chef i 
omorganisationen vill inrätta en sådan tjänst ligger utanför fullmäktiges möjligheter 
att styra.

67



3 (3)

Ekonomiska konsekvenser
Beroende på tjänstens innehåll samt vilken erfarenhet och kompetens som kommer 
att krävas så kommer detta ha ekonomiska konsekvenser vid inrättandet av en tjänst.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Kan ha positiva effekter utifrån miljöperspektivet.

Uppföljning
Ingen uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-05-27.

Ksau § 281/2020 Motion angående kommunekolog, handlingsid: Sbn 2020.3057.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Mobil: 070-995 83 30

Diarienummer: SBN 2021/17

Datum 17 augusti 2021

Aktuella upphandlingar för 
samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av aktuella 
upphandlingar och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen presenterar information om samhällsbyggnadsnämndens pågående 
upphandlingar utifrån att samhällsbyggnadsnämnden på sammanträdet i januari 2021 
gav enheten i uppdrag att löpande redovisa dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-08-17.

Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2021.1849.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare

 

  

71



Vara/tjänst Beskrivning Kontaktperson Verksamhet Entreprenör/Leverantör Status

Hyra av demo/fabriksny grävmaskin exkl. förare GK Rasmus Simonsen Samhällsbyggnad Avbruten

Hantverksgatan GK och VA Martin Nilsson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Påbörjad

Ramavtal Glasarbeten Fastighet Inge Johansson Samhällsbyggnad Påbörjad

Livsmedel (alla) Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Tilldelad

Konstgräsplan Fastighet Håkan Johansen Samhällsbyggnad Nordic Service Arena AB Tilldelad

FKU Torgyta och GC-vägar GK Håkan Berggren Samhällsbyggnad Svevia AB Tilldelad

Larm och Bevakning 2019 SKL Avrop Håkan Johansen Samhällsbyggnad Avarn Security AB Tilldelad

Bränslepellet 2021 Fastighet Håkan Johansen Samhällsbyggnad Derome Timber AB Tilldelad

FKU Torgyta och GC-Vägar GK Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Svevia AB Tilldelad

Redskapsbärare Fastighet Håkan Johansen Samhällsbyggnad OP Maskiner AB Tilldelad

FKU Grönegatan GK och VA Martin Nilsson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad VA Gruppen AB Tilldelad

Elenergi SKL avrop Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Vattenfall 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 AB Tilldelad

Ramavtal Spolbilstjänster GK Rasmus Simonsen Samhällsbyggnad Puls AB Tilldelad

Färsk Kalkon Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Ingelsta Kalkon AB Tilldelad

Gatubelysningsservice GK Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Bogfelts Installation och Entreprenad AB Tilldelad

Ramavtal El, Tele och Teknisk säkerhet Fastighet Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Överprövad
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Mobil: 070-995 83 30

Diarienummer: SBN 2021/4

Datum 17 augusti 2021

Redovisning av delegeringsbeslut 2021-
08-27

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för 
juni och juli 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande juni och 
juli 2021 samt månadsrapport bostadsanpassning gällande juni och juli 2021. 

Bostadsanpassning juni 2021: avser två hissar, varav den ena är en begagnad som ska 
återanvändas och den andra är ny eftersom det inte finns fler begagnade att tillgå.

Bostadsanpassning juli: Minusbeloppet beror på att offerten som beslutet är fattat 
enligt inte överensstämde med fakturan som inkom. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-08-17.

Delegeringsbeslut juni 2021, handlingsid: Sbn 2021.1850.

Delegeringsbeslut juli 2021, handlingsid: Sbn 2021.1851.

Månadsrapport bostadsanpassning juni 2021, handlingsid: Sbn 2021.1834.

Månadsrapport bostadsanpassning juli 2021, handlingsid: Sbn 2021.1833.
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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Postlista
Utskriftsdatum: 2021-07-01 Utskriven av: Eva Lärka

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

2021-06-01 - 2021-06-30Datum:

Inkomna, UpprättadeRiktning:
Avdelning: Alla

Handläggare: Alla
Sekretess: Visas ej

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp
Datum Avsändare/Mottagare Handläggare
Ärendenummer Ärendemening Avdelning

Fastighetsbeteckning
2021.1311 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-06-02 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1315 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom 
fastigheten Eljaröd 1:10, fornlämning L1991:657 
(RAÄ Eljaröd 11:1), dnr 431-20344-2021

Underrättelse

2021-06-02 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.1316 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-06-02 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/133 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.1318 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-06-02 ***Sekretess*** Hannah Andersson
SBN 2021/125 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.1332 I Bekräftelse på ansökan om uppgifter ur 
fastighetsregistret belägenhetsadress och 
byggnad

Ansökan

2021-06-03 Lantmäteriet Kerstin Torseke Hulthén
      Plan och exploatering

2021.1348 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad av orangeri 
m teknikkällare, förråd och bastu samt solceller, 
Brösarp 49_1, BL 2021-000201

Yttrande

2021-06-03 Byggnadsnämnden Tomelilla Ulrika Olsson
SBN 2021/16 Grannyttrande till Byggnadsnämnden 2021 Fastighet
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2021.1349 I Ansökan om grävningstillstånd, Gladanleden 4 Ansökan
2021-06-03 Teleservice Bredband Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.1330 I Bekräftelse - anmälan enligt 3 kap. 3 a § 
Arbetsmiljölagen har inkommit till 
Arbetsmiljöverket

Underrättelse

2021-06-03 Arbetsmiljöverket Håkan Johansen
      Fastighet

2021.1353 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-06-04 ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson
SBN 2021/135 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1354 I Np 525-18906-2021, Länsstyrelsens svar på 
anmälan för samråd, markkabel, Illstorp-Sillaröd, 
dnr Np 525-18906-2021

Underrättelse

2021-06-04 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.1355 I Synpunkt rörande området vid dammen i Skåne-
Tranås

Synpunkter

2021-06-04 Katarina Lundberg Niklas Sommelius
SBN 2021/10 Synpunkter och klagomål 2021 - Gata/Park Gata/Park/Natur

2021.1366 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - 
Håkan Bondesson

Ansökan

2021-06-07 Håkan Bondesson Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.1360 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel, 
Jarlstam fyndmarknad ab

Ansökan

2021-06-07 Jarlstam fyndmarknad ab Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.1384 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom
fastigheten Norra Björstorp 8:1, fornlämning
L1991:875, dnr 431-23976-2021

Underrättelse

2021-06-08 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.1368 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel, Nor 
Fashein

Ansökan

2021-06-08 Nor Fashein Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur
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2021.1378 Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter, A310.497/2021. 
Gatupratare 2021-05-25--2025-05-25, 
Industrigatan 2B, Tomelilla

Begäran

2021-06-08 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1382 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i 
samband med föryngringsavverkning inom 
fastigheten Eljaröd 6:1, fornlämning L1991:819, 
dnr 431-21006-2021

Underrättelse

2021-06-08 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.1383 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel - 
Fotoutställning

Ansökan

2021-06-08 Sjöbo FK, Österlens FK, Ystads FK Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.1390 I Ansökan om grävningstillstånd, Ängslyckevägen 
19, Onslunda

Ansökan

2021-06-09 Terrapro AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.1394 I Ansökan om grävningstillstånd, Bröderna 
Nilssons väg 4, Onslunda

Ansökan

2021-06-09 Teleservice Bredband Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.1386 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-06-09 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1389 I Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter, A290.273/2021. 
Belamring i samband med konstrunda 2021-06-
45--2021-07-04, Dilligensvägen 1, Skåne-Tranås

Begäran

2021-06-09 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1397 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel, Jafaris 
Group AB

Ansökan

2021-06-10 Jafaris Group AB Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur
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2021.1399 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-06-10 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1430 I Remiss samrådsärende för anläggning av två 
våtmarker, diarienummer 525-22925-2021. 
Skräppeboda 1_5

Remiss

2021-06-11 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1406 I Covid-19-Lagen - Informationsblad om vad som 
gäller för badanläggningar

Underrättelse

2021-06-11 Länsstyrelsen Skåne Ingela Dejenfelt
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1421 I Ändringsbeslut - Tillstånd enligt 
reservatsföreskrifter samt samråd enligt 12 kap 6 
§ miljöbalken för orienteringstävling på fastigheten 
Kristinehov 1:1 m.fl,  dnr 521-978-2021

Underrättelse

2021-06-11 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.1432 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i 
samband med föryngringsavverkning inom 
fastighet Kristinehov 1_1, fornlämning 
L1991_1416. Diarienummer 431-22356-2021

Beslut

2021-06-14 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1433 I Uppgifter fornlämning 431-22356-2021, 
Kristinehov 1_1

Underrättelse

2021-06-14 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1423 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-06-14 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1436 I Beslut om arkeologisk förundersökning, 
diarienummer 431-17892-2021. Brösarp 79_2 och 
87_2.

Beslut

2021-06-15 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2021.1441 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-06-15 ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson
SBN 2021/141 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1442 I Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrift, diarienummer 
A325.146/2021. Loppis, Ramsåsa 1522, 
Tomelilla, 

Begäran

2021-06-15 Polisen Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1445 I Ansökan om tillfällig torgplats 6 och 7 augusti - 
Fotoutställning, byte av datum

Ansökan

2021-06-16 Sjöbo FK, Österlens FK, Ystads FK Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.1444 I Begäran om yttrande, diarienummer 
A020.866/2021, Uppställning av lastbil för 
insamling av farligt avfall, Malmövägen
/Backsippevägen

Begäran

2021-06-16 Polisen Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1447 I Meddelande om översyn av kulturmiljövårdens 
riksintressen, etapp Mellanbygd, dnr 408-25384-
2021

Underrättelse

2021-06-17 Länsstyrelsen Skåne Kerstin Torseke Hulthén
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1448 I Underrättelse - Länsstyrelsen har tagit emot ditt 
ärende, Begäran om planmöte angående 
detaljplaner. Diarienummer 25643-2021

Underrättelse

2021-06-17 Länsstyrelsen i Skåne län Kerstin Torseke Hulthén
      Plan och exploatering

2021.1449 I Underrättelse - Länsstyrelsen har tagit emot din 
handling i ärendet Begäran om planmöte 
angående detaljplaner. Diarienummer 25643-
2021

Underrättelse

2021-06-17 Länsstyrelsen i Skåne län Kerstin Torseke Hulthén
      Plan och exploatering

2021.1453 I Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter. A360.739/2021. 
Byggställning, Banmästaregatan 32

Begäran

2021-06-18 Polisen Håkan Berggren
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SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter 2021

Gata/Park/Natur

2021.1463 I Ansökan om grävningstillstånd,Grönegatan - 
Byavägen 18

Ansökan

2021-06-21 BRS Networks AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.1467 U Ansokan-ledningsforlaggning-trafikverkets-
fastigheter_Stärkan 1 Tomelilla_us

Ansökan

2021-06-21 Trafikverket Niklas Sommelius
SBN 2021/144 Omläggning spillvattenledning från Stärkan 1 

Tomelilla
VA (vatten & avlopp)

2021.1460 I Beslut om ändrad ordningsföreskrift 
Listarumsåsen, dnr 511-24947-2021 

Beslut

2021-06-21 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
      Gata/Park/Natur

2021.1470 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel, Ellen 
R

Ansökan

2021-06-22 Ellen Richter Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.1486 I Tillstånd A360.739/2021 Byggställning, 
Banmästaregatan 32, Tomelilla, 2021-06-28--
2021-07-31

Beslut

2021-06-23 Polisen Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1487 U Yttrande - Yttrande om beslut om upplåtelse av 
offentlig plats
A360.739/2021, byggnadsställning, 
Banmästaregatan 32,
Tomelilla, 2021-06-28 - 2020-07-31

Yttrande

2021-06-23 Polisen Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1475 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-06-23 ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson
SBN 2021/147 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1481 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel, PRO 
Tomelilla

Ansökan

2021-06-23 PRO Tomelilla Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur
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2021.1483 I Markupplåtelseavtal avseende elledningar, 
Ramsåsa 37_1. D-2021-00195147

Avtal - varor o tjänster

2021-06-23 E.ON Energidistibution Ulrika Olsson
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1484 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-06-23 ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson
SBN 2021/148 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1506 I Meddelande angående anmälan för samråd, 
markkabel samt rasering av luftledning, Raskarum 
mm. Diarienummer 525-20082-2021

Underrättelse

2021-06-24 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1507 I Länsstyrelsens svar på anmälan för samråd, 
markkabel samt rasering av luftledning, 
Björnastad SV. Diarienummer 525-202052-021

Underrättelse

2021-06-24 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1516 U Svar - Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel 
torsdag_fredag 210701-211231, PRO Tomelilla

Tjänsteskrivelse

2021-06-28 PRO Tomelilla Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.1518 I Länsstyrelsens svar på anmälan för samråd, 
markkabel samt rasering av luftledning, Sillaröd 
mm. Diarienummer 525-21024-2021

Underrättelse

2021-06-28 Länsstyrelsen Åsa Jonasson
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1520 I Ärendet remitteras för yttrande, A704.196/2020, 
Löpartävling, The Gax 100 miles, Österlenleden, 
Ystad, Sjöbo, Simrishamn samt Tomelilla 
kommun, 2021-07-20--2021-21, 2021-07-2... 

Begäran

2021-06-28 Polisen Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1521 I Synpunkt gällande underhåll Byavägen Synpunkter
2021-06-29 Eskil Persson Rasmus Simonsen
SBN 2021/10 Synpunkter och klagomål 2021 - Gata/Park Gata/Park/Natur
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2021.1527 I Produktionsabonnemang_ elproducent, 
Sporthallen - ärendenummer 324184543

Avtal - varor o tjänster

2021-06-29 E.ON Energidistribution AB Ulrika Olsson
      Fastighet

2021.1534 I Länsstyrelsens svar på anmälan för samråd, 
markkabel, Tunbyholm mm. diarienummer 525-
21898-2021

Underrättelse

2021-06-29 Länsstyrelsen Skåne Åsa Jonasson
      Plan och exploatering

2021.1535 I Överklagande av Länsstyrelsen Skåne läns beslut 
om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, TSV 
2021-2742.
Diarienummer 258-3426-2021

Begäran

2021-06-30 Transportstyrelsen Pamela Lindqvist
SBN 2020/330 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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Postlista
Utskriftsdatum: 2021-08-02 Utskriven av: Eva Lärka

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

2021-07-01 - 2021-07-31Datum:

Inkomna, UpprättadeRiktning:
Avdelning: Alla

Handläggare: Alla
Sekretess: Visas ej

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp
Datum Avsändare/Mottagare Handläggare
Ärendenummer Ärendemening Avdelning

Fastighetsbeteckning
2021.1542 I Svar - Beslut, begäran om yttrande angående 

uppvisning på väg, dnr 258-9717-2021.
Beslut

2021-07-01 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1546 I Uppdragsavtal för kommunjägare, Ekdahl. 
20210901-20220831

Avtal - varor o tjänster

2021-07-02 Ragnvald Ekdahl Niklas Sommelius
SBN 2020/100 Jakttillsyningsmän (kommunjägare) 2020 Gata/Park/Natur

2021.1548 U Köpekontrakt - Onslunda 220_1 Avtal - varor o tjänster
2021-07-02 Tore Sahlin och Sara Sahlin Ulrika Olsson
SBN 2021/161 Försäljning - del av Onslunda 220_1 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1551 I För kännedom: anmälan om vattenverksamhet 
och strandskyddsdispens av våtmark i Tomelilla 
kommun; diarienummer 525-22925-21. 
Skräppeboda1_5

Underrättelse

2021-07-05 Länsstyrelsen Skåne Åsa Jonasson
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1568 I Beslut om rensning av Sälshög-Everöds 
vattenavledningsföretag 1965, Tomelilla kommun. 
Dnr 535-21026-2021

Beslut

2021-07-05 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
      Gata/Park/Natur

2021.1590 I Ansökan om grävtillstånd - borrning under 
Grönegatan, Byavägen 18

Ansökan

2021-07-06 BRS Networks Fredrik Gunnarsson
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SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.1650 U Yttrande - A704.196/2020, Löpartävling, The Gax 
100 miles, Österlenleden, (Ystad, Sjöbo, 
Simrishamn samt Tomelilla kommun), 2021-07-
20--2021-21, 2021-

Yttrande

2021-07-06 Polisen Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1599 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-07-07 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/164 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1615 I Föreläggande - Förslag till nytt beslut för 
naturreservatet Benestads backar, Tomelilla 
kommun - Benestad 2_1 och Skvattemölla 1_1.  
Diarienummer 511-16477-2020

Begäran

2021-07-08 Länsstyrelsen Skåne Åsa Jonasson
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1609 I Jordbruksarrende Ullstorp 7:7 - signerat avtal Avtal - varor o tjänster
2021-07-09 Jonas Andersson Ulrika Olsson
SBN 2021/131 Upphandling av jordbruksarrende Ullstorp 7:7 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1614 I Uppdragsavtal för kommunjägare, Nyberg. 
20210901-20220831

Avtal - varor o tjänster

2021-07-09 Håkan Nyberg Niklas Sommelius
SBN 2020/100 Jakttillsyningsmän (kommunjägare) 2020 Gata/Park/Natur

2021.1617 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel, Jafaris 
Group AB                

Ansökan

2021-07-09 Jafaris Group AB Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.1729 U Motbud rörande skadeståndskrav med anledning 
av skada 50-32026-19 SUJ

Yttrande

2021-07-12 Länsförsäkringar Niklas Sommelius
SBN 2019/340 Regresskrav översvämning Spjutet 15, Spjutgatan 

14
VA (vatten & avlopp)

2021.1731 U Motbud rörande skadeståndskrav med anledning 
av skada 50-32166-19 SUJ

Yttrande

2021-07-12 Länsförsäkringar Niklas Sommelius
SBN 2019/325 Regresskrav översvämning Gullvivan 5, 

Tunnbindaregatan 29
VA (vatten & avlopp)
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2021.1733 U Motbud rörande skadeståndskrav med anledning 
av skada FF045175403S

Yttrande

2021-07-12 Folksam Niklas Sommelius
SBN 2020/145 Regresskrav översvämning Förgätmigej 3, 

Urmakaregatan 1
VA (vatten & avlopp)

2021.1653 I Ansökan om grävtillstånd - Furegatan 6, Tomelilla Ansökan
2021-07-12 Terrapro Ab Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.1647 I Beslut vattenverksamhet och dispens från 
strandskyddsbestämmelserna, DNR 535-22925-
21, 521-28710-21

Beslut

2021-07-12 Länsstyrelsen Skåne Åsa Jonasson
      Gata/Park/Natur

2021.1677 I Ansökan om grävtillstånd - Smedgatan 4, 
Smedstorp

Ansökan

2021-07-13 BRS Networks AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.1652 I Uppdragsavtal för kommunjägare, Strand. 
20210901-20220831

Avtal - varor o tjänster

2021-07-13 Christoffer Strand Niklas Sommelius
SBN 2020/100 Jakttillsyningsmän (kommunjägare) 2020 Gata/Park/Natur

2021.1666 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021-
07-23, A.R

Ansökan

2021-07-13 Angelica Rasmusson Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.1658 I Remiss, obs kort svartid AZ, A339.465/2021 . 
Konsert av feriearbetare -Torget, Kommunhuset, 
Stationen Tomelilla 2021-07-20 -- 2021-07-29

Begäran

2021-07-13 Polisen Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1668 I Rättelse - Beslut vattenverksamhet och dispens 
från strandskyddsbestämmelserna, DNR 535-
22925-21, 521-28710-21. Skräppeboda 1_5

Beslut

2021-07-14 Länsstyrelsen Skåne Åsa Jonasson
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1672 I DM, A310.497/2021, Gatupratare, Industrigatan 
2B, Tomelilla, 2021-05-25--2025-05-25 

Begäran

2021-07-14 Polisen Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala Gata/Park/Natur
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ordningsföreskrifter 2021

2021.1749 U Delegeringsbeslut parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-07-15 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/164 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.1697 I Motorcykelkortege och uppställning av 
motorcyklar, Hamnpiren,
Simrishamn, Nya Åhusparken, Kristianstad, 2021-
08-08. Diarienummer A150.654/2021

Remiss

2021-07-15 Polisen Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1730 I Accepterat motbud rörande skadeståndskrav med 
anledning av skada 50-32026-19 SUJ

Avtal - samverkan

2021-07-19 Länsfärsäkringar Niklas Sommelius
SBN 2019/340 Regresskrav översvämning Spjutet 15, Spjutgatan 

14
VA (vatten & avlopp)

2021.1732 I Accepterat motbud rörande skadeståndskrav med 
anledning av skada 50-32166-19 SUJ

Yttrande

2021-07-19 Länsförsäkringar Niklas Sommelius
SBN 2019/325 Regresskrav översvämning Gullvivan 5, 

Tunnbindaregatan 29
VA (vatten & avlopp)

2021.1701 I Markupplåtelseavtal avseende elledningar, 
Tomelilla 10_239. D-2021-00269897

Avtal - samverkan

2021-07-19 E.ON Energidistribution AB Ulrika Olsson
      Fastighet

2021.1702 U Yttrande - A310.497/2021, Gatupratare, 
Industrigatan 2B, Tomelilla, 2021-05-25--2025-05-
25

Yttrande

2021-07-19 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1704 I Underrättelse om polisanmälan gällande 
skadegörelse, Lärarevägen 9, dnr: 5000-
K822509-21

Underrättelse

2021-07-19 Polismyndigheten Håkan Johansen
      Fastighet

2021.1718 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, faktura Ansökan
2021-07-20 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2021.1721 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-07-20 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/172 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1722 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-07-20 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/173 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1723 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel, 
Föreningen Österlen Hjärtlung

Ansökan

2021-07-20 Föreningen Österlen Hjärtlung Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.1736 I Intresseanmälan  - Bikupor på kommunens mark, 
Henrik Christensen

Anmälan

2021-07-21 Henrik Christensen Håkan Berggren
SBN 2021/138 Bikupor på kommunens mark Gata/Park/Natur

2021.1738 I Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter, A414.425/2021. 
Loppmarknad 2021-07-31, Brunnsviksvägen 26, 
Brösarp

Begäran

2021-07-22 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1746 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 
plats, A325.146/2021, Loppis  Ramsåsa 1522, 
lördagar 2021-06-12--2021-10-30

Yttrande

2021-07-23 Polismyndigheten Ulrika Olsson
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1740 U Motbud rörande skadeståndskrav med anledning 
av skada 50-31972-19 SUJ

Yttrande

2021-07-23 Länsförsäkringar Niklas Sommelius
SBN 2019/310 Regresskrav översvämning Flygaren 12, 

Österlengatan 12
VA (vatten & avlopp)

2021.1741 I Accepterat motbud rörande skadeståndskrav med 
anledning av skada 50-31972-19 SUJ

Avtal - samverkan

2021-07-23 Länsförsäkringar Niklas Sommelius
SBN 2019/310 Regresskrav översvämning Flygaren 12, 

Österlengatan 12
VA (vatten & avlopp)

2021.1742 I Motbud rörande skadeståndskrav med anledning 
av skada 50-32279-19 SUJ

Yttrande

2021-07-23 Länsförsäkringar Niklas Sommelius
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SBN 2019/292 Regresskrav översvämning Byggmästaren 6, 
Hantverkaregatan 25

VA (vatten & avlopp)

2021.1743 I Accepterat motbud rörande skadeståndskrav med 
anledning av skada 50-32279-19 SUJ

Avtal - samverkan

2021-07-23 Länsförsäkringar Niklas Sommelius
SBN 2019/292 Regresskrav översvämning Byggmästaren 6, 

Hantverkaregatan 25
VA (vatten & avlopp)

2021.1744 U Motbud rörande skadeståndskrav med anledning 
av skada 50-32110-19 SUJ

Yttrande

2021-07-23 Länsförsäkringar Niklas Sommelius
SBN 2019/308 Regresskrav översvämning Flygaren 14, 

Österlengatan 14
VA (vatten & avlopp)

2021.1745 I Accepterat motbud rörande skadeståndskrav med 
anledning av skada 50-32110-19 SUJ

Avtal - samverkan

2021-07-23 Länsförsäkringar Niklas Sommelius
SBN 2019/308 Regresskrav översvämning Flygaren 14, 

Österlengatan 14
VA (vatten & avlopp)

2021.1754 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-07-27 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/174 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1755 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - Fys 
group AB

Ansökan

2021-07-28 Fys group AB Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.1756 U Svar - Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - 
Fys group AB

Yttrande

2021-07-28 Fys group AB Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.1757 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-07-28 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1759 I Ansökan om P-förbud samt trafikförändring, 
Tomegatan

Ansökan

2021-07-29 Ramudden AB Håkan Berggren
      Gata/Park/Natur
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2021.1760 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-07-29 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1761 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-07-29 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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BAB Rapport 1.2

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

Redovisade belopp är bevi jade 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: 2021-06-01 Till: 2021-06-30 Utskrift: 2021-08-09

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2020-047 Avslag 2021-06-07 0 kr

BAB 2021-018 Bifall 2021-06-07 44 770 kr

BAB 2021-022* Bifall 2021-06-09 11 849 kr

Summa: 56 619 kr

Antal poster: 3 st

Total summa: 56 619 kr

Totalt antal poster: 3 st
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BAB Rapport 1.2

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

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

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 56 619 kr

Totalt antal poster: 3 st
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BAB Rapport 1.2

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

Redovisade belopp är bevi jade 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: 2021-07-01 Till: 2021-07-31 Utskrift: 2021-08-09

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2020-061 Bifall 2021-07-19 - 2 316 kr

BAB 2021-003** Bifall 2021-07-19 4 937 kr

Summa: 2 621 kr

Antal poster: 2 st

Total summa: 2 621 kr

Totalt antal poster: 2 st
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BAB Rapport 1.2

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

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

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 2 621 kr

Totalt antal poster: 2 st
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Telefon: 070-995 83 30  

Diarienummer: SBN 2021/3

Datum 20 augusti 2021

Redovisning av anmälningsärenden 
2021-08-27

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden 
och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-27:

 Protokoll Årsstämma Österlens vattenråd 2021-05-28
 Protokoll Konstituerande möte Österlens vattenråd 2021-05-28
 Årsrapport från Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten 

Länk till rapport:
www.hanomiljo.se/resultat

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-08-20.

Protokoll Årsstämma Österlens vattenråd 2021-05-28, handlingsid: Sbn 2021.1853.

Protokoll konstituerande möte Österlens vattenråd 2021-05-28, handlingsid: Sbn 
2021.1854.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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§

1 (2)

Protokoll fört vid Österlens Vattenråds konstituerande möte 2021-05-28, direkt efter 
årsstämman, Vantalängan

Deltagande: Hans-Olof Höglund, Kenneth Strömbeck, Tina Bergström-Darrell, Mats 
Arnoldsson, Karin Bergendahl, Peter Bentzer, Ronny Hammar
Adjungerade: Maria Adolfsson, Jonas Dahl, Therese Parodi, Mikael Ulvhult

1. Mötets öppnande
Hans-Olof hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2. Val av justerare
Mats Arnoldsson tillsammans med Hans-Olof valdes till att justera dagens protokoll

3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4. Konstituerande
Kenneth Strömbeck valdes till vice ordförande, Tina Bergström-Darrell valdes till 
sekreterare och Maria Adolfsson valdes till kassör.

5. Firmatecknare
Ordförande Hans-Olof Höglund och Kassör Maria Adolfsson utsågs till firmatecknare 
var för sig.

6. Överföring av pengar till projektkontot för Therese Parodi
Beslöts att föra över 100 000 kr till projektkontot för Therese Parodi, 
åtgärdssamordnare (ÖVR och NKT)

7. Övrigt
Mikael Ulvhult påtalade vikten av att styrelsen arbetar med invasiva arter.
Kenneth Strömbeck tycke att styrelsen skall arbeta med projektbeskrivning för 
Naturum Österlens Vatten.
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2 (2)

8. Nästa möte
Sedan tidigare är det bestämt styrelsemöte den 27 augusti och 26 november.

9. Avslutning
Hans-Olof tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Tina Bergström-Darrell

Justeras: Justeras:

Hans-Olof Höglund Mats Arnoldsson
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§

1  (3)

Protokoll fört vid Österlens Vattenråds Årsstämma 2021-05-28 kl. 10.00-12.30 vid 
Vantalängan, Brösarp

Deltagande: Hans-Olof Höglund, Kenneth Strömbeck, Tina Bergström-Darrell, Mikael 
Ulvhult, Mats Arnoldsson, Christian Holst, Karin Bergendahl, Peter Bentzer, Ronny Hammar, 
Maria Adolfsson, Therese Parodi, Jonas Dahl, Lage Engebo, Jan-Erik Persson, Jan-Erik 
Broomé, Peter Boström, Lisa Kvarnbäck, Elisabeth Logård

1. Mötets öppnande
Hans-Olof hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat

2. Val av ordförande för stämman
Stämman valde Hans-Olof till att leda årsstämman

3. Justering av röstlängd
Röstlängden bestod av Lage Engebo, Jan-Erik Broomé, Lisa Kvarnbäck, Elisabeth 
Logård 

4. Fastställande av dagordning 
Stämman godkände utskickad dagordning 

5. Val av sekreterare för stämman
Stämman valde Tina Bergström-Darrell till att skriva årsmötesprotokollet

6. Val av 2 personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll
Stämman valde Lisa Kvarnbäck och Lage Engebo att justera stämmans protokoll 
tillsammans med ordföranden.

7. Stämmans behöriga utlysande 
Kallelse till stämman skickades ut till samtliga den 24 april. 
Stämman beslöt att stämman är behörigen utlyst.
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8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

Hans-Olof Höglund föredrog verksamhetsberättelsen varefter den lades till 
handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse för 2020
Tina Bergström-Darrell föredrog revisorernas berättelse eftersom ingen revisor kunde 
deltaga vid stämman. Revisorernas berättelse lades till handlingarna.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisorernas berättelse avser
Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Fastställande av rådets balansräkning och medeldisposition
Stämman beslöt att fastställa utskickad balans- och resultaträkning för 2020.

12. Val av ordförande i styrelsen
Stämman valde Hans-Olof Höglund till styrelsens ordförande på 1 år (2021-2022)

13. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa
Stämman valde Ronny Hammar (LRF) som ledamot på 2 år (2021-2023)
Kvarstår till stämman 2022 gör Qalinle Dayib (Kristianstad), Hans-Olof Höglund 
(Simrishamn), Kenneth Strömbeck (Tomelilla och Karin Bergendahl 
(Naturskyddsföreningen Kristianstad och Bromölla) Hörby har en vakant plats som 
ledamot i styrelsen.
Stämman valde Christian Holst (Högesta & Christinehof), Sven Sassersson 
(Tommarpsåns fiskevårdsområde) Peter Benzer (Markägare) till ersättare på 1 år 
(2021-2022)
Kvarstår som ersättare för 1 år gör Tina Bergström-Darrell (Tomelilla) och Mats 
Arnoldsson (Simrishamn). Hörby har en vakant plats som ersättare.

    
14. Val av revisorer och ersättare för dessa

Stämman valde Birger Bernhoff (LRF) som revisor på 1 år (2021-2022)
Kvarstår som revisor gör Ulla-Christina Lindberg (Tomelilla) till 2022.
Stämman valde Inga-Lill Bjartén (Simrishamn) som ersättare på 1 år.
Kvarstår på 1 år som ersättare gör Birgit Johansson (Tomelilla).

15. Val av valberedningen samt sammankallande
Stämman valde Maria Adolfsson (sammankallande) och Peter Boström till 
valberedningen för 1 år (2021-2022)

16. Fastställande av arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Stämman beslöt att fastställa utskickad arbetsplan och budget efter en viss revidering 
av medlemsantalet i budgeten.

17. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsåret
Stämman beslöt att medlemsavgifter skall vara oförändrade.
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18. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
Det fanns inga ärenden för behandling.

19. Avslutning
Hans-Olof tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

      Efter stämman kunde deltagande njuta av pajer bakade av Hans-Olof.

Vid protokollet: Ordförande:

Tina Bergström-Darrell Hans-Olof Höglund

Justeras: Justeras:

Lisa Kvarnbäck Lage Engebo
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