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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 7 september 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
09-24

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

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:

1. Namnbyte på väg i Sälshög.

2. Johan Persson och Cornelia Berglund från Österlen VA AB informerar kring 
åtgärder kopplade till översvämningarna.

3. Rasmus Simonsen informerar om hur förvaltningen arbetar med 
grönyteskötsel i dagsläget.

4. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)

- Visionsarbete i samhällsbyggnadsnämnden

- Förslag att genomföra medborgardialog

5. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

6. Information från teknisk chef Ulrika Olsson

7. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-09-07.

Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn 2021.1980.

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.
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 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 
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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 visionsmedel

Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige fattar beslut om att i visionens anda avsätta 
visionsmedel med motsvarande 200 tkr per år fr.o.m. 2021. Syftet är att dessa 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. Visionsmedlen 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 visionsmedlen 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 om visionsmedel 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 visionsmedlen, 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 och hållbar bit av Skåne.
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Ekonomiska konsekvenser

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Emelie Olsson 
Titel: Ekonom
E-post: emelie.olsson@tomelilla.se

Diarienummer: SBN 2020/301

Datum 1 september 2021

Ekonomisk uppföljning delårsrapport 2 
januari-augusti 2021 

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna delårsrapport 2 för januari-augusti 
2021 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett nollresultat för helåret 2021. Det finns 
dock både under- och överskott inom verksamheten.

I prognosen inryms bland annat underskott för plan som hänförs till konsultarvode 
och den tillförordnade planchef som varit inhyrd under året. Verksamheten har 
tidigare haft en kombinerad plan-/byggchef där kostnaden till 100% belastat 
byggnadsnämnden. 

Inom övriga verksamheter finns både över- och underskott. Verksamheten för 
bostadsanpassning prognostiserar ett överskott på 0,2 miljoner kronor, vilket är 
osäkert då det inte går att förutspå vilken typ av ärenden som inkommer under året. 

Gata/park prognostiserar ett mindre överskott på grund av fortsatta intäkter från Va. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom Emelie Olsson, 2021-09-01.

Ekonomisk uppföljning delårsrapport 2 januari-augusti 2021, handlingsid: Sbn 
2021.2059.
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Emelie Olsson

Ekonom

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Delårsrapport jan-aug 2021
 Rapportperiod: 2021-08-31    Organisation: Samhällsbyggnadsnämnden
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Delårsrapport jan-aug 2021 2

Förvaltningsberättelse

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten

Vad säger medborgarna?
Inom nämndens olika verksamhetsområden finns det ett fåtal brukarundersökningar där 
verksamheten kan jämföras mot andra kommuners verksamhet inom liknande områden. 
Det enda verksamhetsområde där det finns brukarundersökning är inom Måltidsverkstan. 
Den senaste nöjdhetsenkäten inom äldreomsorgen visade på mycket goda resultat, mellan 
97–99 % nöjdhet. Detta är högt i relation till riket.

Förvaltningen överväger om den ska vara med i en större undersökning inför 2022.
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Delårsrapport jan-aug 2021 3

Verksamhetsanalyser

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarsområde
 Upprättande av myndighetshantering av planer

 Upprättande av kartor

 Husutsättning

 Naturvård

 Miljömålsarbete

 Exploatering och tomtförsäljning

 Förvaltning av kommunala fastigheter och anläggningar

 Måltidsverkstan, består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter

 Logistikcenter för samordnad varudistribution för Ystad, Simrishamn och 
Tomelilla

 Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd

 Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna 
platser

 Kommunens vatten- och avloppsanläggningar

 Offentlig renhållning och belysning

 Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur

 Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag

 Tillgänglighetsfrågor till viss del

 Miljöfrågor

 Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling

 Bostadsanpassningsbidrag
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Delårsrapport jan-aug 2021 4

Väsentliga händelser
 Renovering av Eljarödsbadet blev klart inför säsongsöppningen

 En kock från Måltidsverkstan har gått vidare i Arlas produkttävling

 Tredimensionellt övergångsställe har färdigställts i Tomelilla tätort

 Inventering för digitalisering av vägmärken pågår i byarna

 Planenheten har genom byte av planchef fått ny energi som påverkat verksamheten 
positivt

 Stort intresse att köpa såväl industrimark som småhusmark

Verksamhetsuppföljning
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan 
som finns, med den skillnaden att pandemin har påverkat möten, feriearbetare etc.

Inom verksamheten har pandemin påverkat på så sätt att exempelvis extra tömningar av 
sopkärl i anslutning till vandringsleder införts på grund av en ökad belastning. Andra 
åtgärder som genomförts under året är ändrade rutiner av sophantering till serviceboende. 
Åtgärder kring baden har också gjorts utifrån ett covid-19-perspektiv. Det har till exempel 
satts upp informationsskyltar och plexiglas vid disken på biblioteken, markeringar för 
köbildningar vid omklädningsrum, kassa och kiosk.

Den tekniska avdelningen arbetar löpande med att underhålla kommunens fastigheter för 
att bibehålla det ekonomiska värdet. Verksamheten arbetar även för en minskad 
energianvändning till exempel genom utbyte och automatisering av energikrävande 
utrustning.

En större renovering pågår på Västervångens förskola; nytt tak, ventilation och solceller 
installeras. En ny solcellsanläggning har installerats samt att man driftsatt en ny 
ventilationsanläggning på kommunhuset.

Utökad Fastighetsenhet med en projektanställning under en tvåårsperiod för införandet av 
digitalt underhållsprogram.

Fastighetsenheten har på grund av snöperioden i början av året förbrukat hela årets 
vinterbudget.

Fastighetsenheten har investerat i en redskapsbärare som kommer att användas gemensamt 
med Gata/Park och Fritidsverksamheten. Maskinen ersätter två äldre traktorer som sålts.

Vid om-/nybyggnation av områden har verksamheten även arbetat med trygga och 
tillgängliga utemiljöer, för ökad möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation. Under året 
arbetade verksamheten för att ha en fungerande belysning samt att hitta lösningar för att 
otrygga områden ska uppfattas som tryggare.

16



Delårsrapport jan-aug 2021 5

Folkets park har genomgått ett röjningsarbete och gjorts mer tillgänglig för allmänheten.

Verksamheten har arbetat aktivt med kundfokus utifrån kommunens antagna serviceplan, 
vilket troligtvis har lett till mindre klagomål avseende kommunens grönytor.

Verksamheten för diskussioner med föreningar som har ett intresse av att driva utebaden 
kommande år.

I processen att ha mer närproducerad mat har Måltidsverkstan skrivit avtal med Kronägg 
för att få närproducerade ägg från Elinsro.

Det har tagits fram underlag till så kallade "öppna data" som publicerats.

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?
Nämnden har påbörjat sitt arbete med att genomföra visionen. Förvaltningen har initierat 
en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill implementera den. Det är viktigt att 
såväl exploatering som beställning av VA-tjänster, men även andra typer av projekt och 
investeringar sker i linje med visionen att skapa en hållbar tillväxt. Det finns även exempel 
inom gatu- och parkverksamheten som handlar om kreativitet, vilket är positivt för såväl 
verksamhet som för kommunmedborgare. Allt från våra vackra påskägg till vårt nya 
övergångsställe och från "Här Gårman" tavla till "Fru Gårman" tavla.

Hur arbetar vi för att uppnå livskvalitetsprogrammets intentioner?
Mod - Främja klimatsmarta alternativ, fasa ut fossila bränsle, väljer miljömässigt och etiskt 
hållbara varor samt förändrar vår konsumtion

Aktiva - Hälsa kopplad till lekplatser, cykelleder, mötesplatser samt vandringsleder och 
motionsspår

Öppna - Erbjuder en väg in som ger hög servicegrad och snabb återkoppling

Kommunen upplåter kommunal mark för biodling, bevara och utveckla landskap för 
hållbara ekosystem (biologisk mångfald)

Nyfikna - utvecklade hållbarhetskrav, vid upphandlingar exempelvis konstgräsplan, låt 
ekonomin skapa mer värde

Intern kontroll
Genomförd kontroll av Risk id 2 (ej verkställd snöröjning) är utförd. Stickprov av protokoll 
och handlingar har utförts.

Vinterväghållningen sköts i byarna av entreprenörer som efter behov utför lämplig åtgärd. 
Varje enskild entreprenör ansvarar själv för att skapa ett tryggt och framkomligt vägnät 
under hela vinterperioden.

Vid utfört arbete meddelar entreprenörerna kommunen tidpunkt, plats, arbetad tid samt 
utförd åtgärd via en dagbok som sedan lämnas in för kontroll och sedermera fakturering.
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Utöver kontrollen av handlingar utförs även okulära kontroller för att försäkra att åtgärden 
är utförd, samt diskussion med medborgare i byarna om hur vinterväghållningen sköts 
(kommer via klagomål och synpunkter).

Genomförd kontroll av Risk id 12 (bristande underhåll) - Stickprov av checklista från 
husmöte med fastighetsronderingar har genomförts.

Den befintligt löpande underhållsplanen, vars innehåll årligen uppdateras gemensamt med 
fastighetspersonalen och via husmöten med verksamheter i kommunalägda fastigheter. 
Därefter prioriteras det mest akuta behoven med hänsyn till den årliga underhållsbudgeten. 
Eventuella större önskemål eller underhållsbehov lyfts mot investeringsberedningen.

Inga av ovanstående granskningar föranleder några åtgärder från nämndens sida.

Måluppföljning
Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Minska energianvändningen.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Vi arbetar med att minska energianvändningen i kommunen. 
En del av investeringarna som verksamheten arbetade med under året kommer att leda till 
energieffektivisering, till exempel byte av ventilationsaggregat. Utbyte av gatubelysning 
från högtrycksnatrium till led-armatur.

Delaktighet och egenmakt 
Förbättra dialogen med medborgarna.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Medborgardialog har förts gällande torget.

Trygghet och hälsa
Gång- och cykelleder ska utökas och sammankopplas.

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Totalt kommer 700 meter gång- och cykelväg att byggas ut i 
centralorten under året.

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

Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Mindre renoveringar på Välabadet och Smedstorpsbadet har 
åtgärdats samt en totalrenovering av Eljarödsbadet. Baden stod klara inför 
säsongsöppningen. Under hösten och vintern kommer det ske en ombyggnation av torget 
och GC-vägar i centralorten Tomelilla. Två nya lekplatser kommer att byggas under 
hösten. Scenen i stadsparken byggs om under hösten/vintern och nya informationsskyltar 
kommer att sätts upp. I samband med åtgärder kring Välabäcken förbättrar vi 
tillgängligheten för fotgängare genom att anlägga en ny gångstig.
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Ekonomi
Nettokostnader (tkr) Utfall 

jan-
aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Intäkter 52096 51758 72605 72605 0

Kostnader -78196 -79658 -121344 -121344 0

Summa nettokostnader -26100 -27900 -48739 -48739 0

Nettokostnader i detalj (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-
aug 
2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Samhällsbyggnadsnämnd -189 -182 -226 -226 0

Samhällsbyggnad centralt -2207 -1944 -3488 -3488 0

Gata/Park, övergripande -7745 -8856 -13966 -13966 0

Miljö och natur -502 -600 -563 -700 -137

GK-service, drift -4096 -4115 -9118 -8792 326

Plan -679 -1779 -2211 -2942 -731

Fastighet -223 1035 0 0 0

Bostadsanpassning -771 -333 -1657 -1411 246

Fritidsverksamhet -9011 -9799 -15267 -14771 496

Samordnad varudistribution 440 624 0 0 0

Måltidsverkstan -1116 -1952 -2243 -2443 -200

Summa nettokostnader exklusive 
VA

-26099 -27900 -48739 -48739 0

VA-verksamheten -31 -568 0 0 0

Summa nettokostnader inklusive 
VA

-26130 -28468 -48739 -48739 0

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett resultat som är i balans med budget. Det 
finns dock både under och överskott inom verksamheten. Överskotten finns bland annat 
inom bostadsanpassning vars prognos är cirka + 0,2 mnkr, men prognosen är osäker då 
verksamheten inte kan förutspå hur många ärenden som inkommer under året samt hur 
kostsamma de kommer att vara.

Fritidsverksamheten prognostiserar också ett överskott på knappt 0,5 mnkr, vilket beror på 
att baden går med överskott då verksamheten varit delvis stängd under året samt att 
enheten omfördelat personal mellan verksamheterna.
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Gata/Parks driftsenhet prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr vilket beror på att 
verksamheten har fortsatta intäkter från Österlen VA samt haft en del intäkter från 
fastighet i samband med arbetet på Eljarödsbadet.

Planverksamheten prognostiserar ett resultat på - 0,7 mnkr på grund av att man tagit in 
konsulter för tillförordnad planchefsuppdraget samt för byggnadsinspektörsuppdraget. 
Tidigare har kommunen haft en kombinerad plan/byggchef där kostnaden till 100 % 
belastat byggnadsnämnden. Verksamheten för miljö och natur prognostiserar ett mindre 
underskott på -0,1 mnkr då man under året har kostnader för del av tjänst som inte finns 
med i budget. Måltidsverkstan visar på ett underskott på -0,2 mnkr. Anledningen till 
underskottet är bland annat att barnantalet varit mindre under sommarlovet samt att 
pandemin har påverkat på så sätt att vi haft mycket vikarier i verksamheten under våren, 
vilket varit kostsamt.

Investeringar i detalj (tkr) Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan- dec 

2021

Budget-
avvikelse

Fastighet -23163 -33796 -35339 -1543
Västervången ventilation -1167 -4000 -3000 1000

Västervången tak -3018 -3000 -3300 -300

Västervången belysning -21 -500 -100 400

Västervången larm mm -454 -1000 -1000 0

Västervången lekredskap -17 -300 -300 0

Konstgräsplan 2021 -1475 -3500 -3500 0

Redskapsbärare -698 -600 -698 -98

Fordon -162 -150 -162 -12

Styrning portar brandstation -273 -400 -400 0

Solceller sporthall tak -592 -2000 -2000 0

Underhållsprogram fastighet 0 -300 -300 0

Byggprojekt skola 1 och 2 -681 -300 -730 -430

Meröppet tomelilla bibliotek -841 -700 -841 -141

Paviljong Brösarps skola -418 -2000 -418 1582

Lindesborgsskolan projekt -1115 -3000 -2000 1000

Ospecificerat tillgänglighet 2021 -203 -3000 -2791 209

Pågående Projekt från 2020 -6184 -5546 -7799 -2253

Projekt Utebad -5371 -3500 -6000 -2500

Summa fastighet -23163 -33796 -35339 -1543
Gata och park -4556 -25385 -24885 500
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Ospecificerat -288 -1237 -1237 0

Namnbyte Enskilda vägar 0 -700 -200 500

Ospecificerat Gata och park 2021 -178

Fordon CPC22S -299 -300 -300 0

Asfaltsprogram 2021 -933 -1000 -1000 0

Gatuinvesteringar VA 2021 -1531 -6000 -6000 0

Farthinder 2021 0 -300 -300 0

Busshållplats Ystadvägen 0 -548 -548 0

Digitala skyltar -8 -300 -300 0

Gatubelysning 2021 -132 -1500 -1500 0

Gatubelysning ej Kom 2021 -518 -1700 -1700 0

Lekplatser 2021 0 -1500 -1500 0

Julbelysning 2021 0 -500 -500 0

Torgyta samt GC vägar -561 -8300 -8300 0

Stadsparken, nytt staket mm -109 -500 -500 0

Välabäcken 0 -1000 -1000 0

Summa gata och park -4556 -25385 -24885 500
Infrastruktur
Fiberutbyggnad -422 -6000 -6000 0

Summa infrastruktur -422 -6000 -6000 0
Summa investeringar 
samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA

-28141 -65181 -66224 -1043

Verksamheten kommer att starta upp arbetet med Välabadet under hösten 2021. Pengarna 
tas från ospecificerat, planen var dock att starta 2022. Anledningen till det prognostiserade 
underskottet är främst att Eljarödsbadet kostat mer än budgeterat.

Prognosen för investeringarna fortlöper enligt budget för Va. Investeringarna för 
samhällsbyggnadsverksamheterna ser ut att gå med ett mindre underskott för året, vissa 
investeringar skjuts på framtiden samt att några investeringar förväntas bli mindre 
kostsamma än vad man budgeterat för.

Framtid
En utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten Tomelilla och de mindre 
tätorterna i kommunen. En tätort som är attraktiv och som upplevs som trygg och ren 
innebär att fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och utveckla sin verksamhet. 
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Nämnden anser att det är viktigt för hela kommunen att börja diskutera och våga satsa på 
tätorten Tomelilla. Den satsning som nu görs på torget är ett första steg i rätt riktning.

En annan utmaning är att de driftsmedel som finns i budgeten inte har förändrats de 
senaste åren. Kommunen anlägger exempelvis fler grönytor, men driftbudgeten är 
oförändrad, vilket leder till bristande underhåll av grönytor och rabatter. Detta skapar 
irritation och klagomål från medborgarna. En vacker kommun med mycket grönska, träd 
och blommor bidrar till välmående och stolthet. Därför är en stor utmaning att växla upp 
verksamheten och överväga hur resurser kan skapas för att införliva detta. Kommunen är 
en aktör i detta, men ser att alla parter; såsom föreningar, företag och enskilda 
fastighetsägare även behöver ta sitt ansvar för att höja trivselkänslan i kommunen. Och då 
kanske främst i Tomelilla tätort eftersom förvaltningen upplever att det främst är i 
centralorten det upplevs som ett problem och inte på samma sätt ute i byarna.

En tredje utmaning är att trots rådande pandemi vill fler bygga och bygga om och det finns 
ett tryck på bygg- och planenheten. För att möta upp denna ökade efterfrågan kommer det 
att krävas fler detaljplaner, men också övervägande om ny mark för såväl enskilda som för 
näringsidkare. Det blir en utmaning att vara följsam i detta i relation med de personella 
resurser och konsultkostnader som är budgeterade.

Medarbetarmässigt arbetar alltfler medarbetare med fler ansvarsområden än tidigare, vilket 
leder till svårigheter i prioriteringar och mindre attraktiva tjänster. Vi kan konstatera att 
några av de tjänster som försvunnit har lett till brister i verksamheten på grund av att 
kompetensen inte finns i den utsträckning som man hade önskat. På den positiva sidan ser 
vi att medarbetare tar egna initiativ och vågar ta egna beslut som uppskattas av 
kommunmedborgarna.

Nämnden måste som beställarnämnd gentemot Va-bolaget överväga vilka investeringar och 
förbättringar som måste göras för att förhindra eller minska kommande översvämningar. 
Även gatu- och parkverksamheten har ett ansvar för detta då kantstenar eller andra 
förhållanden bidrar till att leda regnvattnet fel. Åtgärder i Välabäcken är andra insatser som 
kan bidra till minskad risk för översvämning, men även att bäcken uppfattas som mer 
tilltalande än den är idag.

Trafiksäkerhet är ett område som måste förbättras. Det finns kommunala vägar och 
korsningar som måste förbättras samtidigt som det finns kritik gällande det statliga vägnätet 
och då gäller det främst hastighetsgränser. Medborgarna vet inte om vägen är kommunal 
eller statlig. Nämnden och kommunen måste därför överväga på vilka sätt/metoder som är 
meningsfulla för att få till stånd förändringar på det statliga vägnätet.

Hållbarhetsperspektiv är ett perspektiv som blir alltmer påtagligt för 
samhällsbyggnadsverksamheten. Det kan handla om allt från smartare grässorter till hur 
vägar och fastigheter byggs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Andra exempel är att det 
kommer att handla om att verksamheten vid kommande investeringar eller projekt kommer 
att ha fokus på miljövänliga alternativ för att åstadkomma hållbara lösningar. Exempel på 
detta är att all dieseldriven utrustning övergår på sikt till fossilfri miljödiesel. Vid renovering 
av kommunala fastigheter implementerar vi solceller och överordnade styrsystem. Det 
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kommer läggas fokus på energibesparande åtgärder och utbyggnad av förnybar energiform 
samt bättre kontroll på säkerheten med ett elektroniskt passersystem.
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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: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 34

Diarienummer: SBN 2021/198

Datum 8 september 2021

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Hundrastgård i Lunnarp

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara 
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau § 
151/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter 
till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Familjen Månsson har kommit in med medborgarinitiativ den 29 juni 2021 
med i huvudsak följande lydelse:
Vi bor i Lunnarp och har hundar så därför tänkte vi att det kunde vara bra med en 
hundrastgård i byn. Det finns ju bra med utrymme till det på gröningen mellan husen 
på Trolles väg o järnvägen. Det bara står o blir förväxt till ingen nytta. Som det nu är 
så måste man in till Tomelilla om man vill rasta hundarna så att de kan springa själv. 
Det finns ju en hel del hundar i byn så det hade varit ett välkommet tillskott.

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Ett förslag som gynnar invånarna i Lunnarp och främjar en social mötesplats. I 
nuvarande budget för samhällsbyggnadsnämnden finns det dock inte utrymme för en 
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investering av detta slag. Samhällsbyggnad uppskattar investeringskostnaden för den 
aktuella hundrastgården till ca 200 000 kronor. Därutöver tillkommer drift och 
underhållskostnader med 5 000 - 10 000 kronor per år Förvaltningens förslag till 
beslut är att frågan hanteras av investeringsberedningen och budgetberedningen för 
budgetåret 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget kommer att öka investeringbehovet samt öka driftsbudgeten.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Förslaget bedöms inte påverka miljön negativt.

Uppföljning
Förvaltningen anser inte att en uppföljning av medborgarinitiativet
behövs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-09-08.

Remiss - Ksau § 151/2021 Medborgarinitiativ - Hundrastgård i Lunnarp, handlingsid: 
Sbn 2021.1977.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

Ksau § 151 Dnr KS 2021/138

Medborgarinitiativ - Hundrastgård, 
Lunnarp

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

Ärendebeskrivning
Familjen Månsson har kommit in med medborgarinitiativ den 29 juni 2021 
med i huvudsak följande lydelse:
Vi bor i Lunnarp och har hundar så därför tänkte vi att det kunde vara bra med en 
hundrastgård i byn. Det finns ju bra med utrymme till det på gröningen mellan husen 
på Trolles väg o järnvägen. Det bara står o blir förväxt till ingen nytta. Som det nu är 
så måste man in till Tomelilla om man vill rasta hundarna så att de kan springa själv. 
Det finns ju en hel del hundar i byn så det hade varit ett välkommet tillskott.

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ – Hundrastgård i Lunnarp, handlingsid: Ks 2021.2575.

_________

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: Håkan Berggren 
Titel: Planeringsingenjör
E-post: hakan.berggren@tomelilla.se
Mobil: 0417-183 13

Diarienummer: SBN 2021/200

Datum 8 september 2021

Förslag till yttrande - Motion om offentlig 
toalett i Brösarp

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau § 
146/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Carina Persson (L) har lämnat in motion om offentlig toalett i Brösarp med 
följande lydelse:
”Tomelilla kommun är en kommun som blir mer och mer populär för turister. Man 
vill komma ut på landet från våra storstadsregioner och njuta av naturen och lugnet 
här. Turisterna skapar arbetstillfällen för våra kommuninvånare och spenderar sina 
pengar här på boende, mat och nöjen. Vi vill gärna att de blir nöjda och kommer 
tillbaka och besöker oss igen.

Många är de som numera vandrar på våra fina vandringsleder runt om Österlen. 
Brösarp är ofta en del av deras vandringsstråk och här finns också en möjlighet att 
pausa och spendera pengar. Även cykelturismen ökar stort och Sydostleden är en 
populär cykelled som även den passerar Brösarp. Den rådande Pandemin har starkt 
bidragit till att öka intresset för att vara ute och röra sig i naturen. Även bilturismen 
har ökat mycket under de senaste åren.
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Men mycket folk i rörelse kräver också en viss service bland annat tillgång till 
offentliga toaletter… Undanskymd i en obemärkt gränd ligger den. Skylten som 
anvisar den är liten och oansenlig och väl är väl det eftersom den ser bedrövlig ut. 
Inget papper av något slag, ostädat, mögel på golvet, överfull papperskorg med mera.

Öppet alla dagar mellan kl. 7.00 – 18.00. Det handlar om Brösarps offentliga toalett, 
ett lågvattenmärke av sällan skådat slag! Som knappt någon i byn känner till.

I Brösarp får vår ICA-affär och våra övriga serveringsställen regelbundet även under 
lågsäsong möta ”nödiga” turister som behöver hjälp med att få låna en toalett. Här 
krävs ett krafttag från Tomelilla kommuns sida att tillsammans med Brösarps 
företagare och föreningsliv att hitta en lämplig plats och skapa en tillgänglig och 
välskött offentlig toalett med både H och D möjlighet. En nödvändig satsning anser 
vi för att behålla kommunens goda rykte inom turismen och välkomna våra besökare 
på ett hygieniskt och trevligt sätt.

Därför yrkar vid på 

att Tomelilla kommun får i uppdrag att tillsammans med företagarna och 
föreningarna i Brösarp arbeta på en lösning att ordna en offentlig 
toalett i Brösarp. Den bör vara väl skyltad och öppen även kvällstid.”

Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
yttrar sig enligt följande:
I dagsläget finns det en tillgänglighetsanpassad offentlig toalett i det så kallade 
centrumhuset i Brösarp, vilket motionären nämner. Angående de klagomål som 
inkommit vill förvaltningen yttra sig enligt följande:

Skyltningen 
Det har varit personal på plats och sett över skyltningen och detta anses därför vara 
åtgärdat.

Städningen
Toaletten kontrolleras regelbundet och det har inte inkommit några klagomål som 
kan indikera på att kontrollen inte har utförts som den ska. Vi planerar att fortsätta 
med den skötsel som görs idag.

Öppettiderna
Vi anser att öppettiderna är väl anpassade till den efterfrågan som finns i Brösarp 
idag.
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Vi anser att denna toalett uppfyller de behov som finns i Brösarp i dagsläget. Därför 
anser vi det olämpligt att utreda möjligheterna för att skapa en ny toalett och att den 
lösning som finns på plats idag fortsättningsvis ska kontrolleras och skötas väl.

Ekonomiska konsekvenser
Inga nya åtgärder planeras och därmed inga ökade kostnader.

Barnperspektivet
Inga direkta konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Inga miljöaspekter kopplade till förslaget för beslutet.

Uppföljning
Inga uppföljningar kopplade till beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2021-09-08.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Håkan Berggren

Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

Ksau § 146 Dnr KS 2021/110

Motion om offentlig toalett i Brösarp

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

Ärendebeskrivning
Carina Persson (L) har lämnat in motion om offentlig toalett i Brösarp med 
följande lydelse:
”Tomelilla kommun är en kommun som blir mer och mer populär för turister. Man 
vill komma ut på landet från våra storstadsregioner och njuta av naturen och lugnet 
här. Turisterna skapar arbetstillfällen för våra kommuninvånare och spenderar sina 
pengar här på boende, mat och nöjen. Vi vill gärna att de blir nöjda och kommer 
tillbaka och besöker oss igen.

Många är de som numera vandrar på våra fina vandringsleder runt om Österlen. 
Brösarp är ofta en del av deras vandringsstråk och här finns också en möjlighet att 
pausa och spendera pengar. Även cykelturismen ökar stort och Sydostleden är en 
populär cykelled som även den passerar Brösarp. Den rådande Pandemin har starkt 
bidragit till att öka intresset för att vara ute och röra sig i naturen. Även bilturismen 
har ökat mycket under de senaste åren.

Men mycket folk i rörelse kräver också en viss service bland annat tillgång till 
offentliga toaletter… Undanskymd i en obemärkt gränd ligger den. Skylten som 
anvisar den är liten och oansenlig och väl är väl det eftersom den ser bedrövlig ut. 
Inget papper av något slag, ostädat, mögel på golvet, överfull papperskorg med mera.

Öppet alla dagar mellan kl. 7.00 – 18.00. Det handlar om Brösarps offentliga toalett, 
ett lågvattenmärke av sällan skådat slag! Som knappt någon i byn känner till.

I Brösarp får vår ICA-affär och våra övriga serveringsställen regelbundet även under 
lågsäsong möta ”nödiga” turister som behöver hjälp med att få låna en toalett. Här 
krävs ett krafttag från Tomelilla kommuns sida att tillsammans med Brösarps 
företagare och föreningsliv att hitta en lämplig plats och skapa en tillgänglig och 
välskött offentlig toalett med både H och D möjlighet. En nödvändig satsning anser 
vi för att behålla kommunens goda rykte inom turismen och välkomna våra besökare 
på ett hygieniskt och trevligt sätt.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 146 forts.

Därför yrkar vid på 

att Tomelilla kommun får i uppdrag att tillsammans med företagarna och 
föreningarna i Brösarp arbeta på en lösning att ordna en offentlig toalett i Brösarp. 
Den bör vara väl skyltad och öppen även kvällstid.”

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 88/2021, handlingsid: Ks 2021.2559.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 88/2021.

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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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: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 34

Diarienummer: SBN 2021/196

Datum 8 september 2021

Förslag till yttrande - Motion träd mot 
träd

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau § 
147/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion om träd mot träd med följande 
lydelse:
”Träd renar, skuggar, binder damm och vatten vid tö- och regnväder, ackumulerat 
koldioxid, minskar vindstyrka, huserar fåglar och många andra djur, men skänker 
även oss grönska, ro och fägring. 

Därför är det mycket viktigt att vi behåller och helst utökar vårt trädbestånd, 
synnerhet i våra tätorter. Detta kan vi göra genom att anta en policy vilken klargör att 
om ett träd tas bort så ska ett annat återplanteras, helst i någon av våra tätorter. 
Gärna på en skol- eller en förskolegård eller på något äldreboende. Detta ska gälla 
oavsett varför trädet tas bort, exempelvis om det står i vägen, är sjukt, stormskadat, 
pga råkkolonier etc. 
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Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

 Att förvaltningen erhåller medel för att inbegripa nämnda policy som rutin i 
sin arbetsbeskrivning. 

och 

 Att kommunen verkar för att andra större, såväl kommunala som privata, 
fastighets- och markaktörer i framtiden anammar policyn i sina respektive 
verksamheter.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen är positiva till innehållet i motionen och ser att en policy för 
trädbeståndet kan vara gynnsamt för kommunen och de fördelar som träden medför 
för medborgare, natur och miljö. Däremot kräver ”ett träd för ett träd” mer resurser i 
form av såväl medel som kompetens.

Fler träd kan dock riskera att fler fåglar etablerar sig i träden, men hur stor risken är 
blir svår att bedöma.

Att plantera träd innebär mycket mer än att bara sätta trädet i jorden. De första två 
åren ska trädet vattnas ofta, etableringsbeskäras, samt skötas och övervakas för att 
det ska må bra, sedan kräver det beskärning under hela livstiden, vilket ofta inte görs 
på grund av bristfälliga resurser, bristande kunskap, tid med mera.

Som det ser ut idag har förvaltningen ingen policy. Dock har verksamheten en rutin 
kring nedtagning av träd som verksamheten ofta lutar sig mot när folk vill ha bort 
träd för att löven skräpar ner eller de inte får ut maximalt av sina solceller. Rutinen i 
sig säger egentligen att bara riskträd ska fällas, det vill säga döda träd eller träd med 
röta som står farligt och kan medföra personskador eller skador på egendom.

Förvaltningen ser att en fastlagd policy med tillskjutna medel i större utsträckning 
kan garantera en återväxt av träd i kommunen. 

Samtidigt behövs det även en långsiktig plan på var och vilka typer av träd som ska 
planteras.

Att tillhandahålla en trädpolicy ser förvaltningen som en stor fördel i 
kommunikationen mellan kommunen och berörda.

Den typen av kompetens som krävs för att ta fram en sådan policy som motionären 
eftersöker saknas inom förvaltningen. Vi i förvaltningen är positiva till att använda en 
sådan rutin/policy i vår verksamhet, men de medel som krävs måste motsvara 
kostnaden för en extern konsult som kan ta fram policyn.
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Hur förvaltningen ska säkerställa att andra aktörer ska anamma policyn är inte något 
som förvaltningen har någon direkt lösning på förutom att lyfta fram goda exempel 
och kommunikation.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en påverkan på ekonomin i form av högre kostnader för 
etableringsskötsel av träd.

Barnperspektivet
Beslutet ger en generell positiv påverkan på barnens vardagsmiljö.

Miljöperspektivet
Beslutet ger en generell positiv påverkan på miljön.

Uppföljning
Inga direkta uppföljningar kopplade till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-09-08.

Remiss - Ksau § 147/2021 Motion träd mot träd, handlingsid: Sbn 2021.1975.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

Ksau § 147 Dnr KS 2021/127

Motion träd mot träd

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

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion om träd mot träd med följande 
lydelse:
”Träd renar, skuggar, binder damm och vatten vid tö- och regnväder, ackumulerat 
koldioxid, minskar vindstyrka, huserar fåglar och många andra djur, men skänker 
även oss grönska, ro och fägring. 

Därför är det mycket viktigt att vi behåller och helst utökar vårt trädbestånd, 
synnerhet i våra tätorter. Detta kan vi göra genom att anta en policy vilken klargör att 
om ett träd tas bort så ska ett annat återplanteras, helst i någon av våra tätorter. 
Gärna på en skol- eller en förskolegård eller på något äldreboende. Detta ska gälla 
oavsett varför trädet tas bort, exempelvis om det står i vägen, är sjukt, stormskadat, 
pga råkkolonier etc. 

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

 Att förvaltningen erhåller medel för att inbegripa nämnda policy som rutin i 
sin arbetsbeskrivning. 

och 

 Att kommunen verkar för att andra större, såväl kommunala som privata, 
fastighets- och markaktörer i framtiden anammar policyn i sina respektive 
verksamheter.”

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

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 147 forts.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 90/2021, handlingsid: Ks 2021.2563.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 90/2021.

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadsnämnden

Balanslista/Patrik Månehall
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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: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 34

Diarienummer: SBN 2021/199

Datum 8 september 2021

Förslag till yttrande - Motion angående 
regntunnor

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau § 
153/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående vattentunna med följande 
lydelse:
”Genom att va-abonnenter själva tar hand om regnvattnet så minskas belastningen 
på ledningsnätet, som vid kraftiga regn blir överbelastat och som då vid flertal 
tillfällen har orsakat översvämningar. Senaste gången var 2019 när det kom ca 70 mm 
regn på en kort tid.  

Regnvattnet kan va-abonnenterna sedan att använda till bevattning för att minska 
belastningen på dricksvattnet.

Vi föreslår därför

att Tomelilla kommun genom dess VA-bolag, utreder möjligheten att till sina va-
abonnenter dela ut regntunnor.”

37



2 (3)

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen har haft diskussion med Österlen VA om detta. Följande framkommer 
i denna diskussion ”Att ta väl vara på vattnet i ett kretsloppstänk är en väldigt god 
idé. Att ta vara på naturens resurser på ett mer effektivt sätt är något som borde ligga 
på alla fastighetsägares medvetande och intresse. Att aktivt skörda regnvatten är 
något som varje hushåll kan bidra med för att minska behovet av att använda 
dricksvatten till att bevattna trädgården.

Lämna ut gratis regntunnor till samtliga fastighetsägare i kommunen är dock inget 
som kan betraktas som en nödvändig kostnad i vattentjänstlagens mening och är 
således inget som kan belasta VA-kollektivet. 

Nyttoeffekten av denna åtgärd i förhållande till kostnaden är väldigt svårberäknad då 
det inte finns någon garanti att dricksvatten inte längre kommer att användas vid 
bevattning. Det är även avhängigt att det frekvent kommer tillräckligt med regn 
under perioden när bevattning är som mest aktuellt för att ge något resultat.

Vid översvämningar är hårdgjorda ytor och höjdsättning av gator det som är den 
största bidragande faktorn. Regntunnors effekt vid kraftiga regn är således väldigt 
begränsad.”

Förvaltningen gör därför bedömningen att frågan inte enbart kan gälla de som är 
abonnenter till VA utan även andra fastighetsägare inom eller utanför 
verksamhetsområdena. Därmed är det inte nödvändigt att utreda frågan utan 
kommunen kan själv ta beslut att ge alla fastighetsägare en regntunna. Förvaltningen 
föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen om det ska avse alla 
fastighetsägare. Om det istället enbart ska avse abonnenter till Österlen VA så bör 
fullmäktige bifalla motionen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser för kommunen utan belastar Österlen VA och dess 
abonnenter.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Förslaget om regntunnor bidrar till ett mer hållbart sätt att hantera en naturresurs, 
vilket är positivt.
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Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-09-08.

Remiss - Ksau § 153/2021 Motion angående regntunnor, handlingsid: Sbn 
2021.1978.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

Ksau § 153 Dnr KS 2021/130

Motion angående regntunnor

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

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående vattentunna med följande 
lydelse:
”Genom att va-abonnenter själva tar hand om regnvattnet så minskas belastningen 
på ledningsnätet, som vid kraftiga regn blir överbelastat och som då vid flertal 
tillfällen har orsakat översvämningar. Senaste gången var 2019 när det kom ca 70 mm 
regn på en kort tid.  

Regnvattnet kan va-abonnenterna sedan att använda till bevattning för att minska 
belastningen på dricksvattnet.

Vi föreslår därför

att Tomelilla kommun genom dess VA-bolag, utreder möjligheten att till sina va-
abonnenter dela ut regntunnor.”

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 93/2021; handlingsid: Ks 2021.2566.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 93/2021.

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

_________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 153 forts.

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadsnämnden

Balanslista/Patrik Månehall
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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 13 september 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.

Aktuella upphandlingar redovisas i bilaga; Aktuella upphandlingar för 
samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2021.2060.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-09-13.

Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2021.2060.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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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.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 2021/4

Datum 1 september 2021

Redovisning av delegeringsbeslut 2021-
09-24

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande augusti 
2021 samt månadsrapport bostadsanpassning gällande augusti 2021. 

Bostadsanpassning augusti 2021: avser bland annat hiss samt nödvändig ombyggnad 
av trappa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-09-01.

Delegeringsbeslut augusti 2021, handlingsid: Sbn 2021.2061.

Månadsrapport bostadsanpassning augusti 2021, handlingsid: Sbn 2021.2062.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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Postlista
Utskriftsdatum: 2021-09-01 Utskriven av: Eva Lärka

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

2021-08-01 - 2021-08-31Datum:

Inkomna, UpprättadeRiktning:
Avdelning: Alla

Handläggare: Alla
Sekretess: Visas ej

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

Fastighetsbeteckning
2021.1776 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - Kais 

konfekt eftr. AB
Ansökan

2021-08-02 Kais konfekt eftr. AB Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.1777 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - Kais 
konfekt eftr. AB

Ansökan

2021-08-02 Kais konfekt eftr. AB Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.1778 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - Kais 
konfekt eftr. AB

Ansökan

2021-08-02 Kais konfekt eftr. AB Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.1789 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-08-02 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/180 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.1786 I Beslut - avskrivet, A414.425/2021. Loppmarknad 
2021-07-31, Brunnsviksvägen 26, Brösarp

Beslut

2021-08-03 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1788 I Anmälan om att ta mark ur jordbruksproduktion 
inom
fastigheten Bertilstorp 17:2, dnr 523-16835-2021

Beslut

2021-08-03 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur
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2021.1793 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-08-04 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/181 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1797 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning
gällande kabel på fastigheten Tomelilla 237:82,
fornlämning L1987:7691, dnr 431-30384-2021

Beslut

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

2021.1799 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-08-06 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/183 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1802 I Avtal - kontant bidrag avseende badavgifter för 
Sparbanken Skånes kunder

Avtal - samverkan

2021-08-10 Sparbankstiftelsen Färs & Frosta Ulrika Olsson
      Fastighet

2021.1803 I Beslut angående tävling på väg, dnr 258-15379-
2021

Beslut

2021-08-10 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1804 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - Kais 
konfekt eftr. AB

Ansökan

2021-08-10 Kais konfekt eftr. AB Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.1821 I Ansökan om grävningstillstånd, Malmövägen 91 Ansökan
2021-08-11 One Nordic AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.1809 U Delegeringsbeslut parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-08-11 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/172 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.1810 U Delegeringsbeslut parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-08-11 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/173 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.1811 U Delegeringsbeslut parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-08-11 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
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SBN 2021/180 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur

2021.1818 I Begäran om avloppsutbyggnad till 
Svampaområdet

Begäran

2021-08-13 Tomelilla Motorklubb, Sahlins Kläder och 
Tosselilla

Niklas Sommelius

      VA (vatten & avlopp)

2021.1826 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 
plats, A325.146/2021, Loppis  Ramsåsa 1522, 
lördagar 2021-06-12--2021-10-30

Yttrande

2021-08-16 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1837 I Jordbruksarrende del av Ramsåsa 12:1- signerat 
avtal

Avtal - varor o tjänster

2021-08-16 Tommy Bengtsson Ulrika Olsson
SBN 2021/156 Jordbruksarrende avseende del av Ramsåsa 12:1 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1855 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 
plats, A417.566/2021, byggetablering, Tomegatan 
30, 2021-09-01--2021-09-30

Yttrande

2021-08-20 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1861 U Svar på ansökan om stöd till storkprojektet 2021 Tjänsteskrivelse
2021-08-20 Samhällsbyggnadsnämnden Niklas Sommelius
SBN 2021/143 Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021 Gata/Park/Natur

2021.1868 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 
plats, A452.438/2021, filminspelning, Smedstorp, 
2021-08-24

Yttrande

2021-08-20 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1869 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A462.055/2021, Information 
om vaccin mot Covid-19, 2021-08-31

Intyg

2021-08-20 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1870 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A452.538/2021, 
filminspelning, Smedstorp 2021-08-24

Intyg

2021-08-20 Polismyndigheten Håkan Berggren
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SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter 2021

Gata/Park/Natur

2021.1875 U Svar på begäran om avloppsutbyggnad till 
Svampaområdet

Tjänsteskrivelse

2021-08-23 Tomelilla Motorklubb, Sahlins Kläder och 
Tosselilla

Niklas Sommelius

      VA (vatten & avlopp)

2021.1877 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i
samband med föryngringsavverkning inom
fastigheten Eljaröd 6:1, fornlämning L1991:1106, 
dnr 431-22352-2021

Beslut

2021-08-23 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.1882 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-08-24 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1892 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-08-26 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/187 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1898 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-08-27 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1899 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-08-27 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/72 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1901 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 
plats, A395.522/2021, trädgårdsmässa, 
Kverrestadsvägen 23 Lunnarp, 2021-09-01--
2021-09-07

Yttrande

2021-08-27 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.1914 U Motbud rörande skadeståndskrav med anledning 
av skada 190244219

Yttrande

2021-08-30 IF Niklas Sommelius
SBN 2020/146 Regresskrav översvämning Sprintern 5, 

Sprintergatan 6
VA (vatten & avlopp)
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2021.1904 I Ansökan om grävningstillstånd  Ängslyckevägen 
19  Onslunda

Ansökan

2021-08-30 Terrapro AB Eva Lärka
SBN 2021/189 Grävansökan J8TY - Avtalsbrott Gata/Park/Natur

2021.1915 I Accepterat motbud rörande skadeståndskrav med 
anledning av skada 190244219 

Avtal - samverkan

2021-08-30 IF Niklas Sommelius
SBN 2020/146 Regresskrav översvämning Sprintern 5, 

Sprintergatan 6
VA (vatten & avlopp)

2021.1916 U Motbud rörande skadeståndskrav med anledning 
av skada FF045174844S

Yttrande

2021-08-30 Folksam Niklas Sommelius
SBN 2019/221 Regresskrav översvämning Sprintern 2, 

Sprintergatan 12
VA (vatten & avlopp)

2021.1917 I Accepterat motbud rörande skadeståndskrav med 
anledning av skada FF045174844S

Avtal - samverkan

2021-08-30 Folksam Skador Niklas Sommelius
SBN 2019/221 Regresskrav översvämning Sprintern 2, 

Sprintergatan 12
VA (vatten & avlopp)

2021.1910 U Kvittens på utlämnat parkeringstillstånd Intyg
2021-08-30 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/174 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1913 I Underrättelse - Nytt bidrag till kommuner för 
flyttning av fordonsvrak

Underrättelse

2021-08-31 Naturvårdsverket Eva Lärka
      Gata/Park/Natur
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BAB Rapport 1.2

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

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

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

Från: 2021-08-01 Till: 2021-08-31 Utskrift: 2021-09-01

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

2019-025** Avvisning 2021-08-30 - 4 688 kr

BAB 2021-012 Bifall 2021-08-16 89 125 kr

BAB 2021-020 Avslag 2021-08-30 0 kr

BAB 2021-023 Bifall 2021-08-09 0 kr

BAB 2021-025* Bifall 2021-08-09 4 947 kr

Summa: 89 384 kr

Antal poster: 5 st

Total summa: 89 384 kr

Totalt antal poster: 5 st
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BAB Rapport 1.2

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

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

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 89 384 kr

Totalt antal poster: 5 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 2 september 2021

Redovisning av anmälningsärenden 
2021-09-24

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-24:

 Beslut - Revisorerna § 34/2021
Yttranden - Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-09-02.

Beslut - Revisorerna § 34/2021 Yttranden - Granskning av fastighetsunderhåll och 
underhåll av grönytor, handlingsid: Sbn 2021.1878.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
17 augusti 2021

Justerandes sign

Rev § 34 Dnr KS 2021/101

Yttranden - Granskning av 
fastighetsunderhåll och underhåll av 
grönytor

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att lägga yttrandena från samhällsbyggnadsnämnden och 
Österlenhem AB till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna beslutade den 18 maj 2021 (Revisorerna § 23/2021) följande:

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av fastighetsunderhåll och 
underhåll av grönytor” med handlingsid: Ks 2021.1952

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid 
Ks 2021.1953 till samhällsbyggnadsnämnden och Österlenhem AB för 
yttrande senast 2021-08-18 samt till kommunfullmäktige för kännedom

Skriftliga yttranden har nu inkommit från Samhällsbyggnadsnämnden och 
Österlenhem AB.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att lägga yttrandena från samhällsbyggnadsnämnden och 
Österlenhem AB till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-06-23, handlingsid: Ks 
2021.2837

Yttrande från Österlenhem gällande granskningen av fastighetsunderhåll och 
underhåll av grönytor, handlingsid: Ks 2021.2416

Sbn § 58/2021 Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor, 
handlingsid: Ks 2021.2537
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
17 augusti 2021

Justerandes sign

§ 34 forts

Tidigare behandling
Revisorerna § 23/2021

Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor

Revisorerna beslutar följande

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av fastighetsunderhåll och 
underhåll av grönytor” med handlingsid: Ks 2021.1952

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid 
Ks 2021.1953 till samhällsbyggnadsnämnden och Österlenhem AB för 
yttrande senast 2021-08-18 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden

Österlenhem AB

Kommunfullmäktige för kännedom
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