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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2022/2 
 
Datum 3 januari 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
01-21 

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

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande: 

1. Granskning av förslag till Översiktsplan 2040 för Sjöbo kommun, 
information från verksamhetsutvecklare Linda Wolski 

2. Information från ordförande Sander Dijkstra (M) 
- Information från Österlen VA AB 

3. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
4. Information från teknisk chef Ulrika Olsson 
5. Information från planeringsingenjör Håkan Berggren 

- Torget 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-01-03. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

Johanna Kandell 

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2021/53 
 
Datum 13 december 2021 

 

Verksamhetsplan 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redogörelsen av 
verksamhetsplan för 2022 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplan 2022 beskriver den omvärldsanalys som verksamheten har 
gjort och den SWOT-analys som finns. Den beskriver också det uppdrag 
som verksamheten har och vilka aktiviteter som verksamheten avser att göra 
under 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga nya konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga nya konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga nya konsekvenser. 

Uppföljning 
Verksamheten gör en ny plan varje år. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-12-13. 

Verksamhetsplan 2022, handlingsid: Sbn 2022.40. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Verksamhetsplan 2022 2 

Vad är vårt uppdrag? 

Samhällsbyggnadsverksamheten ska, med undantag av de ärenden som handläggs av 

byggnadsnämnden och Ystad-Österlenregionens miljöförbund, ansvara för i huvudsak 

nedanstående områden: 

• kommunens detaljplaner och översiktsplan, naturplan, vattenplan

• underhålla och förvalta kommunala fastigheter och anläggningar för god 
tillgänglighet till medborgare och medarbetare, med fokus på miljö och 
energipåverkan

• planera och underhålla kommunens gator och grönytor, samt tillhandahålla service 
till kommunmedborgarna för trivselhöjande och tillgänglig yttre miljö

• måltidsverkstans uppdrag är att förse alla inom kommunens omsorg med god och 
näringsriktig mat samt att inspirera barn och ungdomar till en sund kosthållning.

Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för kommunens VA-verk. Sedan i oktober 2020 

är VA-verksamheten i ett gemensamt bolag tillsammans med Simrishamns kommun. Det 

innebär att samhällsbyggnadsverksamheten är beställare av VA-tjänster från bolaget. 
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Verksamhetsplan 2022 3 

Omvärldsbevakning 

Omvärldshändelse Effekt för oss 

Corona-pandemi. Måste tänka om och ställa om. 
Tillhandahålla digitala lösningar och 
själva ha kompetens/utrustning och 
nya arbetsmetoder. 
Nedstängning av kommunala 
verksamheter påverkar verksamheten 
och personalen. 
Pandemin leder till leveransstörningar. 
Ökad frånvaro påverkar verksamheten. 
Personal oroar sig för sin arbetsplats 
och sin familj, vilket påverkar 
verksamheten. 
Pandemin påverkar matpriserna. 
Nya mutationer kan innebära ny 
vaccinationsvåg och nedstängning och 
rekommendationer som till viss del 
påverkar verksamheten. 

Lågkonjunktur. Stramare ekonomiskt fokus, exempelvis 
nya energibesparingsåtgärder. 

Automatisering drift/digitalisering. Bättre driftövervakning, nya arbetsverktyg 
och utbildning. 

Heltid som norm. Leder till ökad arbetstid för 
medarbetaren, men kan leda till en 
eventuell ökad kostnad för arbetsgivaren. 
Kan leda till bättre personalförsörjning. 

Ändrade myndighetskrav. Ökade kostnader för åtgärder, 
kompetens och utbildning. 

Barnperspektivet. Större fokus på barn/ungdomar vid löpande 
underhåll och projekt samt i den fysiska 
miljön. 

Klimatpåverkan. Ändrade rutiner för drift/underhåll och 
investeringar. Artval vid nyplanteringar, 
översvämningsproblematik et c.

Försämrade hälsotal. Behov av att möjliggöra och uppmuntra till 
fysisk aktivitet, särskilt i pågående pandemi. 

Ökade konflikter. Fler konflikter mellan medarbetare 
och kunder. 
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Verksamhetsplan 2022 4 

Utbudet av personal med rätt kompetens. Längre tid att rekrytera som kan innebära 
kvalitetsförsämringar eller ökad 
arbetsbelastning på övrig personal. 

Fler laddstolpar till anställda. Införskaffandet av nya tjänstebilar men även 
privata elbilar kommer att leda till krav på 
möjlighet att kunna ladda bilarna på 
kommunal mark/fastighet. 

Högre elpriser. Förutom direkt påverkan på budgeten så 
kan det kräva annat underhåll och mer 
investeringar i energibesparingsåtgärder. 
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Verksamhetsplan 2022 5 

Nulägesanalys 

Styrkor Möjligheter 

God servicenivå Flexibilitet 

Problemlösning Optimera effektiviteten 

Bred kompetens i verksamhet Bra samarbete internt och externt 

Tillit Öppenhet för utveckling 

Korta beslutsvägar Påverka och leda, ta initiativ 

Erfarenhet, kompetens och nytänkande Förbättra arbetsmoment 

Vilja och ambition Förnyelse 

Yrkesstolthet Effektiv personal 

Flexibilitet Högt betyg från matgäster 

 

Svagheter Hot (risk) 

Gruppdynamik Ensamarbete 

Ojämn arbetsbelastning inom gruppen Personalförsörjning 

Personalomsättning Konflikter inom arbetslag 

Brist på fastställda rutiner Dubbelarbete 

Brister i samverkan över gränser Orimliga krav på utförande av 
arbetsuppgifter 

Okunskap i verksamhet ger orimliga 
krav/förväntningar 

Sårbarhet vid längre frånvaro. 

Liten personalstyrka Beställda portioner överstiger kökets 
maxkapacitet

Sårbarhet vid frånvaro Utebliven energi- och vattentillgång 

Beroende av andra verksamheter Kontaminerade råvaror 
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Verksamhetsplan 2022 6 

Vad vill vi uppnå? 

Nämndens mål är att:

• Minska vår klimatpåverkan.

• Genomföra minst en medborgardialog och företagardialog under året.

• Skapa tryggare utemiljö i Tomelilla tätort.

Utöver detta vill verksamheten: 

• Bibehålla fastigheternas ekonomiska värde.

• Att Tomelilla kommun tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens 
möjligheter.

• Inspirera till ett aktivt liv och bättre hälsa.

• Vara klimatsmart från planering till avfall.

• Arbeta för hållbar utveckling.

• Arbeta med öppna datakällor.
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Verksamhetsplan 2022 7 

Vad behöver vi göra? 

Aktivitet Ansvarig När ska det 
vara klart? 

Status 

Utbyte och automatisering av
energikrävande utrustning.

Driftchef Löpande 

Ta tillgängligheten i beaktande 
vid underhåll och nybyggnation.

Driftchef Löpande 

Prioritera effektiva och hållbara 
lösningar.

Driftchef Löpande 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar. Teknisk Chef Löpande 

Fungerande belysning, 
omformning av otrygga områden. 

Driftchef, teknisk 
chef 

Löpande 

Informera invånare digitalt om 
förändringar och planer.

Driftchef, 
teknisk chef

Löpande 

Delta i trygghetsvandringar. Driftchef gata- och 
park 

Under året 

Medverka i medborgar- och 
företagardialog.

Alla chefer Under året 

Investera i lekplatser, 
rekreationsområden, utegym m.m. 

Driftchef gata- och 
park, teknisk chef 

Löpande 

Sträva efter miljövänliga alternativ vid 
fordonsbyte, inventarieinköp, 
upphandlingar osv.

Driftchefer Fortlöpande 

Se över bristande struktur, såsom
exempelvis belysningsplanen.

Teknisk chef Fortlöpande 

Klimat- och säsongsanpassa matsedlar. Driftchef måltid Fortlöpande 

Byta ut plast och aluminium mot mer 
hållbara/miljövänliga material.

Driftchef måltid Fortlöpande 

Fortsätta arbetet med att minska 
matsvinn.

Driftchef måltid Fortlöpande 
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Verksamhetsplan 2022 8 

Vad planerar vi för på längre sikt? 

• Utveckla dialogen med medborgarna avseende önskemål och behov utifrån våra

grundläggande aspekter ekonomi, barnperspektiv och miljö.

• Måste gå från förvaltning till utveckling där verksamheten tar makten över

utvecklingen.

• Robusta lösningar som bidrar till en hållbar utveckling.

• Implementera flera digitala lösningar som kan samverka och optimera

effektiviteten.

• Bli bättre på strategisk planering och omvärldsbevakning för att ligga lite före.

14



 

 

   

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Handläggare: Monika Jingmond  
Titel: Projektledare - Fiber 
E-post: monika.jingmond@tomelilla.se 
Telefon: 0417 – 183 97 
Mobil: 070 – 995 83 07 

Diarienummer: SBN 2022/19 
 
Datum 14 december 2021 

 

Se över möjligheter till försäljning av 
fibernäten respektive äga fibernäten 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvaltningen ska se över möjligheterna till 
försäljning av kommunens fibernät, samt lista för- och nackdelar med att äga 
respektive sälja fibernäten, samt redovisa detta vid samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde 10 juni 2022. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun äger idag två sammanhängande fibernät. Ett i södra delen av 
kommunen kring orterna; Benestad, Toarp, Övraby och Munka Tågarp. Nätet utgår 
från en fibernod i Tomelilla tätort. Det finns cirka 200 anslutningar idag och 
möjlighet för ytterligare 80 anslutningar i området. Det andra sammanhängande 
fibernätet som Tomelilla kommun äger finns i norra delen av kommunen kring 
orterna; Agusa, Norra Björstorp, Eljaröd, Bertilstorp och Lönhult, med en fibernod i 
Brösarp och en fibernod i Bertilstorp. Det finns cirka 450 anslutningar idag och 
möjlighet för ytterligare 240 anslutningar i området, merparten av dessa ytterligare 
anslutningar utgörs av fritidsboenden.  

Tomelilla kommuns fibernät är delvis byggt med stöd av statliga bidrag. Enligt 
Jordbruksverkets huvudregel om bredbandsstöd ska fibernätet behållas i fem år från 
den dag som den slutliga utbetalningen av investeringsbidraget har skett. För det 
norra fibernätet har Tomelilla kommun nyligen fått utbetalt bidragspengar.  

Det finns dock möjligheter att sälja nätet. För att få sälja nätet ska försäljningen 
konkurrensutsättas. Efter en eventuell försäljning av nätet efter slututbetalningen är 
kommunen fortfarande stödmottagare och ansvarar för att uppfylla de villkor som 
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anges i beslutet om stöd. Det innebär att det är kommunen som stödmottagare som 
kan behöva betala tillbaka en del av stödet om villkoren inte är uppfyllda. 

Vid en eventuell försäljning behöver förvaltningen se över att kommunen inte blir 
återbetalningsskyldig för bidraget på drygt 7 300 000 kronor.  

Marknadsaktörer har börjat visa intresse av att köpa Tomelilla kommuns fibernät. 

Om ett beslut kommer att fattas om avyttring av nätet genom ett öppet 
anbudsförfarande måste detta konkurrensutsättas på ett sätt som gör att alla 
intresserade och kvalificerade anbudsgivare kan delta. Förfarandet måste vara 
transparent för att alla intresserade anbudsgivare ska vara lika och vederbörligen 
informerade vid varje skede i anbudsförfarandet. 

För att tydliggöra konsekvenserna av en försäljning av fibernäten bör för- och 
nackdelar ställas i relation till att driva och äga näten i egen regi. Både 
samhällsintressen, kostnader och intäkter behöver beaktas. För att undersöka detta 
noga kan förvaltningen behöva expertis i olika sakfrågor i form av konsulttjänster.  

Förvaltningen föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
förvaltningen ska se över möjligheterna till försäljning av kommunens fibernät, samt 
lista för- och nackdelar med att äga respektive sälja fibernäten, samt redovisa detta 
vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 10 juni 2022. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
När möjligheterna undersöks kommer även de ekonomiska konsekvenserna att 
beaktas.  

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Uppföljning 
Förvaltningen föreslås redovisa möjligheterna till försäljning av kommunens fibernät, 
samt lista för- och nackdelar med att äga respektive sälja fibernäten, vid 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 10 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, projektledare fiber Monika Jingmond, 2021-12-14. 
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Monika Jingmond 

Projektledare - Fiber 

 

Beslutet skickas till:  

 

Monika Jingmond, projektledare fiber 
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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: Emelie Olsson  
Titel: Ekonom 
E-post: emelie.olsson@tomelilla.se 
Mobil: 070 – 995 82 07 

Diarienummer: SBN 2021/277 
 
Datum 14 december 2021 

 

Beslutsattestanter 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2022 i enlighet 
med bilaga, handlingsid: Sbn 2022.41. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018 (Kf § 8/2018) nytt 
attestreglemente för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna årligen 
ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser. 

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta 
kostnadsposter man har inom sin respektive nämnd. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och därmed 
minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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Uppföljning 
I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i internkontrollplanen för 
verksamhetsåret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonom Emelie Olsson, 2021-12-14. 

Förslag till beslutsattestanter 2022, handlingsid: Sbn 2022.41. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Emelie Olsson 

Ekonom 

 

Beslutet skickas till:  

 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Teknisk chef Ulrika Olsson 

Driftchef Rasmus Simonsen 

Driftchef Håkan Johansen 

Driftchef Ingela Dejenfeldt 
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Förslag till beslutsattestanter - Samhällsbyggnad år 2022

Ansvar Befattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Nivå
30000 Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius Tf. Samhällsbyggnadschef Ulrika Olsson 5
31000 Teknisk chef Ulrika Olsson Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 4
31010 Gata/Park drift Rasmus Simonsen Teknisk chef Ulrika Olsson 4
31020 Fastighet Håkan Johansen Teknisk chef Ulrika Olsson 4
31030 Fritidsverksamhet Håkan Johansen Teknisk chef Ulrika Olsson 4
31040 Måltidsverkstan Ingela Dejenfeldt Teknisk chef Ulrika Olsson 4
31041 Samordnad varudistribution Ingela Dejenfeldt Teknisk chef Ulrika Olsson 4

Nivå 1 100 000                                         
Nivå 2 500 000                                         
Nivå 3 1 000 000                                     
Nivå 4 2 500 000                                     
Nivå 5 5 000 000                                     
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2021/263 
 
Datum 7 januari 2022 

 

Förslag till yttrande - Strategi för 
medborgardialog 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 (Kf § 76/2021) ge förvaltningen 
i uppdrag att utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla 
kommun. För framtagande av strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot 
från varje i Tomelilla kommunfullmäktige representerat parti bildas. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av Utkast strategi för medborgardialog 
remissversion, med handlingsid: Sbn 2021.259 och yttrar sig enligt följande: 

Förslaget var uppe för dialog under samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 
17 december 2021 och då fann nämnden inga förslag till ändringar och man ställer 
sig bakom den föreslagna strategin. 

Ekonomiska konsekvenser 
Yttrandet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Yttrandet har ingen bäring på barnperspektivet. 
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Miljöperspektivet 
Yttrandet har ingen bäring på miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Yttrandet följs inte upp av samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-01-07. 

Utkast strategi för medborgardialog remissversion, handlingsid: Sbn 2021.259. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kanslichef Johan Linander 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum:  
Beslutsparagraf:  
Börjar gälla:  
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kanslichef 
Följs upp: Vid behov 

Diarienummer:  
 
 

 

M Å L I N R I K T A T  D O K U M E N T  S T R A T E G I  

Strategi för 
medborgardialog 
i Tomelilla 
kommun   

23



 
 

 

 

2 (7) 

 

Tomelilla kommuns  
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser  
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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1. Varför medborgardialog? 
En god medborgardialog skapar delaktighet och tillit mellan medborgarna och de 
valda företrädarna i kommunen. Medborgardialog behövs för att Tomelilla kommun 
ska få fler infallsvinklar och bättre underlag för de beslut som de förtroendevalda ska 
fatta.  

Vi är också övertygade att en kommun med en god medborgardialog är en mer 
attraktiv kommun, en kommun med högre trovärdighet och en kommun med större 
innovationskraft. Att ta till vara medborgarnas engagemang skapar utveckling i 
samhället. Medborgardialog skapar också bättre förankring av besluten och en känsla 
av sammanhang för medborgarna vilket är viktigt för att invånare ska trivas, 
utvecklas och vilja stanna i kommunen. 

Tomelilla kommun har redan idag i stora delar en god medborgardialog, men det 
finns ingen tydlig systematik. Strategin behövs för att systematisera arbetet. Det 
måste finnas ett tydligt syfte med varje dialog, både kommunen och medborgarna 
måste veta vad dialogen ska användas till.  

När medborgare bjuds in till dialog ska vi vara snarast övertydliga med vad vi bjuder 
in till. Det är också viktigt att i förväg tydliggöra rollerna för förtroendevalda och 
tjänstemän. Samtliga förtroendevalda som deltar representerar kommunen och inte 
sitt parti. Kommunen måste också internt ha bestämt sig för vad resultatet av 
medborgardialogen ska användas till innan den genomförs. 

 

2. Delaktighetstrappan 

 
Vid varje dialog måste kommunen, oavsett om det är tjänstepersoner, 
förtroendevalda eller mixat som deltar, bestämma sig för var på delaktighetstrappan 
man är. Vad vill vi med medborgardialogen? 
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Information: Vill vi informera medborgarna om något? Exempelvis om öppettider, 
vallokalers placering, tider då ansökan ska lämnas osv. Kan ske genom hemsidan, 
sociala medier, i direktutskick, via appar till vissa grupper såsom föräldrar och 
brukare, men kan också ske genom annonsering i tidning och ”på plats”.  

Konsultation: Vill vi konsultera medborgarna i någon fråga? Vi inhämtar synpunkter 
i någon bestämd fråga, medborgarna får tycka till. Det kan exempelvis ske genom 
enkäter, fokusgrupper eller trygghetsvandringar. Gäller ofta en bestämd fråga där 
kommunen vill inhämta synpunkter före beslut. Det kan också handla om att ta emot 
och behandla synpunkter och klagomål. 

Dialog: Vill vi låta medborgarna träffa kommunens förtroendevalda, tjänstemän och 
varandra för att utbyta åsikter kring en fråga i ett tidigt skede? Exempelvis om 
trygghet, framtidens skola, inför ett program som ska skrivas osv. Detta kan 
exempelvis ske genom allmänna inbjudningar till fysiska möten, till specifika aktuella 
ämnen eller digital chatt. Deltagarna utbyter tankar och resonerar om ett ämne 
snarare än att tycka till om ett förslag. 

Inflytande: Vill vi ge medborgarna eller en grupp av medborgare inflytande? Ett 
samarbete där medborgarna får identifiera behov, utveckla alternativ, välja lösningar 
samt aktiviteter planeras och genomförs tillsammans. Medborgarna deltar. Detta kan 
vara exempelvis utsedda representanter från näringsliv och föreningsliv, som vid 
utdelning av visionsmedel, eller ungdomsrådet. 

Medbeslutande: Vill vi låta medborgarna eller en grupp av medborgarna ta över 
beslutsbefogenheter? Kan vara byalagen som får besluta om användning av 
kommunal mark eller nyttjande av en pott kommunala medel såsom 
försköningsbidraget. Det kan även vara pensionärsråd, föreningsråd, 
tillgänglighetsråd, ungdomsråd eller liknande som får besluta över hur medel ska 
satsas inom deras område. 

 

3. Metod och förhållningssätt 
Vår inställning och förhållningssättet ska vara att människor vill och kan bidra med 
sina olika erfarenheter och kompetenser. Syftet är att ta vara på individens 
kompetens, kreativitet och vilja att vara med och påverka. Vi bjuder in medborgarna 
tidigt i processen, har ett öppet förhållningssätt och låter alla som vill komma till tals. 
Vi ska vara transparanta och det finns inga dolda agendor. Medborgardialog ska inte 
genomföras när beslut egentligen redan är taget. Vi lägger bort alla fördomar och 
förutfattande meningar.  

Det är önskvärt med en mix av åsikter. Vi skapar en möjlighet för olika åsikter att 
mötas och mätas med varandra och vi bjuder medvetet in mixade grupper. Debatt 
ska undvikas och istället lyssnar vi på varandra oavsett att vi har skiljaktiga meningar. 
Allas åsikter är lika mycket värda. 

Alla kan inte få precis som de önskar, men en möjlighet till delaktighet ger en större 
förståelse för de beslut som fattas. 
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4. Strategin är första steget 
Denna strategi för medborgardialog är första steget i en process. Strategin ger 
principerna för hur Tomelilla kommun ska arbeta med medborgardialog. Nästa steg 
är att skapa en organisation som ska arbeta strategiskt och systematiskt med 
medborgardialog samt stödja det praktiska arbetet. 

Därefter inleds processen med själva medborgardialogerna. Inför varje 
medborgardialog bör vi börja med att ställa frågorna: Är frågan påverkningsbar? Är 
vi påverkningsbara? Är svaret nej på någon av dessa frågor så ska medborgardialog 
inte genomföras.  

Är svaret ja på båda frågorna kan en medborgardialog genomföras och stegen i 
checklistan nedan kan följas. 

Det är viktigt att komma ihåg att i varje medborgardialog krävs ekonomiska resurser, 
personella resurser och relevant kompetens! Det kan också vara så att det behövs 
flera olika sorters delaktighet i samma fråga, kanske först en dialog i ett tidigt skede 
och senare en konsultation för att välja mellan olika förslag. 

 

5. Checklista 
Beslut om dialog: 

• Definiera frågans påverkbarhet 

• Bestäm mål och syfte 

• Upprätta tidsplan 

• Avsätt resurser kopplade till projektplanen 

 

Planering: 

• Utarbeta frågeställningar som svarar mot mål 

• Gör målgruppsanalys 

• Bestäm deltagarnas grad av inflytande 

• Välj metod 

• Beräkna budget 

• Utforma tidslinje med aktiviteter som ska genomföras 

• Utse ansvariga för varje aktivitet 

• Upprätta kommunikationsplan 

• Hitta form för dokumentation 

• Utforma strategi för uppföljning och utvärdering 
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Genomförande:  

• Sök upp och bjud in målgrupper 

• Upprätta och stäm av checklista och dialogen 

• Anpassa sammankomster utifrån deltagarnas förutsättningar och villkor 

• Dokumentera och samla in material 

• Återkoppla delresultat till deltagare 

 

Resultat: 

• Sammanställ och analysera resultat 

• Presentera analys i lämplig form (t.ex. rapporter, filmer) 

• Återkoppla resultat till ansvariga handläggare och politiker, deltagare och 
övriga medborgare 

• Utvärdera dialogen och identifiera lärdomar som kan utveckla det fortsatta 
arbetet 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2021 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 76 Dnr KS 2021/86 

Strategi för medborgardialog 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och 
kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. För framtagande av 
strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot från varje i Tomelilla 
kommunfullmäktige representerat parti bildas. 

Ärendebeskrivning 
Under 2020 genomförde Tomelilla kommun SKR:s Kommunkompass. I analysen, 
som kommunen fick i januari 2021, utvärderades bland annat hur framgångsrik 
Tomelilla kommun är som demokratiaktör: 

”Intrycket utvärderarna får är att finns både en ambition och ett intresse i 
kommunen att föra dialog med medborgarna, men att det saknas en tydlig strategi 
kring hur och när kommunen ska använda sig av medborgardialoger. Sunne, Piteå 
och Ängelholm är tre kommuner som arbetar systematiskt och strategiskt med 
medborgardialog.” 

Ett av de tydliga förbättringsförslag som läggs fram är följaktligen: ”Tydligare strategi 
och systematik kring medborgardialoger”. 

Eftersom det är kommunfullmäktige som ska anta strategin är det, i enlighet med 
reglemente för hantering av styrdokument i Tomelilla kommun också 
kommunfullmäktige som ska ge uppdraget att utarbeta den. För att Tomelilla 
kommun i god tid före valet 2022 ska ha en utarbetad strategi bör 
kommunfullmäktige snarast ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog. 

Vid framtagande av strategin ska särskilt Sunnemodellen studeras. I Sunne kommun 
har ”Riktlinjer för Sunnemodellen – ett verktyg för dialog” tagits fram. I modellen 
används en delaktighetstrappa som är intressant: Information-Konsultation-Dialog-
Inflytande-Medbeslutande. Detta beskrivs i riktlinjerna: 

”I varje enskild process ska det tas beslut om syftet med medborgardialogen och var i 
delaktighetstrappan vi väljer att gå in. Förutsättningarna och påverkansmöjligheterna 
ska göras tydliga för alla inblandade – politiker, tjänstemän och medborgare. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 76 forts. 

 

Det är viktigt att skapa rätt förväntningar, eftersom detta påverkar både resultatet 
och klimatet under arbetet. Påminn om det under processen och ta det aldrig för 
självklart. 

• vill vi informera? 

(exempel på metoder: informationsmöte, trycksak, affischer, film, webb, sociala 
medier, media) 

• vill vi konsultera? 

(exempel på metoder: fokusgrupper, fysiska eller digitala paneler, Mystery Shopping 
som undersöker kvaliteten i en tjänst) 

• vill vi låta medborgarna möta andra för att föra dialog om frågor som rör 
samhällets utveckling? 

(exempel på metoder: dialogcafé, rådslag, walk and talk, expertpanel, SWOT-möte) 

• vill vi ge medborgarna möjlighet att vara medskapande och få inflytande från 
identifiering av behov, utveckling av alternativ, val av förslag/lösningar? 

(exempel på metoder: framtidsverkstad, workshops där viktiga intressenter arbetar 
tillsammans) 

• vill de förtroendevalda delegera ett ansvar - medbeslutande? 

(exempel på metoder: råd med beslutanderätt, medborgarbudget)” 

Givetvis kan även andra kommuners metoder studeras och särskilt Piteå och 
Ängelholm som omnämns i Kommunkompassens utvärdering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att ta fram en strategi innebär en kostnad i form av tjänstemannatid. Själva strategin 
kan visserligen föranleda vissa kostnader, men det är för tidigt för att bedöma. 

Barnperspektivet 
En strategi för medborgardialog påverkar även den dialog som ska ske med barn och 
ungdomar, men själva uppdraget till förvaltningen att ta fram en strategi berör inte 
barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Uppdraget att ta fram en strategi påverkar inte miljön nämnvärt. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 76 forts. 

Uppföljning 
Strategin bör tas fram så att den kan antas av kommunfullmäktige senast hösten 
2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog i Tomelilla kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 61/2021, handlingsid: Ks 2021.2237. 

Kommunstyrelsen § 62/2021, handlingsid: Ks 2021.2238. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog i Tomelilla kommun. 

Kommunstyrelsen § 61/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog i Tomelilla kommun. 

Kommunstyrelsen § 62/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och 
kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. För framtagande av 
strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot från varje i Tomelilla 
kommunfullmäktige representerat parti bildas. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ge 
förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog 
i Tomelilla kommun. För framtagande av strategin ska en politisk referensgrupp med 
en ledamot från varje i Tomelilla kommunfullmäktige representerat parti bildas. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 76 forts. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Per-Martin Svenssons (M) yrkande. 

_________ 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Kanslichef Johan Linander 
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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 15 december 2021 

 

Förslag till yttrande - Motion angående 
regntunnor 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara 
motionen enligt förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen. 

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

Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig den 22 oktober 2021 (Sbn § 92/2021) 
och beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
223/2021) återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för ny behandling. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömde att motionens att-sats yrkar på en 
utredning om regntunnor. Därför vill kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera 
ärendet för att säkerställa att samhällsbyggnadsnämndens yttrande klargör att den 
tagit ställning till denna att-sats. Återremitteringen kräver därmed ingen ny utredning 
eller tillförande av handlingar från förvaltningens sida. 
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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.” 

 

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. 
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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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-12-15. 

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

Återremiss - Ksau § 223/2021 Svar på motion angående regntunnor, handlingsid: 
Sbn 2021.2634. 

 

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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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 223 Dnr KS 2021/130 

Svar på motion angående regntunnor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för ny behandling. 

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.” 

 

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. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 223 forts. 

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. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Sbn § 92/2021, handlingsid: Ks 2021.3684. 

Tidigare behandling 
Kf § 93/2021: 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 223 forts. 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
Ksau § 153/2021:  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Sbn § 84/2021: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen 
samt att ärendet åter ska tas upp på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 
den 22 oktober 2021.. 
Sbn § 92/2021: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för 
ny behandling. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Leif Sandbergs (C) yrkande. 

Omröstning 
 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2021/265 
 
Datum 17 december 2021 

 

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Klotterplank i Onslunda 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
226/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Medborgarinitiativet: 

Elisabeth Nilsson har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande 
lydelse: 
”Ungdomarna i byn önskar att kunna få ett klotterplank där dom kan klottra, graffiti 
och dylikt för att dom ska ha något att göra i byn Det finns ingenting för 
ungdomarna att göra byn överhuvudtaget! 

Ungdomarna är uttråkade i byn vilket man förstår och har nu själva kommit med ett 
önskemål där byalaget ber dom lämna in förslag till kommunen och byalaget är 
beredda att stötta ungdomarna i byn med deras önskemål. Det borde satsas en hel del 
på våra ungdomar här i byn och jag tycker det är toppen att dom kommer med detta 
förslag för det är ett steg i rätt riktning där dom får göra sina röster hörda!” 
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2 (2) 

Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
yttrar sig enligt följande: 
Förvaltningen ställer sig positiva till förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2021 (Ks § 149/2021) att ställa sig 
bakom förvaltningens förslag till modellfinansiering för föreningslivet i Tomelilla. 
Syftet med utredningen var att möjliggöra för exempelvis byalag och föreningsliv att 
anlägga till exempel utegym och hundrastgårdar i byarna. (Diarienummer: Sbn 
2021/251.) 

Med bakgrund av detta anser förvaltningen att med det intresse och engagemang 
som byalaget i Onslunda visat för projektet, bör de ansöka om modellfinansiering i 
enlighet med den utredning som förvaltningen har gjort, vilken gäller för projektering 
inför 2023 och framåt.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning från nämndens sida. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2021-12-17. 

Remiss - Ksau § 226/2021 Medborgarinitiativ - Klotterplank i Onslunda, 
handlingsid: Sbn 2021.2537. 

 

Gata/Park/Natur  

Håkan Berggren 

Planeringsingenjör 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 226 Dnr KS 2021/191 

Medborgarinitiativ - Klotterplank i 
Onslunda 

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

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Nilsson har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande 
lydelse: 
Ungdomarna i byn önskar att kunna få ett klotterplank där dom kan klottra, graffiti 
och dylikt för att dom ska ha något att göra i byn Det finns ingenting för 
ungdomarna att göra byn överhuvudtaget! 

Ungdomarna är uttråkade i byn vilket man förstår och har nu själva kommit med ett 
önskemål där byalaget ber dom lämna in förslag till kommunen och byalaget är 
beredda att stötta ungdomarna i byn med deras önskemål. Det borde satsas en hel del 
på våra ungdomar här i byn och jag tycker det är toppen att dom kommer med detta 
förslag för det är ett steg i rätt riktning där dom får göra sina röster hörda! 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarinitiativ – klotterplank i Onslunda, handlingsid: Ks 2021.4002. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Patrik Månehall/balanslista 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 november 2021 

 

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2021/266 
 
Datum 30 november 2021 

 

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Belysning Smedstorps pump track 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
227/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Ungdomsrådet har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande 
lydelse: 
Det är många ungdomar som använder Smedstorps Pump track. Dessa kostnadsfria 
aktivitetsparker är ett välkommet inslag som möjliggör för alla oavsett föräldrars 
ekonomi att kunna göra en fysisk aktivitet utomhus tillsammans med sina kompisar. 

Tyvärr blir Smedstorps Pump track nästan oanvändbar under veckorna den här 
årstiden då det börjar skymma när skolan är slut eftersom det är för mörkt för 
ungdomarna att aktivera sig där. Till skillnad mot aktivitetsparken i Tomelilla som 
har belysning och kan användas året om. 

Ungdomsrådet föreslår därför att det installeras belysning vid Smedstorps Pump 
track. 
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2 (2) 

Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
yttrar sig enligt följande: 
Medborgarinitiativet går i linje med den beställning som redan gjorts av förvaltningen 
på belysning av pump-track-banan. Installationen har dock försenats på grund av 
svårigheter med leveranser av belysningsmaterial.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning från nämndens sida. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Håkan Berggren, 2021-11-30. 

Remiss - Ksau § 227/ 2021 Medborgarinitiativ - Belysning Smedstorps pump track, 
handlingsid: Sbn 2021.2538. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Håkan Berggren 

Planeringsingenjör 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 227 Dnr KS 2021/193 

Medborgarinitiativ - Belysning 
Smedstorps pump track 

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

Ärendebeskrivning 
Ungdomsrådet har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande 
lydelse: 
Det är många ungdomar som använder Smedstorps Pump track. Dessa kostnadsfria 
aktivitetsparker är ett välkommet inslag som möjliggör för alla oavsett föräldrars 
ekonomi att kunna göra en fysisk aktivitet utomhus tillsammans med sina kompisar. 

Tyvärr blir Smedstorps Pump track nästan oanvändbar under veckorna den här 
årstiden då det börjar skymma när skolan är slut eftersom det är för mörkt för 
ungdomarna att aktivera sig där. Till skillnad mot aktivitetsparken i Tomelilla som 
har belysning och kan användas året om. 

Ungdomsrådet föreslår därför att det installeras belysning vid Smedstorps Pump 
track. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarinitiativ – belysning Pump Track, handlingsid: Ks 2021.3686. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 227 forts. 

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2021/267 
 
Datum 30 november 2021 

 

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Bättre och roligare skolgård på 
Smedstorps skola 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
228/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Vega Bornlykke årskurs 4 Smedstorps skola, har inkommit med ett 
medborgarinitiativ med följande lydelse: 
Jag tycker att skolgården och fotbollsplanen på Smedstorps skola är dålig. 
Fotbollsplanen är bara asfalt och ”målen” är träplank. När vi spelar skjuter vi bollen 
in till Prästis för att nätet bakom är för lågt. 

Jag vill att det ska vara gräs och riktiga mål istället för att man ramlar och slår sig på 
asfalten.  
 
På elevrådet har vi önskat en hinderbana, men de vuxna tycker det är farligt. Vi hade 
däck innan som man skulle igenom och över, men dom togs bort för att det var hög 
skaderisk. Det är fler som skadar sig på fotbollsplanen än på däcken. Jag har varit på 
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2 (2) 

olika skolgårdar och tittat på hinderbanor där. Det finns en på Tryde friskola som jag 
provat, jag vill ha en liknande i Smedstorp.  
 

Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
yttrar sig enligt följande: 
Förvaltningen är positiv till förslaget och ser gärna att eleverna själva kan vara 
delaktiga i att utforma sin skolgård. Förvaltningen föreslår att man ska ta kontakt 
med skolan och lyssna in önskemål både från initiativtagaren, andra elever, elevråd 
och skolpersonal om utformningen av skolgården. Förvaltningen kan sedan ta frågan 
med sig för eventuell finansiering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Barnens inflytande på deras skolmiljö beaktas.  

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning från nämndens sida. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2021-11-30. 

Remiss - Ksau § 228/2021 Medborgarinitiativ - Bättre och roligare skolgård på 
Smedstorps skola, handlingsid: Sbn 2021.2539. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

Håkan Berggren 

Planeringsingenjör 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 228 Dnr KS 2021/197 

Medborgarinitiativ - Bättre och roligare 
skolgård på Smedstorps skola 

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

Ärendebeskrivning 
Vega Bornlykke årskurs 4 Smedstorps skola, har inkommit med ett 
medborgarinitiativ med följande lydelse: 
Jag tycker att skolgården och fotbollsplanen på Smedstorps skola är dålig. 
Fotbollsplanen är bara asfalt och ”målen” är träplank. När vi spelar skjuter vi bollen 
in till Prästis för att nätet bakom är för lågt. 

Jag vill att det ska vara gräs och riktiga mål istället för att man ramlar och slår sig på 
asfalten.  
 
På elevrådet har vi önskat en hinderbana, men de vuxna tycker det är farligt. Vi hade 
däck innan som man skulle igenom och över, men dom togs bort för att det var hög 
skaderisk. Det är fler som skadar sig på fotbollsplanen än på däcken. Jag har varit på 
olika skolgårdar och tittat på hinderbanor där. Det finns en på Tryde friskola som jag 
provat, jag vill ha en liknande i Smedstorp.  

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

Beslutsunderlag 
Medborgarinitiativ – Bättre och roligare skolgård på Smedstorps skola, handlingsid: 
Ks 2021.3703. 

_________ 

Beslutet skickas till:  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 228 forts. 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Skolchef Johan Holmqvist 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Familjenämnden 

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2021/268 
 
Datum 30 november 2021 

 

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Återskapa en passage under eller över 
järnvägen vid Skogsbacken 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
229/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Ulf Magnusson har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande 
lydelse: 
 
Tomelilla har ett kommunalt naturreservat som delas av järnvägen till Simrishamn. 
Det har tidigare funnits en övergång över järnvägen som tagits bort pga en tragisk 
olycka. Mitt förslag är att återskapa en passage förbi järnvägen. Det kan antingen ske 
under eller över. Mest estetiskt tilltalande skulle naturligtvis vara att skapa en passage 
under spåren. Det skulle på billigaste sätt kunna göras genom att bredda den tunnel 
som redan finns för vårt vattendrag. En annan möjlighet är att bygga en bro över 
järnvägen. Inte lika estetiskt tilltalande, men å andra sidan enklare och 
förmodligen billigare att åstadkomma. ALLA som jag talat med om detta säger sig 
sakna den övergång som en gång fanns så uppenbarligen skulle en ny passage mottas 
med den största glädje. 
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2 (2) 

Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
yttrar sig enligt följande: 
Förvaltningen är positiv till det förslag som medborgarinitiativet behandlar, men 
detta är ett förslag som ska hanteras av Trafikverket med anledning av att det är deras 
anläggning och de beslutar om huruvida det ska finnas en passage över eller under 
deras anläggning.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Ingen påverkan. 

Miljöperspektivet 
Ingen påverkan. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2021-11-30. 

Remiss - Ksau § 229/2021 Medborgarinitiativ - Återskapa en passage under eller 
över järnvägen vid Skogsbacken, handlingsid: Sbn 2021.2540. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Håkan Berggren 

Planeringsingenjör 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

55



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 229 Dnr KS 2021/202 

Medborgarinitiativ - Återskapa en 
passage under eller över järnvägen vid 
Skogsbacken 

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

Ärendebeskrivning 
Ulf Magnusson har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande 
lydelse: 
 
Tomelilla har ett kommunalt naturreservat som delas av järnvägen till Simrishamn. 
Det har tidigare funnits en övergång över järnvägen som tagits bort pga en tragisk 
olycka. Mitt förslag är att återskapa en passage förbi järnvägen. Det kan antingen ske 
under eller över. Mest estetiskt tilltalande skulle naturligtvis vara att skapa en passage 
under spåren. Det skulle på billigaste sätt kunna göras genom att bredda den tunnel 
som redan finns för vårt vattendrag. En annan möjlighet är att bygga en bro över 
järnvägen. Inte lika estetiskt tilltalande, men å andra sidan enklare och 
förmodligen billigare att åstadkomma. ALLA som jag talat med om detta säger sig 
sakna den övergång som en gång fanns så uppenbarligen skulle en ny passage mottas 
med den största glädje. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarinitiativ - Återskapa en passage under eller över järnvägen vid 
Skogsbacken, handlingsid: Ks 2021.3833. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 229 forts. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2021/269 
 
Datum 30 november 2021 

 

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Förbättra belysningen vid 
promenadvägarna runt aktivitetsplanen 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
230/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Ulf Magnusson har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande 
lydelse: 
Det här förslaget handlar om att förbättra belysningen både vid bollplanens östra del 
och även gräsplätten bakom kommunhuset. Båda platserna är extremt mörka vid den 
här årstiden, samtidigt som promenadvägarna är flitigt använda. 
 

Planeringsingenjör Håkan Berggren föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
yttrar sig enligt följande: 
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och kommer att ta medborgainitiativet i 
beaktande i samband arbetet med översyn av belysning och trygghetsskapande 
åtgärder. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning från nämndens sida. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2021-11-30. 

Remiss - Ksau § 230/2021 Medborgarinitiativ - Förbättra belysningen vid 
promenadvägarna runt aktivitetsplanen, handlingsid: Sbn 2021.2541. 

 

Gata/Park/Natur  

 

 

Håkan Berggren 

Planeringsingenjör 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 230 Dnr KS 2021/201 

Medborgarinitiativ - Förbättra 
belysningen vid promenadvägarna runt 
aktivitetsplanen 

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

Ärendebeskrivning 
Ulf Magnusson har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande 
lydelse: 
Det här förslaget handlar om att förbättra belysningen både vid bollplanens östra del 
och även gräsplätten bakom kommunhuset. Båda platserna är extremt mörka vid den 
här årstiden, samtidigt som promenadvägarna är flitigt använda. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarinitiativ - Återskapa en passage under eller över järnvägen vid 
Skogsbacken, handlingsid: Ks 2021.3832. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Patrik Månehall/balanlista 
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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 2021/270 
 
Datum 30 november 2021 

 

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Ta bort gångbana vid Bo Olssonområdet, 
gör ytterligare en körfil 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau § 
231/2021) remittera medborgarinitiativet samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Sten Bjerketun har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande lydelse: 
Har noterat att det finns diskussioner kring "Scanstullsbron". Har ett förslag, som går 
lite snabbare och är billigare än att riva härligheten.  

Ta bort gångbanan mot Bo Olssonområdet (det är i alla fall ingen som promenerar 
där) och gör en till körfil på den sidan (se nedan) Redan idag kan man notera att 
många försöker spontant bilda en fil till där  

Med tiden kanske bron blir en del i en korsningsfri gata? 

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Samhällsbyggnadsnämnden ser förslaget som positivt för trafiken och 
framkomligheten i det så kallade Bo Ohlsson-korset. Kommunen har dock ingen 
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rådighet över ombyggnader/förändringar på den befintliga vägen eftersom det är en 
statlig väg vilken Trafikverket ansvarar för.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning från nämndens sida 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-11-30. 

Remiss - Ksau § 231/2021 Medborgarinitiativ - Ta bort gångbana vid Bo 
Olssonområdet, gör ytterligare en körfil, handlingsid: Sbn 2021.2542. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
24 november 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 231 Dnr KS 2021/204 

Medborgarinitiativ - Ta bort gångbana vid 
Bo Olssonområdet, gör ytterligare en 
körfil. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Sten Bjerketun har inkommit med ett medborgarinitiativ med följande lydelse: 
Har noterat att det finns diskussioner kring "Scanstullsbron". Har ett förslag, som går 
lite snabbare och är billigare än att riva härligheten.  

Ta bort gångbanan mot Bo Olssonområdet (det är i alla fall ingen som promenerar 
där)och gör en till körfil på den sidan (se nedan) Redan idag kan man notera att 
många försöker spontant bilda en fil till där  

Med tiden kanske bron blir en del i en korsningsfri gata? 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Medborgarinitiativ - Ta bort gångbana vid Bo Olssonområdet, gör ytterligare en 
körfil. , handlingsid: Ks 2021.3726. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadsnämnden 

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

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

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

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

Diarienummer: SBN 2021/279 
 
Datum 15 december 2021 

 

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Inhägnad hundrastgård i anslutning till 
korsningen Östergatan/Brogatan 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2021 (Ksau § 
245/2021) remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Kerstin Alpkleven med flera har inkommit med medborgarinitiativ med 
följande lydelse: 
Vi föreslår att en inhägnad hundrastgård anläggs på den oexploaterade markyta som 
finns i anslutning till korsningen Östergatan/Brogatan (snett emot bensinstationen 
Stl, markbeteckning: 23 7:96. Detta är en markyta som redan idag frekvent används 
för att rasta hundar.  

Motivering  

En hundrastgård fungerar som mötesplats både för hundar och människor. Att 
kunna ha sin hund lös under ordnade former är något som många hundägare (och 
hundar!) ser som viktigt. Hundar behöver motion och de behöver träffa andra 
hundar, leka och vara sociala, för att må bra.  
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Under pandemin har hundägandet ökat markant i Sverige, och även om vi inte kan 
presentera någon statistik som visar att detta gäller även Tomelilla, borde man kunna 
utgå ifrån att det är så även här. Det gör det än mer angeläget att erbjuda de 
medborgare som har en fyrfota vän möjligheter och faciliteter som gör det möjligt att 
ta hand om sitt djur på bästa sätt. 

 

Teknisk chef Ulrika Olsson föreslår att samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig 
enligt följande: 
I dagsläget finns det två hundrastgårdar i Tomelilla tätort. En på Lindesborgsområdet 
och en på Västervången. Förvaltningen gör bedömningen att dessa täcker de behov 
som finns idag och att det inte är aktuellt att anlägga en tredje hundrastgård i tätorten 
för närvarande. 

Ekonomiska konsekvenser 
Yttrandet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Yttrandet har ingen bäring på barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs från nämndens sida. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, teknisk chef Ulrika Olsson, 2021-12-15. 

Remiss - Ksau § 245/2021 Medborgarinitiativ - Inhägnad hundrastgård i anslutning 
till korsningen Östergatan/Brogatan, Tomelilla 237_96, handlingsid: Sbn 2021.2632. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

Ulrika Olsson 

Teknisk chef 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 245 Dnr KS 2021/213 

Medborgarinitiativ - Inhägnad 
hundsrastgård i anslutning till 
korsningen Östergatan/Brogatan, 
Tomelilla 23 7:96 

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

Ärendebeskrivning 
Kerstin Alpkleven med flera har inkommit med medborgarinitiativ med 
följande lydelse: 
Vi föreslår att en inhägnad hundrastgård anläggs på den oexploaterade markyta som 
finns i anslutning till korsningen Östergatan/Brogatan (snett emot bensinstationen 
Stl, markbeteckning: 23 7:96. Detta är en markyta som redan idag frekvent används 
för att rasta hundar.  

Motivering  

En hundrastgård fungerar som mötesplats både för hundar och människor. Att 
kunna ha sin hund lös under ordnade former är något som många hundägare ( och 
hundar!) ser som viktigt. Hundar behöver motion och de behöver träffa andra 
hundar, leka och vara sociala, för att må bra.  

Under pandemin har hundägandet ökat markant i Sverige, och även om vi inte kan 
presentera någon statistik som visar att detta gäller även Tomelilla, borde man kunna 
utgå ifrån att det är så även här. Det gör det än mer angeläget att erbjuda de 
medborgare som har en fyrfota vän möjligheter och faciliteter som gör det möjligt att 
ta hand om sitt djur på bästa sätt. 

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

Sammanträdesdatum 
1 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 

 

§ 245 forts. 

Beslutsunderlag 
Medborgarinitiativ – Inhägnad hundrastgård, handlingsid: Ks 2021.4154. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Patrik Månehall/balanslista 
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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 2022/4 
 
Datum 3 januari 2022 

 

Redovisning av delegeringsbeslut 
december 2021 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-01-03. 
Delegeringsbeslut december 2021, handlingsid: Sbn 2022.43. 
Månadsrapport bostadsanpassning december 2021, handlingsid: Sbn 2022.42. 
 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Postlista 

      

            

          
  

Utskriftsdatum: 
 

2022-01-03 
 

Utskriven av: 
 

Eva Lärka 
 

            

   
         

 

Diarieenhet: 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

         
      
    

2021-12-01 - 2021-12-31 
 

 

Datum: 
       

         
       
    

Inkomna, Upprättade 
  

 

Riktning: 
       

 

Avdelning: 
 

Alla 
 

         

 

Handläggare: 
   

Alla 
  

 

Sekretess: 
   

Visas ej 
 

         

            

  

     

  

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp 

Datum  Avsändare/Mottagare Handläggare 

Ärendenummer  Ärendemening Avdelning 

  Fastighetsbeteckning  

2021.2572 U Köpebrev - Myran 6 Avtal - varor o tjänster 
2021-12-02  EP Riv och Transport Niklas Sommelius 

SBN 2021/64  Intresseanmälan köp av tomt - Myran 6 Plan och exploatering 

    

2021.2564 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i 
samband med föryngringsavverkning inom 
fastigheten Bollerups säteri 3:5, fornlämning nr 
L1986:8189, dnr 431-43537-2021 

Beslut 

2021-12-03  Länsstyrelsen Skåne Henrik Lundblad 

         Fastighet 
    

2021.2570 I Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad, samt läkarintyg 

Ansökan 

2021-12-06  ***Sekretess*** Hannah Andersson 

SBN 2021/273  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2021.2591 I 211207-gravtillstand-MD32 Ansökan 

2021-12-07  Teleservice Bredband Skåne AB Eva Lärka 

SBN 2021/5  Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur 
    

2021.2574 I 211129-gravtillstand-RTW7 Ansökan 

2021-12-07  EON Energidistribution AB Eva Lärka 

SBN 2021/5  Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur 
    

2021.2588 I 211209-gravtillstand-FOXX Ansökan 

2021-12-09  Solör bioenergi syd ab Eva Lärka 

SBN 2021/5  Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur 
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2021.2605 I Begäran om signerad ansökan samt beslut om 
slututbetalning av statlig medfinansiering 2021, 
gång- och cykelväg Ullstorpsvägen, dnr TRV 
2020/100777  

Beslut 

2021-12-10  Trafikverket Håkan Berggren 

         Gata/Park/Natur 
    

2021.2606 I Beslut om rensning av dammen på fastigheten 
Onslunda 29_55, dnr 535-36693-2021 

Beslut 

2021-12-10  Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren 

SBN 2021/188  Anmälan om rensning enligt 11 kapitlet  15 § 
miljöbalken 

Gata/Park/Natur 

    

2021.2640 U Köpekontrakt - Galten 3 
 
 

Avtal - varor o tjänster 

2021-12-13  Farhad Hassan Henrik Lundblad 

SBN 2021/114  Intresseanmälan köp av tomt - Galten 3 Plan och exploatering 

    

2021.2620 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2021-12-13  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2021.2608 I Dispens från reservatsföreskrifter samt samråd 
enligt 12 kap 6 § miljöbalken för arrangerande av 
kulturfestival inom Drakamöllans naturreservat på 
fastigheten Drakamöllan 1_8 samt Drakamöllan 
1_9 i Tomelilla kommun (Natura 2000), dnr 521-
41825-2021 

Beslut 

2021-12-13  Länsstyrelsen Skåne Helena Berlin 

         Gata/Park/Natur 
    

2021.2659 U Köp av fastighet - del av Ullstorp 11_16 Avtal - varor o tjänster 
2021-12-13  PJ Fastighetsförvaltning i Tomelilla AB Niklas Sommelius 

SBN 2021/282  Köp av fastighet - del av Ullstorp 11_16 Plan och exploatering 

    

2021.2629 I Beslut om rensning av dammen på fastigheten 
Benestad 7_1, dnr 535-36689-2021 

Beslut 

2021-12-14  Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren 

SBN 2021/188  Anmälan om rensning enligt 11 kapitlet  15 § 
miljöbalken 

Gata/Park/Natur 

    

2021.2630 I Beslut om rensning av dammen på fastigheten 
Tranås 2_1, dnr 535-36744-2021 

Beslut 

2021-12-14  Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren 

SBN 2021/188  Anmälan om rensning enligt 11 kapitlet  15 § 
miljöbalken 

Gata/Park/Natur 
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2021.2637 I Beslut om Everöds BYS VSF väg 21405, 
kommunalt vägbidrag till enskilda vägar 2021 

Beslut 

2021-12-14  Trafikverket Eva Lärka 

SBN 2021/274  Kommunalt vägbidrag till enskilda vägar 2021 Gata/Park/Natur 
    

2021.2655 U Signerad ansökan - statlig medfinansiering 2021, 
gång- och cykelväg Ullstorpsvägen, dnr TRV 
2020/100777  

Ansökan 

2021-12-15  Trafikverket Britt-Marie Börjesson 

         Gata/Park/Natur 
    

2021.2639 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom 
fastigheten Fiskabäck 1:1, fornlämning 
L1991:674, dnr 431-46331-2021 

Beslut 

2021-12-15  Länsstyrelsen Skåne Henrik Lundblad 

         Fastighet 
    

2021.2649 U Kommunalt bidrag 2021 - Utbetalning till enskilda 
vägar 

Underrättelse 

2021-12-16  Vägsamfälligheter Eva Lärka 

SBN 2021/274  Kommunalt vägbidrag till enskilda vägar 2021 Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2021.2652 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom 
fastigheten Illstorp 1:26, fornlämning L1991:636, 
dnr 431-46038-2021 

Beslut 

2021-12-16  Länsstyrelsen Skåne Henrik Lundblad 

         Fastighet 
    

2021.2658 I Dispens och tillstånd från reservatsföreskrifter, 
tillstånd från nationalparksföreskrifter samt 
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för 
genomförande av terränglopp inom ramen för 
Österlen Spring Trail 2022. (Natura 2000), dnr 
521-2505-2021 

Beslut 

2021-12-17  Länsstyrelsen Skåne Helena Berlin 

         Gata/Park/Natur 
    

2021.2674 I Beslut om rensning av dammen på fastigheten 
Tomelilla 237_78, dnr 535-36738-2021 

Beslut 

2021-12-17  Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren 

SBN 2021/188  Anmälan om rensning enligt 11 kapitlet  15 § 
miljöbalken 

Gata/Park/Natur 

    

2021.2680 I Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter, A710.041/2021, 
Byggetablering, 2022-01-10--2022-03-06, 
Norregatan 12 

Begäran 

2021-12-20  Polismyndigheten Håkan Berggren 

SBN 2021/15  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter 2021 

Gata/Park/Natur 
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2021.2692 U Köpekontrakt, Lotten D, del av Tranås 2_1 Avtal - varor o tjänster 
2021-12-22  Peter Kimey Niklas Sommelius 

SBN 2020/248  Intresseanmälan för köp av fastigheten Tranås 
2:1 

Plan och exploatering 

    

2021.2684 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2021-12-28  ***Sekretess*** Hannah Andersson 

SBN 2021/284  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Gata/Park/Natur 
    

2021.2687 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2021-12-29  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2021.2690 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2021-12-30  ***Sekretess*** Hannah Andersson 

SBN 2021/285  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2021.2691 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut 
2021-12-30  ***Sekretess*** Hannah Andersson 

SBN 2021/285  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 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: 2021-12-01 Till: 2021-12-31 Utskrift: 2022-01-03

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2021-042 Avslag 2021-12-15 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 1 st

Total summa: 0 kr

Totalt antal poster: 1 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: 0 kr

Totalt antal poster: 1 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 2022/3 
 
Datum 3 januari 2022 

 

Redovisning av anmälningsärenden 
2022-01-03 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-03: 

• Beslut - Ks § 149/2021 Modellfinansiering för föreningslivet i Tomelilla 
kommun, handlingsid: Sbn 2021.2685. 
 

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens 
förslag gällande modellfinansiering i enlighet med ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-01-03. 
Beslut - Ks § 149/2021 Modellfinansiering för föreningslivet i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Sbn 2021.2685. 
 
Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 149 Dnr KS 2021/194 

Modellfinansiering för föreningslivet i 
Tomelilla kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag 
gällande modellfinansiering i enlighet med 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 
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. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 149 forts. 

 

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. 

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. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 149 forts. 

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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens beslut 
gällande modellfinansiering i enlighet med ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 221/2021, handlingsid: Ks 2021.4182. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen § 54/2021:  

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. 

Samhällsbyggnadsnämnden § 94/2021: 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 221/2021: 

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens beslut 
gällande modellfinansiering i enlighet med ärendebeskrivningen. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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