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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 1 oktober 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
10-22

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

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:

1. Rasmus Simonsen redovisar utvecklingsförslag för grönyteskötseln.

2. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)

- Medborgardialog

- Namnbyte i Sälshög

3. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

4. Information från teknisk chef Ulrika Olsson

5. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-10-01.

Synpunkt gällande hanteringen av medborgares möjlighet att påverka utgången 
gällande namnbyte på gator i Sälshög, handlingsid: Sbn 2021.2190.
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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Till: 
Kommunfullmäktiges ordförande Anette Thoresson
Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra

Har en enskild kommuninvånare bara möjlighet att göra sin röst hörd vart fjärde år? Det borde finnas 
möjlighet att påverka och göra sin röst hörd även mellan valåren! 

Avseende ärende Namnbyte Sälshög – Sälshögs byväg, Dnr 2019.255

Under 2012 lämnade Iwe Persson in ett medborgarinitiativ på uppdrag av bland annat Sälshögs gamla bys 
samfällighetsförening. Ärendet remitterades till kultur- och fritidsutskottet som ställde sig positiva till förslaget 
och överlämnade ärendet till förvaltningen för besvarande. Ks beslutade 2014 om att ändra adressystemet till 
adresser med vägnamn och avståndsangivelse. Beslutet verkställdes aldrig. 

Våren 2021 påbörjades en namninsamling för att ändra vägnamn, listan signerades utan att informera att det 
samtidigt innebar att alla adresser skulle ändras. När detta kom till vår kännedom meddelade vi att vi inte 
ställde oss bakom namnbytet och vi bad om att ta bort våra namn från listan. Detta genomfördes aldrig och 
listan skickades in till kommunen för behandling. Hade vi fått all information från början och ett regelrätt 
samfällighetsmöte hade ägt rum då vi hade fått information hade listan aldrig signerats. Själva namnet på 
vägen har heller aldrig diskuterats eller röstats om. 

Vi ställer oss också tveksamma till uppdraget från Sälshögs gamla bys samfällighetsförening, vi har ägt 
fastigheterna längs vägen sedan 2011 och 2014 och har aldrig fått tagit del av några handlingar eller beslut från 
vägföreningen i ärendet. 

Namnlistan gick vidare till kommunen för behandling och ärendet har behandlats av 
samhällsbyggnadsnämnden den 18 juni 2021. 

I förvaltningens utlåtande konstateras att det inte finns någon samsyn i ärendet, men att det verkar finnas en 
majoritet för namnbytet på den ena sträckningen. Förvaltningen var tveksamma till namnbytet eftersom 
samtliga berörda inte var överens. Att genomföra namnbytet är ett politiskt beslut genomfört av 
samhällsbyggnadsnämndens ledamöter. 

Vi fick beslutet tillhanda augusti 2021, därefter tog vi kontakt med Samhällsbyggnadschefen Niklas Sommelius 
som hänvisade oss till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra. Därefter genomfördes ett 
digitalt möte med Samhällsbyggnadsnämnden den 24 september, där ärendet diskuterades och vi fick besked 
på att det inte fanns skäl till att ändra beslutet. 

Eftersom överklagande tiden har passerat förstår vi att beslutet kommer att effektueras, detta utan att vi fick 
information om eller möjlighet att överklaga. Vi fick inte ta del av en s.k. besvärshänvisningen innan 
besvärstiden hade passerat. 

I kontakt med samhällsbyggnadsnämnden har vi även upplevt att vi inte blev tagna på allvar och vi kände oss 
förminskade som sakägare. Våra synpunkter blev negligerade och vi upplevde att representanterna ”talade 
över våra huvuden”.  

Vi ställer oss frågande till hanteringen av ärendet och våra möjligheter att påverka utgången. Det måste finnas 
möjligheter för den ”vanliga” kommuninvånaren att påpeka och överklaga beslut som är fattade på felaktiga 
grunder! 

Sälshög 2021-10-05

Sebastian Ferrius Alfred Mårtensson
Sälshög 1820 Sälshög 1815
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Plan och exploatering, 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 2021/154

Datum 4 oktober 2021

Tryde 13:11 - Försäljning

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att genomföra 
försäljningen genom att anlita mäklartjänst. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sälja fastigheten till ett pris av 150 000 kronor i 
enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Den 8 mars 2021 inkom en förfrågan från styrelsen i Tryde friskola om möjlighet att 
förvärva fastigheten Tryde 13:11. Fastigheten Tryde 13:11 är den så kallade 
bollplanen som är på 9 334 m2. Förvaltningen gav en mäklarfirma i uppdrag att göra 
en värdering av fastigheten. Värderingen visar att fastighetens värde uppgår till 
150 000 kronor (+/- 10 000 kronor). Förvaltningens förslag är att fastigheten säljs 
för 150 000 kronor.

I vanliga fall har samhällsbyggnadschefen delegation för försäljning av fastigheten, 
men i detta fall är fastigheten större och högre värderad än vad delegationen tillåter.

Denna fastighet är inte heller industritomt eller småhustomt.

Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra 
försäljningen, men via mäklare för att säkerställa försäljningsprocessen.

Ekonomiska konsekvenser
Intäkter till kommunen.
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Barnperspektivet
Barns rörelse på den aktuella fastigheten blir mer långsiktig än i nuläget, vilket är 
positivt.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-10-04.

Tryde 13:11 - karta, handlingsid: Sbn 2021.2207.

Plan och exploatering

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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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 2021/229

Datum 13 oktober 2021

Omdisponering av investeringsmedel 

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att omdisponera 
650 000 kronor av upptagna investeringsmedel för gatunamn enskilda vägar under 
2021 och istället låta medel föras över till oförutsett för fastighetsinvesteringar för 
2022.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 9 november 2020 investeringsramarna för 2021 
(Ks § 141/2020). I underlaget framgår det att investeringsbudgeten avsatt 700 000 
kronor för ”Namnbyte, enskilda vägar”. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer inte att kunna förbruka dessa medel i sin 
helhet under 2021. Ungefär 50 000 kronor har använts för beslutade namnbyten och 
förvaltningen föreslår därför att resterande medel flyttas till raden oförutsett under 
fastighet.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser av omdisponeringen.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
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Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-10-13.

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

Diarienummer: SBN 2021/197

Datum 8 september 2021

Förslag till yttrande - Motion angående 
tekniskt vatten till pooler

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau § 
149/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående 
tekniskt vatten till pooler med följande lydelse:
” På senare år har pool i trädgården blivit en allt vanligare syn i vårt område. 
Antingen anlägger man en pool eller så har man en pool ovan mark. Till en hyfsat 
billig peng kan man få en till synes enkel pool att svalka sig i en varm och solig 
sommardag. Men poolen ska varje år fyllas. Varje år är det samma sak. VA-enheter 
runt om i Skåne rapporterar om stora uttag av vatten, ganska snart införs 
bevattningsförbud när reservoarerna sinar. 

Vi lever i ett allt torrare klimat vilket gör att grundvattnet inte höjs i samma takt som 
tidigare. Risken är att vi i framtiden kommer få brist på dricksvatten. Att varje år fylla 
pooler med dricksvatten är inte rimligt. En ovanmarkpool som i de allra flesta fall 
fylls och töms årligen, rymmer allt från 2000 liter till 25 000 liter. Det är lätt att räkna 
ut att ett antal sådana slukar värdefulla mängder som gör bättre nytta i kökskranen 
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eller i duschen. Våra vattenverk är heller inte dimensionerade för att producera 
vatten till pooler.

I Kristianstad kommun erbjuder man tekniskt vatten (renat avloppsvatten) till 
privatpersoner att använda för att fylla pooler. Vattnet är gratis, men man får själv 
ordna med tankbil och transporten hem. Detta är ett sätt att försöka spara ett 
värdefullt livsmedel, dricksvatten.

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående

att Tomelilla kommun tillsammans med Simrishamns kommun utreder 
möjligheter och former för privatpersoner att använda tekniskt vatten 
att fylla pooler och till bevattning.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Som framgår av bifogat yttrande ställer sig Österlen VA AB positiva till denna 
tekniska lösning och har redan initierat en utredning. Förvaltningen är, såväl som 
motionärerna och bolaget, positiv till denna eventuella lösning. På så sätt kan vi 
minska slöseriet av ett livsmedel och möjliggöra för hållbarheten att ta ett kliv framåt.

Se bilaga; Yttrande från Österlen VA AB - motion angående tekniskt vatten, 
handlingsid: Sbn 2021.2197.

Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser utifrån kommunens perspektiv.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Se bilaga; Yttrande från Österlen VA AB - motion angående tekniskt vatten, 
handlingsid: Sbn 2021.2197.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-09-08.

Yttrande från Österlen VA AB - motion angående tekniskt vatten, handlingsid: Sbn 
2021.2197.

Remiss - Ksau § 149/2021 Motion angående tekniskt vatten till pooler, handlingsid: 
Sbn 2021.1976.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

12



Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Nybogatan 2B, 273 30 Tomelilla 
0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se 

Tomelilla den 15 oktober 2021

Handläggare: Johan Persson

Diarienr: Sbn 2021/197

Svar på motion angående tekniskt vatten till pooler

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående tekniskt vatten till 
pooler med följande lydelse:

” På senare år har pool i trädgården blivit en allt vanligare syn i vårt område. Antingen anlägger man 
en pool eller så har man en pool ovan mark. Till en hyfsat billig peng kan man få en till synes enkel 
pool att svalka sig i en varm och solig sommardag. Men poolen ska varje år fyllas. Varje år är det 
samma sak. VA-enheter runt om i Skåne rapporterar om stora uttag av vatten, ganska snart införs 
bevattningsförbud när reservoarerna sinar. 
Vi lever i ett allt torrare klimat vilket gör att grundvattnet inte höjs i samma takt som tidigare. Risken 
är att vi i framtiden kommer få brist på dricksvatten. Att varje år fylla pooler med dricksvatten är 
inte rimligt. En ovanmarkpool som i de allra flesta fall fylls och töms årligen, rymmer allt från 2 000 
liter till 25 000 liter. Det är lätt att räkna ut att ett antal sådana slukar värdefulla mängder som gör 
bättre nytta i kökskranen eller i duschen. Våra vattenverk är heller inte dimensionerade för att 
producera vatten till pooler.
I Kristianstad kommun erbjuder man tekniskt vatten (renat avloppsvatten) till privatpersoner att 
använda för att fylla pooler. Vattnet är gratis, men man får själv ordna med tankbil och transporten 
hem. Detta är ett sätt att försöka spara ett värdefullt livsmedel, dricksvatten.

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående

att Tomelilla kommun tillsammans med Simrishamns kommun utreder möjligheter och 
former för privatpersoner att använda tekniskt vatten att fylla pooler och till bevattning.

Yttrande från Österlen VA
Konkurrensen om vårt dricksvatten har på senare år ökat avsevärt i samhället och i takt 
med det behöver nya metoder tas fram för att kunna främja en hållbar cirkulär 
vattenanvändning.

Att skapa ett så kallat tekniskt vatten för att på sikt använda till de behov som inte 
kräver vatten av dricksvattenkvalitet såsom att fylla pooler eller till bevattning är en del 
av lösningen.

Österlen VA AB arbetar redan i dagsläget med att utreda frågan kring vad som krävs för 
att kunna återanvända renat avloppsvatten till exempelvis att fylla pooler. Dock så finns 
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Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Nybogatan 2B, 273 30 Tomelilla 
0417-77 78 00 l osterlenva.se l kontakt@osterlenva.se 

ingen lagstiftning i dagsläget som gör att det är möjligt att använda sig av återvunnet 
vatten som tidigare varit avloppsvatten.

Tekniskt vatten är en term som används för allt vatten som inte har en 
dricksvattenklassning enligt livsmedelsverket. Det betyder att till exempel åvatten 
räknas som tekniskt vatten vilket vissa kommuner har upprättat vattenkiosker för.

Även vatten som tankas på exempelvis en spolbil för transport till en pool räknas som 
ett tekniskt vatten eftersom kedjan för att uppfylla livsmedelsverkets kravställningar är 
bruten.

Österlen VA AB är väldigt positiv till att frågan om tekniskt vatten lyfts och arbetar 
redan i dagsläget med utredning kring det. Denna utredning kommer att vara 
färdigställd någon gång under hösten 2022.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

Ksau § 149 Dnr KS 2021/129

Motion angående tekniskt vatten till 
pooler

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

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående 
tekniskt vatten till pooler med följande lydelse:
” På senare år har pool i trädgården blivit en allt vanligare syn i vårt område. 
Antingen anlägger man en pool eller så har man en pool ovan mark. Till en hyfsat 
billig peng kan man få en till synes enkel pool att svalka sig i en varm och solig 
sommardag. Men poolen ska varje år fyllas. Varje år är det samma sak. VA-enheter 
runt om i Skåne rapporterar om stora uttag av vatten, ganska snart införs 
bevattningsförbud när reservoarerna sinar. 

Vi lever i ett allt torrare klimat vilket gör att grundvattnet inte höjs i samma takt som 
tidigare. Risken är att vi i framtiden kommer få brist på dricksvatten. Att varje år fylla 
pooler med dricksvatten är inte rimligt. En ovanmarkpool som i de allra flesta fall 
fylls och töms årligen, rymmer allt från 2000 liter till 25 000 liter. Det är lätt att räkna 
ut att ett antal sådana slukar värdefulla mängder som gör bättre nytta i kökskranen 
eller i duschen. Våra vattenverk är heller inte dimensionerade för att producera 
vatten till pooler.

I Kristianstad kommun erbjuder man tekniskt vatten (renat avloppsvatten) till 
privatpersoner att använda för att fylla pooler. Vattnet är gratis, men man får själv 
ordna med tankbil och transporten hem. Detta är ett sätt att försöka spara ett 
värdefullt livsmedel, dricksvatten.

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående

att Tomelilla kommun tillsammans med Simrishamns kommun utreder 
möjligheter och former för privatpersoner att använda tekniskt vatten att fylla pooler 
och till bevattning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 149 forts.

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 92/2021, handlingsid: Ks 2021.2565.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 92/2021.

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 28 september 2021

Förslag till yttrande - Motion angående 
regntunnor

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

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.”
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Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen har haft diskussion med Österlen VA AB 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.

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 dock bedömningen att, oavsett de synpunkter som finns kring 
detta förslag, vore det bra om Österlen VA AB fick uppdrag att redovisa vilka 
möjligheter som finns, kostnadsaspekter, logistik vid eventuell implementering et 
cetera, i enlighet med motionärens förslag. När utredningen är klar får nytt beslut tas 
och då kan det bli aktuellt att detta förslag kan bli föremål för 
investeringsberedningen.

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.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-09-28.

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

Diarienummer: SBN 2021/23

Datum 6 oktober 2021

Förslag till yttrande - Motion - Öka 
folkhälsan

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i båda 
att-satserna i enlighet med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 2 juni (Ks § 77/2021) beslutat återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning.

Sara Anheden (S) har den 9 december 2020 lämnat in en motion om att öka 
folkhälsan med följande lydelse:
I samband med invigningen av de nya löparspåren vid sporthallen framförde 
idrottslärarna på Kastanjeskolan önskemål om att kommunen även bygger ett utegym 
i området. Med tanke på den nuvarande pandemin och rekommendationerna att inte 
besöka gym har efterfrågan på just utegym ökat. I Tomelilla finns det idag ett utegym 
i Kronoskogen och ett som Tomelilla IF byggt på idrottsplatsen. Tillgängligheten för 
de båda är begränsade. Det vore därför en god idé, precis som idrottslärarna på 
Kastanjeskolan framför att bygga ett vid sporthallen och konstgräsplanen. Ett gym 
som kan leda till ökad folkhälsa bland invånarna och som skolan kan använda i sin 
undervisning. Vidare skulle det säkert uppskattas av fotbollsklubbarna när de har 
vinterträningen på konstgräset.

I Simrishamns kommun har man gjort en satsning och byggt ett utegym i varje by. 
När nu alla byar i Tomelilla fått nya lekplatser borde nästa steg vara att komplettera 
dessa med ett gym.
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Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför

att ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och sporthallen 

att Tomelilla kommun planerar för utegym i anslutning till de nya 
lekplatserna i byarna.

Yttrande från samhällsbyggnadsverksamheten
Förvaltningen har i sin tidigare tjänsteskrivelse framfört att ”Det pågår i dagsläget en 
diskussion mellan samhällsbyggnadsverksamheten och skolan om utveckling av 
området.

Detta arbete innefattar bland annat ett utegym som ska anläggas mellan 
konstgräsplanen och det s.k. Hiet (skogsbeståndet i den västra delen av fastigheten.

När det gäller en fortsatt planering av utegym i anslutning till lekplatser i byarna så 
får verksamheten se över möjligheterna och återkomma med förslag till 
investeringsberedningen.”

Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2021 att ” …återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning.”

Sedan vår tidigare tjänsteskrivelse är situationen följande. Den dåvarande ledningen 
för skolan och gatu- och parkenheten kom överens om att gatu- och parkenheten 
skulle göra visst markarbete, vilket också är gjort. Därefter har skolledningen inte 
funnit finansiering till utegymmet. Samhällsbyggnadsverksamheten är dock positiv till 
förslaget att bygga ett utegym i det aktuella området.

Att bygga utegym i byarna är i linje med det förslag om modellfinansiering som är 
aktuellt. Vilken efterfrågan som finns av utegym är svårt att sia om, men rörelse och 
aktivitet är positivt för folkhälsan och medborgarnas livskvalité. Beroende på om 
byalagen/föreningarna ansöker i enlighet med det förslag som är framtaget så kan det 
bli verklighet. Oavsett ställer sig förvaltningen positiv till den andra att-satsen i 
motionen. 

Ekonomiska konsekvenser
Utökande av kommunala anläggningar ökar ofta drift- och underhållskostnaderna, 
frånsett de ekonomiska hälsovinster som antas tillkomma. Motionens förslag 
föranleder om fullmäktige beslutar att tillstyrka den att förvaltningen får återkomma 
till investeringsberedningen med förslag.

Barnperspektivet
Beslutet ökar möjligheterna för barn att aktivera sig och är helt i linje med 
barnperspektivet.
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Placering av utegym nära lekplatser kan dock öka skaderisken för mindre barn om 
träningsredskapen uppmuntrar till lek.

Miljöperspektivet
Verksamheten ser ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Uppföljning
Verksamheten ser inget behov av uppföljning.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-10-06.

Återremittering av motion - Ks § 77/2021 Svar på motion - Öka folkhälsan, 
handlingsid: Sbn 2021.1508.

Remiss - Ksau § 15/2021 Motion - Öka folkhälsan, handlingsid: Sbn 2021.103.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 januari 2021

Justerandes sign

Ksau § 15 Dnr KS 2020/221

Motion - Öka folkhälsan

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

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har den 9 december 2020 lämnat in en motion om att 
öka folkhälsan med följande lydelse:

I samband med invigningen av de nya löparspåren vid sporthallen framförde 
idrottslärarna på Kastanjeskolan önskemål om att kommunen även bygger ett 
utegym i området. Med tanke på den nuvarande pandemin och 
rekommendationerna att inte besöka gym har efterfrågan på just utegym 
ökat. I Tomelilla finns det idag ett utegym i Kronoskogen och ett som 
Tomelilla IF byggt på idrottsplatsen. Tillgängligheten för de båda är 
begränsade. Det vore därför en god idé, precis som idrottslärarna på 
Kastanjeskolan framför att bygga ett vid sporthallen och konstgräsplanen. 
Ett gym som kan leda till ökad folkhälsa bland invånarna och som skolan kan 
använda i sin undervisning. Vidare skulle det säkert uppskattas av 
fotbollsklubbarna när de har vinterträningen på konstgräset.

I Simrishamns kommun har man gjort en satsning och byggt ett utegym i 
varje by. När nu alla byar i Tomelilla fått nya lekplatser borde nästa steg vara 
att komplettera dessa med ett gym.

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför

att ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och 
sporthallen 

att Tomelilla kommun planerar för utegym i anslutning till de nya 
lekplatserna i byarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 januari 2021

Justerandes sign

§ 15 forts.

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 175/2200, handlingsid: Ks 2020.4009.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 175/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 77 Dnr KS 2020/221

Svar på motion - Öka folkhälsan

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
vidare handläggning.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har den 9 december 2020 lämnat in en motion om att öka 
folkhälsan med följande lydelse:
”I samband med invigningen av de nya löparspåren vid sporthallen framförde 
idrottslärarna på Kastanjeskolan önskemål om att kommunen även bygger ett utegym 
i området. Med tanke på den nuvarande pandemin och rekommendationerna att inte 
besöka gym har efterfrågan på just utegym ökat. I Tomelilla finns det idag ett utegym 
i Kronoskogen och ett som Tomelilla IF byggt på idrottsplatsen. Tillgängligheten för 
de båda är begränsade. Det vore därför en god idé, precis som idrottslärarna på 
Kastanjeskolan framför att bygga ett vid sporthallen och konstgräsplanen. Ett gym 
som kan leda till ökad folkhälsa bland invånarna och som skolan kan använda i sin 
undervisning. Vidare skulle det säkert uppskattas av fotbollsklubbarna när de har 
vinterträningen på konstgräset.

I Simrishamns kommun har man gjort en satsning och byggt ett utegym i varje by. 
När nu alla byar i Tomelilla fått nya lekplatser borde nästa steg vara att komplettera 
dessa med ett gym.

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför

att ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och sporthallen 

att Tomelilla kommun planerar för utegym i anslutning till de nya 
lekplatserna i byarna.”

Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten.
Det pågår i dagsläget en diskussion mellan samhällsbyggnadsverksamheten och 
skolan om utveckling av området.

Detta arbete innefattar bland annat ett utegym som ska anläggas mellan 
konstgräsplanen och det s.k. Hiet (skogsbeståndet i den västra delen av fastigheten.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 77 forts.

När det gäller en fortsatt planering av utegym i anslutning till lekplatser i byarna så 
får verksamheten se över möjligheterna och återkomma med förslag till 
investeringsberedningen.

Ekonomiska konsekvenser
Utökande av kommunala anläggningar ökar ofta drift och underhållskostnaderna, 
frånsett de ekonomiska hälsovinster som antas tillkomma.

Barnperspektivet
Beslutet ökar möjligheterna för barn att aktivera sig och är helt i linje med 
barnperspektivet.

Placering av utegym nära lekplatser kan dock öka skaderisken för mindre barn om 
träningsredskapen uppmuntrar till lek.

Miljöperspektivet
Verksamheten ser ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Uppföljning
Verksamheten ser inget behov av uppföljning.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen i 
enlighet med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 76/2021, handlingsid: Ks 2021.1470.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 175/2020:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 77 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/2021:

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

Samhällsbyggnadsnämnden § 35/2021:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen i 
enlighet med förvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 76/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan förslag till beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

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 2021/218

Datum 30 september 2021

Förslag till modellfinansiering för 
föreningslivet i Tomelilla kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom 
förvaltningens förslag till modellfinansiering i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2021(Ks § 54/2021) att ge förvaltningen 
följande särskilda uppdrag; 

 Redovisa en modellfinansiering för att göra det möjligt för byalag och 
föreningsliv att bygga till exempel utegym och hundrastgård, att redovisa 
under 2021 till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen anser att den lösning som finns för närvarande att invänta förslag till 
beslut i investeringsberedningen, beslut i kommunstyrelsen och till slut fullmäktige är 
en bra men inte så snabb process när det finns idéer och förslag från föreningar. 
Förvaltningen antar att kommunstyrelsen delar den synpunkten med anledning av det 
uppdrag som givits till förvaltningen.

Begreppet modellfinansiering är inte definierat i uppdraget utan förvaltningen har 
försökt hitta en enkel, tydlig och tämligen obyråkratisk modell där föreningar och 
byalag kan ansöka om det finns önskemål om exempelvis hundrastgårdar. Den 
ansökansform som byalag och föreningar använder sig av i dagsläget är 
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försköningsbidraget och därför föreslår förvaltningen att ansökningsblanketten 
utökas med två moment – projektbidrag och bidrag för drift och underhåll.

Förvaltningen föreslår att projektbidrag för att anlägga exempelvis utegym kan utgå 
med högst fem basbelopp per år och per förening. Drift- och underhållsbidrag kan 
utgå med högst ett halvt basbelopp per år och förening. Det senare bidraget söks året 
efter att projektbidraget har utgått till aktuell anläggning.

Det innebär att det är föreningen som ansöker som ska ansvara för byggnation och 
drift och underhåll och söka de tillstånd som krävs.

Eftersom projektbidraget är tämligen högt föreslår förvaltningen att projektbidraget 
inte delegeras utan att det är nämnden som fattar beslut om detta. Förvaltningen 
föreslår att delegation ges till förvaltningen för drift- och underhållsbidraget. 
Förvaltningen har redan nu delegation för försköningsbidraget.

Förslag till ansökningsblankett finns med som bilaga till tjänsteskrivelsen; Förslag - 
ansökningsblankett för försköningsbidrag och/eller projektbidrag, handlingsid: Sbn 
2021.2277.

Försköningsbidraget har utgått för att stärka attraktionskraften i byar och tätorter. 
Försköningsbidraget har historiskt uteslutande gått till andra tätorter/byar än 
Tomelilla tätort. Förvaltningen vill i detta sammanhang utöka sökandekretsen till att 
även inkludera Tomelilla tätort för försköningsåtgärder om det finns föreningar som 
vill ta ett större ansvar för sitt närområde. Förvaltningen är medveten om att detta 
inte finns i det nu aktuella uppdraget, men att förvaltningen anser att projektbidraget 
och försköningsbidraget har samma syfte, det vill säga ökad attraktionskraft, trygghet, 
kultur och folkhälsa för medborgarna. I förlängningen en ökad livskvalité i linje med 
kommunens vision.

Ekonomiska konsekvenser
Det finns säkerligen stor efterfrågan på denna typ av projekt i Tomelilla i det 
kortsiktiga perspektivet (1–5 år). Att anlägga ett utegym kostar cirka 500 000 kronor 
medan en hundrastgård kostar cirka 200 000 kronor. Förvaltningen föreslår att den 
ekonomiska ramen för projektbidraget uppgår till två miljoner kronor per år och 
drift- och underhållsbidraget till 200 000 kronor per år.  

Eftersom detta inte är kommunala investeringar utan bidrag till enskilda föreningar 
eller byalag är det medel som måste tillföras driften. Eftersom de ekonomiska 
ramarna redan är fastställda för 2022 innebär det att första gången detta kan tillämpas 
är under 2023 under förutsättningarna att fullmäktige beslutar i enlighet med denna 
föreslagna modell.
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Barnperspektivet
Beroende på vilken typ av anläggningar som byggs kan det ha konsekvenser för barn. 
Därför är det viktigt att föreningar och byalag inkluderar barnperspektivet i sin 
ansökan.

Miljöperspektivet
Det är svårt att uttala sig om konsekvenserna innan vi vet vilka anläggningar som 
byggs.

Uppföljning
Behöver följas upp i samband med den ekonomiska redovisningen. De ekonomiska 
ramarna för bidraget kan behöva justeras åt endera hållet beroende på vilken 
efterfrågan som finns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-09-30.

Förslag - ansökningsblankett för försköningsbidrag och/eller projektbidrag, 
handlingsid: Sbn 2021.2277.

Uppdrag - Ks § 54/2021 Tertialrapport 1 2021 för Tomelilla kommun, handlingsid: 
Sbn 2021.2167.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Ansökan om bidrag till försköning och/eller projekt

Namn: Pg/Personkonto

Adress: Bg

Postadress: Bankkonto

Förskönings-/projektbeskrivning:

Verifikationsnummer:
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Ansökan

Ansökan kan göras av aktiva intresseföreningar, exempelvis byalag. 
Försköning beviljas med max ett halvt basbelopp/förening och år. 
Projekt beviljas med högst fem basbelopp/förening och år. 
Drift- och underhållsbidrag kan beviljas med max ett halvt basbelopp/förening och år.

Ansökan görs på denna blankett och undertecknas av firmatecknare som utsetts av föreningens 
styrelse. Tillsammans med ansökan ska föreningen bifoga protokoll från senaste årsmöte.
Ansökan skickas in senast den 1: a mars för bidragsåret, utbetalning sker under juni månad.

Syfte med försköning och projekt

Genom bidraget vill kommunens höja varje enskild by/tätorts attraktivitet och stärka 
medborgarnas känsla av gemensamhet och trygghet. 

Bidraget ges till försköning och projekt inom Tomelilla kommun,
för att användas till bland annat:

Planteringar tex. Sommar/vår och höstblommor inkl. krukor och jord mm. 

Pyntning vid högtider eller lokala evenemang, tex Österlen lyser.

Projekt i form av tex utegym, hundrastgård eller andra liknande anläggningar.

Drift- och underhållsbidrag ges till tidigare beviljade projekt.

Ansvar för sökande av bidrag till försköning och/eller projekt

I samband med ansökan intygar sökande att ta ansvar för drift/underhåll och övriga 
tillkommande kostnader.

Sökande skall inhämta erforderliga tillstånd från berörda myndigheter och fastighetsägare i de 
fall detta krävs.

Nyttjanderättsavtal upprättas mellan sökande och fastighetsägare i de fall det behövs.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

Ks § 54 Dnr KS 2021/114

Tertialrapport 1 2021 för Tomelilla 
kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna tertialrapport 1 år 2021 och lägga den till 
handlingarna samt ge förvaltningen följande särskilda uppdrag; 

 Redovisa en modellfinansiering för att göra det möjligt för byalag och 
föreningsliv att bygga till exempel utegym och hundrastgård, att redovisa 
under 2021 till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

 Stimulera till fler testbäddar, att redovisa till kommunstyrelsen före oktober 
2021.

 Analysera och lämna förslag till möjliga samarbeten eller upphandling inom 
vuxenutbildning. Redovisas till familjenämnden och kommunstyrelsen under 
2021. 

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida Bornlykke 
och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig enligt bilaga, handlingsid: Ks 2021.2184.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning ska en förenklad tertialuppföljning för perioden januari-april 
lämnas av styrelsen och nämnder. Uppföljningen ska redovisa ackumulerat 
ekonomiskt resultat till och med 30 april samt prognosticerat ekonomiskt resultat för 
helåret.

Prognosen för 2021 är ett resultat på 26,7 mnkr vilket är 10,0 mnkr bättre än budget. 
Den största avvikelsen är förbättrade prognoser av skatteintäkter och statsbidrag. 
Samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden prognostiserar underskott på 
totalt 3,2 mnkr framförallt beroende på konsultkostnader och minskade intäkter. 
Den största orsaken till underskottet inom byggnadsnämnden beror på faktorer som
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 54 forts.

bedöms vara av engångskaraktär. Familjenämnden prognostiserar ett mindre 
överskott på 0,7 mnkr. 

Måluppfyllelsen bedöms vara god. Avvikelserna beror framförallt på Covid 19 och 
dess konsekvenser. 

Den samlade bedömningen utifrån de finansiella målen och verksamhetsmålen är att 
Tomelilla kommun och dess bolag har en god ekonomisk hushållning.

Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna för 2021 och 
uppföljningar har skett i stort sett enligt plan. Åtgärder vid avvikelser har vidtagits.

Ekonomiska konsekvenser
Det prognostiserade resultatet innebär att de finansiella målen kommer att vara 
uppfyllda. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Uppföljning
Enligt fastställt reglemente kommer nästa uppföljning av mål och ekonomi att ske 
per 31 augusti 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i samband 
med delårsrapporten per 31 augusti redovisa vilka åtgärder nämnden vidtar för att nå 
balans i budgeten samt att ge förvaltningen följande särskilda uppdrag;

 Redovisa en modellfinansiering för att göra det möjligt för byalag och 
föreningsliv att bygga till exempel utegym och hundrastgård, att redovisa 
under 2021 till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

 Stimulera till fler testbäddar, att redovisa till kommunstyrelsen före oktober 
2021.

36



Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 54 forts.

 Analysera och lämna förslag till möjliga samarbeten eller upphandling inom 
vuxenutbildning. Redovisas till familjenämnden och kommunstyrelsen under 
2021.

Samt att godkänna tertialrapport 1 år 2021 och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2021.2170

Tertialrapport 1 år 2021 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2021.2169.

Tilläggsuppdrag till Tertialrapport 1 2021 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2021.2152.

Tjänsteskrivelse - Tertialrapport 1 år 2021 Tomelilla kommun (reviderad), 
handlingsid: Ks 2021.2171.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att i samband med delårsrapporten per 31 augusti 
redovisa vilka åtgärder nämnden vidtar för att nå balans i budgeten samt att ge 
förvaltningen följande särskilda uppdrag;

• Redovisa en modellfinansiering för att göra det möjligt för byalag och 
föreningsliv att bygga till exempel utegym och hundrastgård, att redovisa 
under 2021 till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

• Stimulera till fler testbäddar, att redovisa till kommunstyrelsen före oktober 
2021.

• Analysera och lämna förslag till möjliga samarbeten eller upphandling inom 
vuxenutbildning. Redovisas till familjenämnden och kommunstyrelsen under 
2021.

Ida Bornlykke (S) yrkar avslag på förslaget att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden 
att i samband med delårsrapporten per 31 augusti redovisa vilka åtgärder nämnden 
vidtar för att nå balans i budgeten.

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till Ida Bornlykkes (S) förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 juni 2021

Justerandes sign

§ 54 forts.

Sara Anheden (S) yrkar avslag på Per-Martin Svenssons (M) förslag enligt p. 2 
”Stimulera till fler testbäddar, att redovisa till kommunstyrelsen före oktober 2021.”

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Per-
Martin Svenssons (M) reviderade förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Per-Marin Svenssons (M) förslag.

Nej-röst för Sara Anhedens (S) förslag.

Omröstning
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Per-Martin 
Svenssons (M) reviderade förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Leif Sandberg (C), Per Gustafsson (SD), Per-
Olof Örnsved (SD), Charlotte Rosdala (C), Ewa Carnbrand (M), Anders Rosengren 
(SD), Christian Schanner (C) och Tobias Högborg (C).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Anders Throbäck (S), Ida Bornlykke (S) och Tina 
Bergström-Darell.

_________

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander

Familjenämnden

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
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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 2019/10

Datum 8 oktober 2021

Förslag till revidering av 
delegeringsregler för 
samhällsbyggnadsnämnden 
mandatperioden 2019–2022

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar göra revideringar i delgeringsreglerna enligt 
förvaltningens bilaga: Reviderade delgeringsregler för samhällsbyggnadsnämnden 
mandatperioden 2019–2022, handlingsid: Sbn. 2021.2270.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår revideringar i samhällsbyggnadsnämndens delegeringsregler i 
enlighet med bilagan: Reviderade delgeringsregler för samhällsbyggnadsnämnden 
mandatperioden 2019–2022, handlingsid: Sbn. 2021.2270.

Bakgrunden till ändringarna är att skapa ökad flexibilitet och låta verksamhet och 
ansvar följas åt i de delar som hanteras dels av samhällsbyggnadsverksamheten och 
dels av den föreslagna organisationsförändringen i skapandet av en Tillväxt- och 
utvecklingsavdelning. Enligt förslag ska den organisationsförändringen träda i kraft den 1 
november 2021 och då är det nödvändigt att samhällsbyggnadsnämnden ändrar även 
i delegeringsreglerna för att underlätta implementeringen.

Läsanvisningar för bilaga: Förändringar är gjorda under punkterna 3–6. Dessa är 
markerade i gult och ny text angiven i kursiv stil. Nya avsnitt är märkta ”NY” (3.6; 
3.12; 3.13). 

Tillägg: Begreppet Kommunchef har bytts ut till Kommundirektör
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Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-10-08.

Reviderade delgeringsregler för samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden 2019–
2022, handlingsid: Sbn. 2021.2270.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

KFS/Johanna Kandell
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr X XX:X
 

Sbn § 6/2019 Dnr Sbn 2019/10

Delegeringsregler för samhällsbyggnadsnämnden

Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 25 januari 2019, Sbn § 6/2019.
Gäller från 25 januari 2019.

Dokumentansvarig politisk instans: Samhällsbyggnadsnämnden

Dokumentansvarig tjänsteman: Samhällsbyggnadschef

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov.
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Allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut

För att den löpande verksamheten ska fungera smidigt och effektivt fattas merparten av besluten ”på delegering”, som regel av anställd 
personal. Frågor om ansvar och delegering regleras i Kommunallagen - KL (SFS 2017:725). Följande text ger en sammanfattning av syftet 
med, och riktlinjer för, den delegerade beslutanderätten. Begreppet delegering ska i detta fall noga skiljas från delegeringsbegreppet
inom hälso- och sjukvården, där det avser en på yrkeskompetens och legitimation grundad delegeringsrätt beträffande medicinska 
arbetsuppgifter. Där gäller särskilda regler och författningar.

1 ALLMÄNT

Verksamhetsansvar

Enligt 6 kap 6 § KL ska nämnderna, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt.

Delegering

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller, i enlighet med 7 kap 5 § KL, åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Vem som är delegat framgår av 
delegeringsförteckningen.

Det är alltså samhällsbyggnadsnämnden som bestämmer vem, eller vilka, som ska fatta beslut på nämndens vägnar, och i vilka slags 
ärenden. Den som fattar beslut enligt delegering, d.v.s. på uppdrag av nämnden, gör det alltså som representant för nämnden. Som 
”delegat” har man såväl rättighet som skyldighet att besluta i de ärenden som avses. Delegeringsrätten är knuten till den tjänst eller 
funktion som man innehar. Med stöd av 7 kap 6 § KL får förvaltningschef vidaredelegera sin beslutanderätt. Alla beslut som fattas på 
delegering ska vara inom de av kommunfullmäktige antagna budgetramarna.
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Om delegaten finner att ett ärende avviker från det normala bör delegaten överlämna ärendet med beslutsförslag till nämnden.
Ett beslut som är fattat på delegering kan inte ändras av en överordnad chef eller av nämnden. Däremot kan nämnden dra in
delegeringsrätten, om man är missnöjd med det sätt på vilket den utövas. Nämnden kan också besluta i ärende innan beslut har fattats på 
delegering.

Besvär över beslut fattade av delegat

Nämnden eller överordnad chef är ingen besvärsinstans. Om ett beslut som är fattat på delegering överklagas (under förutsättning att det 
finns besvärsrätt), är det delegaten som ska ta ställning till om beslutet ska omprövas eller inte. (Överläggning med närmaste överordnade 
är dock lämpligt innan beslut fattas.) Vid besvär över ett beslut ska besvärsskrivelsen som regel lämnas till den myndighet (i detta fall
representerar delegaten myndigheten) som fattat beslutet. Myndigheten avgör då om omprövning ska ske. Om omprövningen innebär att 
den klagandes önskemål bifalles helt skickas ärendet inte vidare till besvärsinstansen (oftast förvaltningsrätten). Om ärendet endast delvis
omprövas till den klagandes fördel, eller inte omprövas alls, ska besvärsskrivelsen skickas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande
från delegaten om skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter samråd med sin närmaste överordnade.

Vad får inte delegeras?

I kommunallagen finns också regler om delegeringsförbud (6 kap 38 § KL). I följande slags ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
- Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige.
- Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i sin helhet, eller fullmäktige, har överklagats.
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- Vissa ärenden som anges i vissa föreskrifter (t ex lag och författning)
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2 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT

Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas per kalendermånad till samhällsbyggnadsnämnden.

Det åligger den som fattat beslutet att se till att en sammanställning av besluten eller kopia av beslutshandlingen kommer till nämndens 
kännedom. I många fall kan handlingen eller förteckningen sättas in i en pärm, som genom sekreterarens försorg ska finnas tillgänglig för 
ledamöterna i nämnden. I andra fall ska listan eller handlingen utsändas med sammanträdeshandlingarna.

3 ANDRA BESLUT

Beslut av verkställighetskaraktär

Gränsen mellan beslut efter delegering från nämnden och beslut, som närmast är en form av verkställighet, har betydelse för frågan om 
beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller om besluten måste anmälas till nämnden. Den gränsen kan inte dras med exakthet.

I regeringens proposition om Kommunallagen skrivs att med beslut avses varje ställningstagande där man väljer mellan olika alternativ och 
där vissa överväganden och bedömningar måste göras. Det framgår emellertid också att när det finns tydliga mål och riktlinjer kan 
ställningstaganden hänföras till verkställighet, även om de innefattar överväganden och bedömningar.
Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten anses höra till området ren verkställighet, som inte är 
myndighetsutövning utan är löpande drift av verksamheten. I dessa frågor följer beslutanderätten oftast den anställning man innehar. Här 
behövs ingen uttrycklig delegering för att beslut ska kunna fattas. Dessa frågor är ofta reglerade i lagstiftning, avtal, attestregler eller 
liknande. Hit hör t.ex. en mängd löpande beslut om inköp och beställningar i drifts- och investeringsbudget samt de flesta löpande 
personalärenden.
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Ärenden i övrigt

Utöver delegeringsbeslut förekommer uppgifter, handlingar, domar, cirkulär, protokoll, korrespondens med mera där det är principiellt 
viktigt att styrelsens ledamöter tar del av informationen, eller informeras om att handlingen förekommer. Handlingen ska då anmälas under
sammanträdespunkten ”Anmälningsärenden”.

4 ADRESSAT FÖR DELEGERINGSBESLUT

Verksamhetschefens beslutanderätt begränsas till respektive verksamhetsområde.

Begreppet arbetsledning innefattar normalt nivåerna kommundirektör, verksamhetschef, avdelningschef och enhetschef och beslutanderätten
begränsas till respektive ansvarsområde.

Handläggares beslutanderätt begränsas till det normala ansvarsområdet enligt arbetsordning, befattningsbeskrivning eller på annat 
jämförbart sätt. Vid förfall för delegat (t.ex. vid semester, sjukdom eller jäv) gäller att beslutanderätten övertas av tillförordnad ersättare 
eller närmast överordnad. Vid förfall för ordförande övertas beslutanderätten av förste vice ordförande eller andre vice ordförande.

Vidaredelegering är tillåten för förvaltningschef (7 kap. 6 § KL). I Tomelilla kommuns organisation anses kommundirektör, ekonomichef, 
och verksamhetschefer jämställda med förvaltningschef i Kommunallagens mening.

Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegeringsordningen, får delegat även besluta i frågor som till art, vikt och omfattning är 
jämförbara med de ärenden som anges för delegaten, i den mån dessa inte delegerats till eller i övrigt åvilar annan.

5 ÖVRIGT

Delegerad beslutanderätt ska normalt utnyttjas endast inom ramen för beviljade och tillgängliga anslag.
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Innehåll

1 Firmatecknare och underteckningsrätt

2. Förvaltningsärenden

3. Fastighetsärenden

4. Byggnadsverksamhet m.m.

5. Ärenden rörande gator, parker, VA m.m.

6. Trafikärenden

7. Bostadsanpassning

8. Personuppgiftsbehandling

9. Övrigt
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1 FIRMATECKNARE OCH UNDERTECKNINGSRÄTT Kommentarer

1.1 Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av 
samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande med vice 
ordförandena som ersättare.
Kontrasignering av 
samhällsbyggnadschefen 
med nämndens sekreterare 
som ersättare

1.2 Underteckna avtal samt underteckna andra handlingar och skrivelser i 
övrigt.

Samhällsbyggnadschef

1.3 Rätt att attestera fakturor följer av attestförteckningen.

2 FÖRVALTNINGSÄRENDEN

2.1 Besluta att avslå en begäran om att få ta del av allmän handling eller 
att lämna ut allmän handling med förbehåll

Samhällsbyggnadschef Vid tveksamhet ska 
kansliavdelningen rådfrågas.

2.2 Beslut om att avvisa för sent inkommit överklagande Samhällsbyggnadschef Vid tveksamhet ska 
kansliavdelningen rådfrågas.
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3 FASTIGHETSÄRENDEN

3.1 Förordna ombud vid fastighetsrättsliga förrättningar Chef för Tillväxtenheten

3.2 Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanläggning och relaxation 
av inteckningar samt utbyte av pantbrev och andra därmed jämförliga 
åtgärder

Chef för Tillväxtenheten

3.3 Företräda kommunen vid fastighetsbildningsförrättningar och 
liknande samt i anslutning därtill träffa erforderliga 
överenskommelser

Chef för Tillväxtenheten

3.4 Befullmäktigande av ombud i hyresnämnd och arrendenämnd Chef för Tillväxtenheten

3.5 Ingå hyresavtal upp till fem års avtalstid eller en högsta hyra av 15 
prisbasbelopp/år och avtal

Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation

3.6 
NY

Ingå arrendeavtal, tomträttsavtal och andra nyttjanderättsavtal med 
upp till fem års avtalstid eller en högsta hyra av 15 prisbasbelopp/år 
och avtal

Chef för Tillväxtenheten

3.7 Godkänna servituts- och ledningsrättsavtal Chef för Tillväxtenheten

3.8 Teckna vägrätt-, nyttjanderätts-, ledningsrätts- samt övriga 
servitutsavtal som inte är av principiell betydelse för kommunen, 
respektive medverka till upphävande eller ändring av rätt 

Chef för Tillväxtenheten

3.9 Besluta om intrångsersättning eller annan liknande ersättning 
föranledd av entreprenader eller anläggningsarbeten upp till ett 
belopp av 2 prisbasbelopp

Chef för Tillväxtenheten

48



9

3.10 Besluta om ersättning i samband med översvämningsskador upp till 
ett belopp av 2 prisbasbelopp per fastighet

Chef för Tillväxtenheten

3.11 Besluta om bidrag till vägsamfällighetsföreningar Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation

Vidaredelegering till teknisk 
administratör (gata- och parkenheten)

3.12 
NY

Överklagande av taxeringsmyndighetens beslut i fastighetstaxeringsärenden 
(byggnader)

Samhällsbyggnadschef med rätt 
till vidaredelegation

3.13 
NY

Överklagande av taxeringsmyndighetens beslut i fastighetstaxeringsärenden 
(mark)

Chef för Tillväxtenheten

3.13 På de villkor och pris som fullmäktige fastställt överlåta sådan mark, 
som enligt fastställd detaljplan är avsedd för industriändamål

Chef för Tillväxtenheten

3.14 På de villkor och pris som fullmäktige fastställt överlåta sådan mark, 
som enligt fastställd detaljplan är avsedd för småhusbebyggelse eller 
flerbostadshus

Chef för Tillväxtenheten

3.15 Köp och försäljning av annan mark till en köpeskilling av högst fyra 
prisbasbelopp och/eller 2 000 kvm vid varje tillfälle

Chef för Tillväxtenheten

3.16 Köp och försäljning i samband med fastighetsbildningsförrättning till 
ett värde av högst fyra prisbasbelopp och eller 2 000 kvm vid varje 
tillfälle

Chef för Tillväxtenheten

3.17 Ansöka om förrättning för ledningsrätt enligt ledningsrättslagen. Chef för Tillväxtenheten

3.18 Besluta om antagande eller ändring av en detaljplan eller ett program 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 
6:7.

Chef för Tillväxtenheten
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4 BYGGNADSVERKSAMHET M.M.

4.1 Besluta om ny- och ombyggnad av kommunens fastigheter till en 
kostnad av 15 prisbasbelopp (pbb) eller lägre

Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation 
(över 15 pbb beslutar 
nämnden) 

4.2 Vara ombud vid entreprenader till en kostnad av 15 prisbasbelopp 
eller lägre 

Samhällsbyggnadschef (över 
15 pbb utser nämnden 
ombud)

4.3 Medgiva byggande närmare fastighetsgräns än 4,5 meter vad avser 
kommunens mark

Chef för Tillväxtenheten

4.4 Yttrande över bygglovsansökningar i kommunens egenskap av 
fastighetsägare och granne

Chef för Tillväxtenheten

5 ÄRENDEN RÖRANDE GATOR, PARKER, VA M.M.

5.1 Besluta om ny- och ombyggnad av
kommunala gator, vägar, allmänna platser, grönområden och VA-
anläggningar till en kostnad av 15 prisbasbelopp eller lägre

Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation 
(över 15 pbb beslutar 
nämnden)

5.2 Besluta om upplåtelse av kommunens mark Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation

Vidaredelegering till teknisk 
administratör (gata- och parkenheten)

5.3 Yttrande till polismyndigheten enligt ordningslagen om upplåtelse av 
kommunens mark

Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation

Vidaredelegering till teknisk 
administratör (gata- och parkenheten)
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5.4 Vara ombud vid entreprenader till en kostnad av 15 prisbasbelopp 
eller lägre

Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation 
(över 15 pbb utser nämnden 
ombud)

5.5 Besluta om anslutning till VA-nätet Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation

5.6 Besluta om avstängning av vatten och avlopp på grund av bristande 
betalning

Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation

5.7 Företräda kommunen i VA-ärenden Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation

6 TRAFIKÄRENDEN

6.1 Besluta om tillfälliga lokala trafikföreskrifter och dispenser enligt 
trafikförordningen.

Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation

Vidaredelegering till 
planeringsingenjör och till teknisk 
administratör (gata-och parkenheten)

6.2 Besluta om parkeringstillstånd enligt trafikförordningen Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation

  

6.3 Besluta om transporttillstånd enligt trafikförordningen Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation

Vidaredelegering till 
planeringsingenjör

6.4 Besluta om flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i 
vissa fall och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall

Samhällsbyggnadschef med 
rätt till vidaredelegation

Vidaredelegering till teknisk 
administratör (gata- och parkenheten)

7 BOSTADSANPASSNING
7.1 Besluta om kommunala bidrag till bostadsanpassning upp till fyra 

prisbasbelopp
Handläggare 
bostadsanpassning
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8 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

8.1 Ansvar för registerförteckning Kommundirektör

8.2 Beslut om utlämnande av registerutdrag Samhällsbyggnadschef

8.3 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende gällande utlämnande av 
registerutdrag

Samhällsbyggnadschef

8.4 Beslut om överklagan i ärende gällande utlämnande av registerutdrag Samhällsbyggnadschef

8.5 Beslut vid begäran om rättelse, radering eller blockering av 
personuppgifter

Samhällsbyggnadschef

8.6 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende gällande rättelse, radering 
eller blockering av personuppgifter

Samhällsbyggnadschef

8.7 Beslut om överklagan i ärende gällande rättelse, radering eller 
blockering av personuppgifter

Samhällsbyggnadschef

8.8 Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal Delegaten med rätt att 
teckna huvudavtalet

9 ÖVRIGT

9.1 Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och liknande Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande
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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 oktober 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 2021.2242.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-10-13.

Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 2021.2242.

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 oktober 2021

Redovisning av delegeringsbeslut 
september 2021

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-10-01.

Delegeringsbeslut september 2021, handlingsid: Sbn 2021.2271.

Månadsrapport bostadsanpassning september 2021, handlingsid: Sbn 2021.2272.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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Postlista
Utskriftsdatum: 2021-10-01 Utskriven av: Eva Lärka

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

2021-09-01 - 2021-09-30Datum:

Inkomna, UpprättadeRiktning:
Avdelning: Alla

Handläggare: Alla
Sekretess: Visas ej

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

Fastighetsbeteckning
2021.1940 I Accepterat motbud rörande skadeståndskrav med 

anledning av skada 50-32066-19 SUJ
Avtal - samverkan

2021-09-01 Länsförsäkringar Niklas Sommelius
SBN 2019/299 Regresskrav översvämning Flugan 8, Stormgatan 

10
VA (vatten & avlopp)

2021.1944 I Accepterat motbud rörande skadeståndskrav med 
anledning av skada 50-32153-19 SUJ

Avtal - samverkan

2021-09-01 Länsförsäkringar Niklas Sommelius
SBN 2019/294 Regresskrav översvämning Simmaren 14, 

Simmaregatan 14
VA (vatten & avlopp)

2021.1958 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, samt 
intyg 

Ansökan

2021-09-06 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1971 I Gällande grävtillstånd 210831-gravtillstand-Y848
bilaga

Anmälan

2021-09-06 Karin Bjerke Frankell Eva Lärka
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.1980 I Vision för Tomelilla kommun (slutlig version) Riktlinje
2021-09-06 Kommunfullmäktige Johanna Kandell
SBN 2021/201 Vision för Tomelilla kommun Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2175 U Personuppgiftsincident (fastighet) Anmälan
2021-09-06 Kommunkansliet Thomas Lindberg
SBN 2021/220 Personuppgiftsincident (fastighet) Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2021.2142 U Värdering av föreslagen fastighet för lokstallet Yttrande
2021-09-09 Leif Holmqvist Marcus Carlevåg
SBN 2021/217 Försäljning av del av fastighet Tomelilla 237:9, 

Lokstallet
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2021.1986 I Antagande- ny detaljplan för del av Tjustorp 2:78 
(Smedstorps station)

Beslut

2021-09-09 Kommunstyrelsen Ulrika Olsson
      Fastighet

2021.1987 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, samt 
intyg 

Ansökan

2021-09-10 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1990 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-09-10 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/202 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.1998 U Anmälan om rensning Tranås 2_1 Anmälan
2021-09-13 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
SBN 2021/188 Anmälan om rensning enligt 11 kapitlet  15 § 

miljöbalken
Gata/Park/Natur

2021.1999 U Anmälan om rensning Tomelilla 237_8 Anmälan
2021-09-13 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
SBN 2021/188 Anmälan om rensning enligt 11 kapitlet  15 § 

miljöbalken
Gata/Park/Natur

2021.2000 U Anmälan om rensning Onslunda 29_55 Anmälan
2021-09-13 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
SBN 2021/188 Anmälan om rensning enligt 11 kapitlet  15 § 

miljöbalken
Gata/Park/Natur

2021.2001 U Anmälan om rensning Tomelilla Benestad 7_1 Anmälan
2021-09-13 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
SBN 2021/188 Anmälan om rensning enligt 11 kapitlet  15 § 

miljöbalken
Gata/Park/Natur

2021.2006 I Ansökan om bostadsanpassning - komplettering 
offert

Ansökan

2021-09-13 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2021.2007 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - Lilla 
Kemenar (glastiger)

Ansökan

2021-09-13 Lilla Kemenar Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.2036 I Ansökan om grävningstillstånd, Östergatan 12 Ansökan
2021-09-13 Solör bioenergi syd AB Eva Lärka
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.2020 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 
plats, A475.209/2021, Klimatmanifestation, 
Fridays for Future, Tomelilla torg, 2021-09-24

Yttrande

2021-09-13 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2015 I Yttrandeblankett - Detaljplan för Kvarteret Laxen Yttrande
2021-09-13 Kommunstyrelsen Ulrika Olsson
SBN 2021/203 Granskning - Ny detaljplan för Kv. Laxen Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2016 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
- Förlängning av tidigare parkeringstillstånd, 
nummer 1270-01658-41M-F

Ansökan

2021-09-13 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/204 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

- Förlängning av tidigare parkeringstillstånd, 
nummer 1270-01658-41M-F

Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2021.2028 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-09-14 ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson
SBN 2021/191 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2022 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr 495.747/2021,kaffe-moped 
och lådcykel, Tomelilla station, 2021-09-17

Intyg

2021-09-14 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2023 U Avtal, indexreglering - Dagvattenutredningar - 
WSP Sverige AB

Avtal - varor o tjänster

2021-09-14 WSP Sverige AB Niklas Sommelius
      Plan och exploatering

2021.2024 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, samt 
intyg 

Ansökan

2021-09-14 ***Sekretess*** Mats Strömberg
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      Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2021.2030 I Beslut om arkeologisk utredning, dnr 431-44577-
2020

Beslut

2021-09-15 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.2031 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel, 
Jarlstam fyndmarknad ab

Ansökan

2021-09-16 Jarlstam fyndmarknad ab Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.2049 U Yttrande om beslut om upplåtelse av offentlig 
plats, A408.458/2021,Mikaelimarknad med tivoli, 
Centralgatan, Östergatan, Torget, Adelgatan
och Gustafs Torg, 2021-10-20--2021-10-22

Yttrande

2021-09-16 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2057 I Beslut om rensning och muddring av vallgraven, 
på fastigheten Äsperöd 1_18, dnr 535-10606-
2021

Beslut

2021-09-17 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur

2021.2058 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-09-17 ***Sekretess*** Pamela Lindqvist
SBN 2021/209 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2079 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - 
Dawood Normohammad 

Ansökan

2021-09-20 Dawood Normohammad Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.2086 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-09-20 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2074 I Ansökan om tillfällig försäljning torghandel, Tina 
Bergström-Darrell, tre platser

Ansökan

2021-09-20 Tina Bergström-Darrell Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.2076 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A419.102/2021, 

Intyg
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Avtecknings ceremoni då plaketter och ett gjutet 
ändavtryck av "Djingis Khan" ska avtäckas vid 
museet, tal och sång, Mellan bangatan 2 och 
Järnvägen, 2021-09-15

2021-09-20 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2077 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - Lilla 
Kemenar

Ansökan

2021-09-20 Lilla Kemenar Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.2099 I Tillståndsbevis och beslut enligt ordningslagen, 
lokala föreskrifter dnr A475.209/2021, 
Manifestation för klimatet Fridays for 
Future,Tomelilla torg, 2021-09-24

Intyg

2021-09-22 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.2093 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-09-22 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2094 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-09-22 ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson
SBN 2021/211 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2102 U Fullmakt ansökan Gröna och Trygga Samhällen 
signerad arkiv

Fullmakt

2021-09-23 Boverket Johan Linander
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2104 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-09-23 ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson
SBN 2021/212 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2105 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - 
Sveriges Radio

Ansökan

2021-09-23 Sveriges Radio Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.2124 I Ansökan om grävningstillstånd, Kommunalgatan 
13 Smedstorp

Ansökan

2021-09-27 ATS Kraftservice AB Eva Lärka
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SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur

2021.2122 I Anmälan om C-Verksamhet, Smedstorp - 
Plastinsamling

Anmälan

2021-09-27 Kretslopp & Recykling i Sverige AB Håkan Berggren
      Gata/Park/Natur

2021.2123 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
- Förlängning av tidigare parkeringstillstånd

Ansökan

2021-09-28 ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson
SBN 2021/214 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

- Förlängning av tidigare parkeringstillstånd
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2021.2129 U Ansökan cykelåtgärder Trafikverket signerad arkiv Ansökan
2021-09-28 Trafikverket Johan Linander
      Gata/Park/Natur

2021.2164 I Anmälan om vattenverksamhet - våtmarker på 
Smedstorp 33_91, dnr 38554-21

Anmälan

2021-09-28 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
      Gata/Park/Natur

2021.2134 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-09-28 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2135 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-09-28 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2137 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - 
Håkan Bondesson

Ansökan

2021-09-29 Håkan Bondesson Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur

2021.2140 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan
2021-09-29 ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson
SBN 2021/215 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2141 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
- Förlängning av tidigare parkeringstillstånd

Ansökan

2021-09-29 ***Sekretess*** Anna-Carin Larsson
SBN 2021/216 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 
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- Förlängning av tidigare parkeringstillstånd centralt/övergripande

2021.2162 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-09-30 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2021.2169 I Ansökan om grävningstillstånd,Kärngatan 1 Ansökan
2021-09-30 E.ON Energidistribution AB Eva Lärka
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 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: 2021-09-01 Till: 2021-09-30 Utskrift: 2021-10-04

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2021-015 Delvis bifall 2021-09-13 815 kr

BAB 2021-018 Bifall 2021-09-22 22 258 kr

Summa: 23 073 kr

Antal poster: 2 st

Total summa: 23 073 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 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: 23 073 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 13 oktober 2021

Redovisning av anmälningsärenden 
2021-10-22

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-22:

 Stadsmiljöavtal – beslutat stöd för att främja hållbara stadsmiljöer - särskilt 
fokus cykel - Tomelilla kommun

 Sammanställning över inkomna motioner/medborgarinitiativ/uppdrag

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-10-13.

Stadsmiljöavtal – beslutat stöd för att främja hållbara stadsmiljöer - särskilt fokus 
cykel - Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn 2021.2208.
Sammanställning över inkomna motioner/medborgarinitiativ/uppdrag, handlingsid: 
Sbn 2021.2278.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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 BESLUT  1 (6) 

Ärendenummer Dokumentdatum  Konfidentialitetsnivå 1 
TRV 2021/62804 2021-10-07  
  Beslutat av 
  Lennart Kalander 
   
 

 
Trafikverket 
781 89 Borlänge 
Besöksadress: Röda vägen 1 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Ulrika Menau 
Nationell planering 
Direkt: 010-123 09 76 
ulrika.menau@trafikverket.se 
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Mottagare 
Tomelilla kommun 
kommun@tomelilla.se

Kopia till 
Hakan.berggren@tomelilla.se

 

Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, 
särskilt fokus cykel – Tomelilla kommun  

Beslut 
Trafikverket beslutar om att Tomelilla kommun tilldelas stöd enligt 2 § i 

förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, i utlysning 

med särskilt fokus på cykelåtgärder, om maximalt 1,5 miljoner kronor för att 

genomföra åtgärd som framgår nedan. Stödet beviljas med villkoret att 

Tomelilla kommun genomför de motprestationer som framgår nedan.  

Åtgärd som ingår i beviljat stadsmiljöavtal framgår nedan. I tabellen framgår 

start- och sluttidpunkt, totalkostnad exklusive moms, maximalt beviljat stöd 

exklusive moms samt stödnivå.  

Nr Åtgärd Starttid-

punkt 

Sluttid-

punkt 

Total 

kostnad 

(tkr) 

Beviljat 

stöd 

(tkr) 

Stöd-

nivå 

(%) 

1 Cykelvägsutbyggnad Tomelilla centrum 2021 2022 3 000 1 500 50 

 Summa   3 000 1 500  

Stödet anges i fast nivå och kan inte höjas eller indexuppräknas. Om den 

totala kostnaden för en åtgärd blir lägre reduceras stödet i motsvarande grad. 

Stöd ges inte till kostnader för planering och projektering. 

 

Motprestationer som ingår i beviljat stadsmiljöavtal framgår nedan.  

Nr Motprestation Starttid-

punkt 

Sluttid-

punkt 

2 Testcykla lådcykel 2021 2022 

4 Avsmalning av vägbana, Gustavsgatan 2021 2021 

Motprestationer som ingår i detta stadsmiljöavtal får inte ha annan 

medfinansiering från Trafikverket eller ingå i andra avtal såsom 

Sverigeförhandlingen, andra gällande stadsmiljöavtal etc. 
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Bakgrund 
Kommuner och regioner kan hos Trafikverket söka stöd för att främja 

hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordning (2015:579) 

om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer (hädanefter kallat förordningen). 

Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa 

förutsättningar för att öka andelen hållbara personresor (kollektivtrafik och 

cykeltrafik) eller för hållbara godstransportlösningar i städer. Åtgärderna ska 

leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra 

till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt 

främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för 

kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransporter. Riksdagen beslutade i 

december 2020 om en tillfällig förstärkning av stadsmiljöavtalen avseende 

cykelåtgärder 2021 och 2022. 

Trafikverket har 2021-05-19 mottagit ansökan om stöd från Tomelilla 

kommun samt komplettering 2021-09-28. 

Åtgärd som stöd söks för är: 

Nr Åtgärd Starttid-

punkt 

Sluttid-

punkt 

Total 

kostnad 

(tkr) 

Sökt stöd 

(tkr) 

1 Cykelvägsutbyggnad Tomelilla centrum 2021-11 2022-11 3 000 1 500 

 Summa   3 000 1 500 

 

Ingående motprestationer i ansökan: 

Nr Motprestation Starttid-

punkt 

Sluttid-

punkt 

1 Information och invigning av de cykelfrämjanden  2021-09 2021-12 

2 Testcykla  2021-07 2022-09 

3 Ombyggnad torg. Försköningsåtgärder och 

förbättringar på torget 

2021-09 2021-11 

4 Avsmalning av vägbana, Gustavsgatan 2021-07 2021-09 

 

Närmare beskrivning av åtgärd och motprestationer finns i ansökan.  

Bedömning 
Följande bedömning har gjorts av Tomelilla kommuns ansökan. 
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Ansökan uppfyller de krav som ställs i förordningen och åtgärden och 

motprestationer angivna under rubriken Beslut bedöms uppfylla de syften 

som anges i förordningens 1 och 7 §§. Det finns därför grund för att bevilja det 

stöd som sökts.  

I den tillfälliga förstärkningen till cykelåtgärder i stadsmiljöavtalen ställdes 

villkor om lägre krav på motprestationer. Motprestation 1 och 3 ingår inte i 

avtalet eftersom de motprestationer som framgår under rubriken Beslut 

bedöms vara tillräckliga för att uppfylla syftet med stadsmiljöavtalet.  

Utbetalning 
Utbetalning av stödet görs årsvis mot redovisning av nedlagda kostnader. Den 

sökande kan dock hos Trafikverket ansöka om att få högst 50 procent av det 

beviljade stödet utbetalat i förskott. 

Trafikverket kan besluta att helt eller delvis inte betala ut stödet om stödet har 

beviljats felaktigt, med för högt belopp eller väsentliga villkor för stödet inte 

har följts (11 §). 

Redovisning och uppföljning 
Den sökande ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Trafikverket i händelse 

av ändrade förutsättningar för genomförande (tid, kostnad, innehåll) av de 

åtgärder för vilka stöd har beviljats eller för motprestationer. Eventuella 

ändringar ska godkännas skriftligen av Trafikverket genom ändringsbeslut för 

att omfattas av beslutat stöd. 

I samband med årliga redovisningen av kostnaderna för att genomföra 

åtgärderna ska den sökande och ev. medsökande rapportera hur 

genomförandet av de åtgärder som stödet avser och de motprestationer som 

ska genomföras fortskrider. Trafikverket tillhandahåller en mall för årliga 

uppföljningen. 

Den sökande och ev. medsökande ska genomföra uppföljning i relevanta delar 

i enlighet med bilaga 1. Den sökande och ev. medsökande ska senast den 21 

januari 2022 ha inkommit med en plan till Trafikverket om hur uppföljningen 

kommer läggas upp. Den sökande och ev. medsökande ska utöver detta även 

vara behjälplig med uppgifter till den utvärdering som görs av stödet. 

Trafikverket tillhandahåller en mall för uppföljningsplanen. 

När de åtgärder som stödet avser har genomförts ska en slutrapport inklusive 

revisorsintyg ges in till Trafikverket. Slutrapporten ska ges in inom 12 

månader efter den planerade sluttidpunkten. Slutrapporten ska innehålla de 
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uppgifter som framgår av 14 § i förordningen. Trafikverket tillhandahåller 

mallar för slutrapport och revisorsintyg.  

Om motprestationerna inte har slutförts när slutrapporten ges in, ska en 

uppdaterad slutrapport ges in till verket senast sex månader efter att 

motprestationerna slutförts. 

Föredragande, samråd och sakgranskning 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad avdelningschef efter 

föredragning av nationell planerare Ulrika Menau. Vid ärendets slutliga 

handläggning har även enhetschef Rami Yones medverkat. 

Övriga upplysningar 
I enlighet med 18 § i förordningen kan detta beslut inte överklagas. 

Trafikverket vill upplysa om att i de fall statlig anläggning kommer att beröras 

behövs sedvanliga samråd och eventuella tillstånd från Trafikverket region 

Syd. En sådan prövning har inte gjorts i detta beslut. 

Stödet förutsätter att marken ska vara i sökandes ägo när åtgärderna har 

genomförts, det vill säga när slutrapporten lämnas in. 

Vid kommunikation av åtgärder ingående i detta avtal ser Trafikverket gärna 

att det anges att medfinansiering erhållits från Trafikverkets stadsmiljöavtal. 

Trafikverkets logotyp kan finnas med vid skyltning etc. Logotyp kan laddas 

ner från www.trafikverket.se/grafiskprofil. 

Mer information om nya ansökningsomgångar kommer att finnas på 

Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se/stadsmiljoavtal. 

 

------------------------------------------------ 

Lennart Kalander 

Chef avdelning Nationell planering 

 

 

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter 

från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om 

tillgänglighet till digital offentlig service.

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2021/62804, Motpartens ärendenummer [Motpartens ärendenummer], Dokumentdatum 2021-10-07, Beslutat av Lennart Kalander Dokumenttyp BESLUT, 
Konfidentialitetsnivå 1 
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Bilaga 1 Krav på uppföljning av stöd för att 
främja hållbara stadsmiljöer, så kallat 
stadsmiljöavtal 
 

Vad ska följas upp enligt beslutet? 
 Åtgärdernas genomförande inkl. ekonomisk redovisning. 

 Motprestationernas genomförande. 

 Kopplingar till nationella och regionala planer. 

 Uppföljning av effekter på resande. 

 Redogörelse för kommunens arbete för hållbar stadsmiljö samt hur 

åtgärder och motprestationer bidragit till detta. I detta ingår även att 

redovisa övriga effekter av åtgärder och motprestationer. 

 

Uppföljning av åtgärder 
Årligen ska redovisning göras av  

 Nedlagda kostnader. 

 Hur genomförandet av åtgärderna fortskrider. 

Slutredovisningen ska innehålla 

 Ekonomisk slutredovisning som inkluderar totala nedlagda kostnader, 

kostnad per åtgärd samt fördelning per finansiär. 

 Revisorsintyg.  

 Beskrivning av genomförda åtgärder och eventuell avvikelse från 

beslut.  

 Redovisning av vilka effekter som åtgärderna har gett (se under 

avsnittet Uppföljning av effekter på resande). 

 

Uppföljning av motprestationer 
Årligen ska redovisning göras av  

 Hur genomförandet av motprestationerna fortskrider 
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Slutredovisningen ska innehålla 

 Beskrivning av genomförda motprestationer och eventuell avvikelse 

från beslut. 

 Redovisning av vilka effekter som motprestationerna har gett (se 

under avsnittet Uppföljning av effekter på resande). 

 

Kopplingar till nationella och regionala planer 
Årligen samt vid slutredovisningen ska det redovisas om andra åtgärder t.ex. 

i nationella, regionala och/eller lokala planer påverkat effekterna av ingående 

åtgärder och motprestationer i stadsmiljöavtalet med avseende på trafik och 

resande. Det kan även avse konflikter mellan kommunens målstyrda 

planering och Trafikverkets trafikprognoser. 

 

Uppföljning av effekter på resande 
 Uppföljning av resande med bil, kollektivtrafik, cykel och gång ska ske 

före och efter genomförande av åtgärder och motprestationer. 

Räkningarna görs i relevanta snitt inom det område som bedöms 

påverkas av åtgärderna och motprestationerna.  

 Räkningar av resande ska göras minst under en representativ vecka1 

och vid motsvarande tidpunkt per tillfälle. Samtliga trafikslag bör 

mätas under samma vecka. 

 

Redogörelse för kommunens arbete för hållbar 
stadsmiljö och hur åtgärder och motprestationer 
bidragit till detta samt beskrivning av övriga effekter 
Vid slutredovisningen ska en redogörelse göras för kommunens arbete för en 

hållbar stadsmiljö. I denna ska särskilt redovisas hur åtgärder och 

motprestationer har bidragit till detta arbete.  

 

 

Bilaga 1 reviderad september 2021. 

                                                           
1 Detta får anpassats efter tidplanen för åtgärdernas och motprestationernas genomförande men om det är möjligt bör det ske under 
oktober eller april månad. 
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Samhällsbyggnad

Sammanställning inkomna motioner/medborgarinitiativ/uppdrag per 2021-10-15*

Inkommen Rubrik Förslagsställare Remitterad till Beslut Status per 2021-
10-15

2020-11-09 Motion angående 
kommunekolog

Inger Åbonde 
(S)

Kf 2020-11-09 § 150/2020
Ksau 2020-11-25 § 281/2020
Sbn 2021-08-27 § 74/2021
Ksau 2021-09-22 § 179/2021
Kf

Pågående Ska upp i Kf 
(nästa 
sammanträde 25 
oktober)

2020-11-09 Motion angående 
hastigheten på Byavägen

Per Gustafsson 
(SD) och 
Thony 
Blomgren (SD)

Kf 2020-11-09 § 148/2020
Ksau 2020-11-25 § 279/2020
Sbn 2021-01-29 § 6/2021
Ksau 2021-05-05 § 87/2021
Ksau 2021-09-22 § 178/2021
Kf 

Pågående Ska upp i Kf 
(nästa 
sammanträde 25 
oktober)

2020-12-09 Motion – Öka folkhälsan Sara Anheden 
(S)

Kf 2020-12-14 § 175/2020
Ksau 2021-01-13 § 15/2021
Sbn 2021-03-26 § 35/2021
Ksau 2021-04-21 § 76/2021
Ks 2021-06-02 § 77/2021
Sbn 2021-10-22
Ksau

Pågående Ska upp i Sbn 22 
oktober

2021-02-28 Medborgarinitiativ - Kick-
/skatepark i Brösarp

Axel Cederberg Ksau 2021-03-10 § 55/2021
Sbn 2021-06-18 § 60/2021

Ksau 2021-08-18 § 141/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar besvara medborgarinitiativet i 

Se nedan punkt 2.
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Samhällsbyggnad

Ksau 2021-08-18 § 141/2021 enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

2021-03-27 Medborgarinitiativ - 
Cykel/BMX-bana på 
exempelvis Lagerhusplatsen

Jessica Borg Ksau 2021-04-21 § 80/2021
Sbn 2021-05-28 § 52/2021
Kfn 2021-05-25 § 32/2021
Ksau 2021-08-18 § 143/2021

Ksau 2021-08-18 § 143/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar besvara medborgarinitiativet i 
enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens och kultur- 
och fritidsnämndens yttrande.

Se nedan punkt 3.

2021-04-23 Medborgarinitiativ - Gör 
stationsområdet vackert och 
inbjudande, ta bort statyn 
med hjärtat

Jan Berntsson Ksau 2021-05-05 § 88/2021
Sbn 2021-06-18 § 61/2021
Kfn 2021-08-24 § 39/2021
Ksau 2021-08-18 § 142/2021
Ksau 2021-09-08 § 162/2021

Ksau 2021-09-08 § 162/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar avslå medborgarinitiativet.

Klart.

2021-04-19 Medborgarinitiativ - 
Skatepark/parkouranläggnin
g och multiarena i Brösarp

Christoffer 
Åkesson

Ksau 2021-05-05 § 89/2021
Sbn 2021-05-28 § 53/2021
Kfn 2021-05-25 § 33/2021
Ksau 2021-08-18 § 140/2021

Ksau 2021-08-18 § 140/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar besvara medborgarinitiativet i 
enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Se nedan punkt 4.

2021-04-30 Medborgarinitiativ - 
Föreningsutvecklare i 
Tomelilla kommun

Gaël Joly Ksau 2021-05-19 § 104/2021
Kfn 2021-08-24 § 38/2021
Ksau 2021-09-08 § 161/2021

Ksau 2021-09-08 § 161/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar besvara medborgarinitiativet 
enligt kultur- och fritidsnämndens 
förslag till yttrande.

Se nedan punkt 1.

2021-05-03 Motion om mer gynnsam 
förskolemiljö

Per Gustafsson 
(SD) och 
Thony 
Blomgren (SD)

Kf 2021-05-03 § 62/2021
Ksau 2021-05-19 § 110/2021
Sbn 2021-06-18 § 62/2021
Ksau 2021-08-18 § 144/2021
Ks 2021-09-01 § 98/2021

Kf 2021-09-20 § 106/2021
Kommunfullmäktige beslutar besvara 
motionen enligt förvaltningens förslag 
till yttrande.

Se nedan punkt 5.
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Kf 2021-09-20 § 106/2021 Kommunfullmäktige beslutar skicka 
ärendet till budgetberedningen 2022 
inför budget 2023.

2021-05-03 Motion om aktiv fritid Per Gustafsson 
(SD) m.fl.

Kf 2021-05-03 § 63/2021
Ksau 2021-05-19 § 111/2021
Kfn 2021-08-24 § 37/2021
Ksau 2021-09-08 § 160/2021
Kf 

Pågående Ska upp i Kf 
(nästa 
sammanträde 25 
oktober)

2021-05-11 Medborgarinitiativ - 
Utegym i Onslunda

Pernilla Allard Ksau 2021-06-09 § 117/2021
Sbn 2021-08-27 § 72/2021
Kfn 2021-09-28 § 51/2021
Ksau 2021-10-12 § 191/2021

Ksau 2021-10-12 § 191/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar skicka medborgarinitiativet till 
investeringsberedningen.

Till 
investeringsberedni
ngen.

2021-05-14 Medborgarinitiativ - Ishall 
i Tomelilla

Timo Lahtinen, 
Ronny 
Hansson och 
Jörgen 
Lundgren

Ksau 2021-06-09 § 118/2021
Sbn 2021-08-27 § 73/2021
Ksau 2021-09-22 § 177/2021

Ksau 2021-09-22 § 177/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar besvara medborgarinitiativet i 
enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
med förtydligande att det inom 
överskådlig framtid inte kommer att 
finnas investeringsutrymme av den 
storleken i Tomelilla kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger 
förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheterna för extern finansiering av 
en ishall inklusive driftkostnader. (se 
uppdrag 2021-09-22)

Medborgarinitiativ
et besvarat.

2021-05-18 Motion om offentlig toalett 
i Brösarp 

Carina Persson 
(L)

Kf 2021-06-21 § 88/2021
Ksau 2021-08-18 § 146/2021
Sbn 2021-09-24 § 82/2021

Pågående Ska upp i Kf 
(nästa 
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Ksau 2021-10-12 § 189/2021
Kf

sammanträde 25 
oktober)

2021-06-02 Uppdrag - Redovisa en 
modellfinansiering för att göra det 
möjligt för byalag och föreningsliv att 
bygga till exempel utegym och 
hundrastgård, att redovisa under 
2021 till samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunstyrelsen.

Ks 2021-06-02 
§ 54/2021

Ks 2021-06-02 § 54/2021
Sbn 2021-10-22
Ks

Pågående Ska upp i Sbn 22 
oktober

2021-06-21 Motion – Träd mot träd Thony 
Blomgren (SD)

Kf 2021-06-21 § 90/2021
Ksau 2021-08-18 § 147/2021
Sbn 2021-09-24 § 83/2021
Ksau 2021-10-12 § 190/2021
Kf

Pågående Ska upp i Kf 
(nästa 
sammanträde 25 
oktober)

2021-06-21 Motion angående tekniskt 
vatten till pooler

Ida Bornlykke 
(S) och Inger 
Åbonde (S)

Kf 2021-06-21 § 92/2021
Ksau 2021-08-18 § 149/2021
Sbn 2021-10-22 

Pågående Ska upp i Sbn 22 
oktober

2021-06-21 Motion angående 
regntunnor

Inger Åbonde 
(S)

Kf 2021-06-21 § 93/2021
Ksau 2021-08-18 § 153/2021
Sbn 2021-09-24 § 84/2021
Sbn 2021-10-22 
Ksau

Pågående – återremitteras 
till förvaltningen

Ska upp i Sbn 22 
oktober

2021-06-29 Medborgarinitiativ - 
Hundrastgård i Lunnarp

Familjen 
Månsson

Ksau 2021-08-18 § 151/2021
Sbn 2021-09-24 § 81/2021
Ksau 2021-10-12 § 192/2021

Ksau 2021-10-12 § 192/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar besvara medborgainitiativet 
med samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande.

Se nedan punkt 6.
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2021-09-22 Medborgarinitiativ - Stor 
lekplats med olika 
kunskapsnivåer som kan bli 
Tomelillas mötespunkt för 
småbarnsföräldrar

Malin Eriksson Ksau 2021-09-22 § 180/2021
Sbn

Pågående Ska upp i Sbn 
2021/155 
(december?)

2021-09-22 Uppdrag - 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ger 
förvaltningen i uppdrag att 
se över möjligheterna för 
extern finansiering av en 
ishall inklusive 
driftkostnader.

Ksau 2021-09-
22 § 177/2021

Ksau 2021-09-22 § 177/2021
Förvaltningen

Pågående

2021-10-12 Medborgarinitiativ - Körfil 
istället för parkering i 
korsningen 
Torget/Norregatan

Inger Nilsson Ksau 2021-10-12 § 196/2021
Sbn

Pågående

*Sammanställning över samtliga inkomna motioner/medborgarinitiativ/uppdrag vilka varit föremål för beslut och berör 
samhällsbyggnad, från 2020-11-09.

1) 2021-04-30 Medborgarinitiativ – Föreningsutvecklare i Tomelilla kommun

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att kultur- och fritidsnämnden yttrar sig enligt följande:
Det finns inslag i förslaget som är positivt, medan det finns andra inslag som kan innebära svårigheter för kommunen, men också föreningen.
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Samhällsbyggnad

Det är nödvändigt att försöka utveckla det civila samhällets insatser gentemot våra medborgare. Samtidigt kan inte kommunen ta över ansvaret från enskilda 
föreningar såväl som att syftet eller bakgrunden till varför det startas och drivs föreningar inte utgår från kommunen. Att sedan som anställd företräda föreningen 
gentemot kommunen (arbetsgivaren) gör även att det kan uppstå situationer som vare sig är bra för den enskilda medarbetaren eller föreningen när det exempelvis 
handlar om myndighetsutövning.

Förvaltningen har diskuterat i olika omgångar dessa frågor och det finns kommuner som fokuserar mer resurser för att hålla igång och samordna föreningar. Sådana 
inrättade tjänster betecknas vanligtvis föreningssamordnare.
Förvaltningen är positiv till att det i framtiden avsätts resurser inför budget 2023 för att jobba mer aktivt med att bistå föreningar och samordna föreningar, men den 
arbetsbeskrivning som finns i förslaget riskerar att skapa otydligheter kring det kommunala åtagandet och var ansvaret ligger för såväl föreningen som för kommunen.
.

2) 2021-02-28 Medborgarinitiativ - Kick-/skatepark i Brösarp

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen har gjort en bedömning att förutom samhällsbyggnadsnämnden, bör kultur- och fritidsnämnden yttra sig eftersom initiativet handlar om fritidsaktivitet 
som enligt reglementet kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. Ett sådant yttrande från kultur-och fritidsnämnden kan förväntas komma i augusti.
Förvaltningen anser att alla aktiviteter för alla åldrar är bra. Kommunen invigde under 2020 Tomelilla centralorts nya aktivitetspark. Den är uppskattad av många från 
små till stora. Förvaltningen anser att det är viktigt att alla tätorter har sin särart och att det finns olika aktiviteter i de olika tätorterna. Det gör att medborgare besöker 
andra platser än där man just bor. 
Att varje tätort har just sin särprägel anser förvaltningen är bra. Därför anser förvaltningen att just skatepark i Brösarp inte vore bra. Sedan tidigare finns isrinken och 
i det fall kommunen skulle bygga en anläggning så skulle isrinken försvinna eftersom det är den mark som kommunen äger. I tidigare diskussioner inom kultur- och 
fritidsnämnden har det diskuterats en ”aktivitetsplan” för hela kommunen precis som det finns en lekplatsplan som visar var kommunen vill satsa de kommande åren. 
Detta förutsätter givetvis att investeringsberedningen och slutligen kommunfullmäktige fattar beslut i den planens vilja.

3) 2021-03-27 Medborgarinitiativ - Cykel/BMX-bana på exempelvis Lagerhusplatsen

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Det är positivt med all form av aktivitet oavsett ålder. Förvaltningen är positiv till att det byggs en sådan anläggning som initiativskrivaren syftar på. Däremot är 
förvaltningen tveksam till att det ska vara kommunen som ska anlägga och driva en sådan då det uppstår konkurrens med den anläggning som drivs i Smedstorp. 
Därför bör en sådan anläggning anläggas av annan part än kommunen.
Om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig positiv till medborgarinitiativet om en sådan anläggning kommer kultur- och fritidsnämnden att 
tillsammans med samhällsbyggnadsverksamheten att beräkna eventuell investeringskostnad och årlig driftkostnad och sedan återkomma med förslag till 
investeringsberedningen. 
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4) 2021-04-19 Medborgarinitiativ - Skatepark/parkouranläggning och multiarena i Brösarp

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen anser att alla aktiviteter för alla åldrar är bra. Kommunen invigde under 2020 Tomelilla centralorts nya aktivitetspark. Den är uppskattad av många från 
små till stora. Förvaltningen anser att det är viktigt att alla tätorter har sin särart och att det finns olika aktiviteter i de olika tätorterna. Det gör att medborgare besöker 
andra platser än där man just bor. 
Det finns kommersiella padelbanor i Tomelilla kommun och därför bör inte kommunen konkurrera med sådana anläggningar.
Däremot är en parkouranläggning något nytt och kanske något som just denna tätort behöver. De flesta anläggningar inom parkour är inomhus och drivs 
kommersiellt, men det finns exempel på utomhusanläggning som drivs av kommuner. Malmö stad har nyligen beslutat att exempelvis bygga en sådan anläggning i 
badhusparken för cirka 23 miljoner kronor (ingår mer än parkouranläggning i kostnadsbilden).
Beroende på hur stor anläggningen skulle vara påverkas givetvis även investeringskostnaden. Om kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till en sådan 
satsning i Brösarp får kultur- och fritidsnämnden återkomma till investeringsberedningen inför 2023 med ett kostnadsförslag och påverkan på driften. Därefter kan 
kultur- och fritidsnämnden uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja byggupphandling av sådan anläggning.

5) 2021-05-03 Motion om mer gynnsam förskolemiljö

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen är positiv till detta och anser att det är i linje med de hållbarhetsmål som finns. Inventeringen av fastigheterna kräver dock kompetens i frågan som 
förvaltningen saknar och som i sin tur kräver att kommunen upphandlar den typen av kompetens för att göra denna form av inventering. Förvaltningen uppskattar 
konsultkostnaden till cirka 500 000 kronor. Efter att inventering har gjorts får förvaltningen återkomma med vilka åtgärder som krävs, men även vilka kostnader de 
föreslagna åtgärderna innebär. 
Viss ”besiktning” av utemiljön har förvaltningen kompetens för, vilket skulle kunna ske i dialog med ansvariga förskolechefer.
Den inventering av plaster som kommunen gjort resulterade i att förvaltningen sedan tidigare besvarat en liknande motion med ” 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 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.”
Alla inköp/upphandling som görs av rengöringsmedel eller lös egendom uppfyller de miljökrav som ställs. Detta gäller även lekplatser. Några farliga växter finns inte i 
den utemiljö som förskolebarnen i Tomelilla vistas i.
Det har även tidigare gjorts en inventering utifrån nya regler från Boverket på fastigheter som är byggda mellan åren 1956–1973 och då omfattades förskolan Lärkan i 
den inventeringen och höga halter av asbest hittades och åtgärder vidtogs.

78



Samhällsbyggnad

Den inventering som motionärerna nu vill att kommunen ska göra av såväl fastigheternas komponenter som utemiljö har inte gjorts av förvaltningen tidigare, men 
förvaltningen är positiv till en sådan inventering.

6) 2021-06-29 Medborgarinitiativ - Hundrastgård i Lunnarp

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 
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.
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