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

Förslag till: 
Landsbygds- 
och tätorts-
program 
 

Kommunfullmäktige har beslutat att i en förankrande arbetsprocess utarbeta 
landsbygds- och tätortsprogram. Syftet är att säkerställa strategier för 
välmående och tillväxt både på landsbygden och i kommunens tätorter. 
 
Detta förslag till program är framtaget av tjänstepersoner på förvaltningen. Vi 
vill nu veta vad du tycker om programmet innan det tas vidare i den politiska 
processen. 

 
Du kan lämna dina kommentarer på (länk till websidan) eller vid någon av våra 
digitala träffar (länk till inbjudan).   
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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 Bakgrund 
Ett program pekar ut en önskvärd utveckling och fastslår en politisk viljeinriktning. 
Syftet med Landsbygds- och tätortsprogrammet är att det, med utgångspunkt i 
Översiktsplanen, ska vara ett vägledande dokument för hur kommunen tillsammans 
med invånare och verksamheter ska främja utvecklingsarbete, både lokalt och 
övergripande i kommunen. Vi ska främja en levande landsbygd, levande tätorter och 
levande byar. Vi ska ta vara på de idéer som föds och bana väg för gemensam 
innovationskraft som ger näring och hållbar tillväxt. 

Programmet ska bidra till att tätorts- och landsbygdsutveckling får en tydligare 
position i kommunen, peka ut riktningar för utvecklingsområden och lägga grunden 
för ett långsiktigt arbetssätt som säkerställer service och utveckling i hela kommunen.   

1.1 Andra relevanta styrdokument 
Programmet har kopplingar till andra styrdokument. Nedan belyses de mest centrala. 

• Tomelilla kommuns vision 

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

Visionen ger den övergripande målbilden som kommunens verksamhet ska 
sträva åt och engagera andra i. Program och strategier ska ligga i linje med 
visionens målbild. 

• Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 

Det ska finnas en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen 
ska lägga grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. Den ska vara 
vägledande för hur mark-, vatten och den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. I gällande översiktsplan betonas att alla ska ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande på lika villkor i hela kommunen. 
Landsbygds- och tätortsprogram ska utgå ifrån gällande översiktsplan. 

• Livskvalitetsprogrammet 

Livskvalitetsprogrammet är kommunens strategidokument för miljö och 
hälsa. Programmet ger inriktningen för kommunens hållbarhetsarbete till 
2030 med fokus på miljö och social hållbarhet. Programmet ska fungera som 
ett stöd i livskvalitetsarbetet för hela kommunen. 

• Energi- och klimatplan 

Syftet med energi- och klimatplanen är att belysa de utmaningar som finns, 
samt definiera viljeinriktning och mål för energi- och klimatarbetet. En 
övergripande målbild är att vi ska bli en fossilbränslefri och klimatneutral 
kommun 2025, vilket också påverkar ett landsbygds- och tätortsprogram. 

• En digital strategi för Tomelilla på Österlen 
Strategin är en vägledning till hur vi tar vara på digitaliseringens möjligheter. 
Genom att automatisera, öppna vår data och våga testa nya sätt i samverkan 
effektiviserar vi den kommunala servicen och ökar kontaktytorna mellan 

https://www.tomelilla.se/styrning/vision-tomelilla
https://www.tomelilla.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-och-riva/oversiktsplan
https://www.tomelilla.se/kommun-och-politik/hallbar-utveckling/livskvalitetsprogrammet
https://www.tomelilla.se/fileadmin/tomelilla/kommun_och_politik/pdf/Energi-_och_klimatplan_2020-2025.pdf
https://www.tomelilla.se/kommun-och-politik/pressinfo/digital-strategi
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förvaltningen, invånare, företagare, ja alla! Den digitala strategin är därför 
också i hög grad relevant för ett Landsbygds- och tätortsprogram.  

• Med kundens fokus – Serviceplan 

Med service menar vi en god upplevelse av alla de tjänster som kommunens 
verksamhet erbjuder och det sätt de utförs på. Serviceplanen beskriver 
förhållningssätt för att skapa goda serviceupplevelser. Den vänder sig till alla 
som arbetar i Tomelilla kommun och är vägledande i det dagliga arbetet. 

• Strategi för medborgardialog  OBS ännu ej antagen 

En god medborgardialog ger en 
mer attraktiv kommun, en 
kommun med högre 
trovärdighet och en kommun 
med större innovationskraft 
genom medborgarnas 
engagemang. Strategin ger 
principerna för hur kommunen 
ska arbeta för att öka 
delaktigheten. Utgångspunkten 
är delaktighetstrappan. 
Ambitionen är att röra sig upp på trappan. Samma ambition gäller för 
Landsbygds- och tätortsprogrammet. 

 

1.2 Tomelilla kommuns landsbygd och tätorter idag 
Tomelilla är en kommun som till stor del består av landsbygd, samtidigt finns en 
flerkärnighet som är unik med många mindre byar och tätorter. Kommunen är en 
tillväxtkommun och hela kommunen har en god potential att vara en aktiv del i detta. 
Småföretagandet och bra offentlig service, såsom skolor, förskolor, kollektivtrafik 
måste i samklang skapa grund för denna utveckling. 

Möjligheterna att bygga i och kring våra byar liksom i attraktiva lägen på landsbygden 
är en av bygdens styrkor som kommunen ska utveckla, så att fler får möjlighet att 
etablera sig på Österlen.  

Maten är viktig. Visionen att vi odlar matkultur och kreativitet, ger målbilden. Den 
omfattar den goda måltiden som ett viktigt socialt fundament, en god djuromsorg, 
säker mat, öppna landskap, miljöhänsyn och fler arbetstillfällen. De gröna näringarna 
har en huvudroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. 

Tomelilla är en kommun där det satsas på barn och unga både gällande investeringar 
och delaktighet i kommunens olika verksamheter. Sociala frågor och kulturfrågor står 
högt upp på dagordningen. 

https://www.tomelilla.se/fileadmin/tomelilla/kommun_och_politik/pdf/Med_kundens_fokus_-_Serviceplan.pdf
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2 Viljeinriktningar 
Landsbygds och tätortsprogrammet ska ge förutsättningar att medvetandegöra och 
förstärka det som bidrar till att de som bor och verkar i kommunen kan skapa 
livskvalitet utifrån sina egna förutsättningar och önskemål. Nedan beskrivs 
programmets viljeinriktningar.  
 

Vi ska: 

• Ha en tillgänglig och kvalitetsdriven samhällsservice. Oberoende av var 
man bor i kommunen och var i livet man befinner sig, ska det vara enkelt att 
ta del av en god samhällsservice.  

• Möjliggöra boendemiljöer som möter invånarnas behov. Social trivsel, 
hälsa, trygghet – boendemiljön har en avgörande påverkan på vår livskvalitet. 
Det gäller såväl den byggda som den sociala miljön. Vi ska uppmuntra lokala 
initiativ såsom medborgarägda utvecklingsbolag, etablering av lokala 
serviceställen, lokala arbetsplatser och sociala mötesplatser. Med mod och 
nyfikenhet vill vi utforska kommunens roll i sådana samskapande processer. 

• Möjliggöra företagande och sysselsättning. Det finns en stark 
entreprenörskapsanda såväl i tätort som på landsbygd. Kommunen ska ha en 
hög kunskap om olika näringars förutsättningar och arbeta för ett välmående, 
hållbart näringsliv som lägger grunden för en bred och inkluderande 
arbetsmarknad. 

• Ta hand om våra unika naturvärden. Areella näringar, invånare, turister, 
kommande generationer – vi är alla beroende av en levande natur med 
skogar, betesmarker, odlingsmark, våtmarker och vattendrag som möjliggör 
biologisk mångfald. Vi ska tillsammans skydda, bevara och utveckla 
kommunens unika naturvärden. 

• Utnyttja digitaliseringens möjligheter. Genom att ligga i framkant och 
nyttja digitaliseringens möjligheter stärker vi demokrati och 
medborgarinflytande. Samhällsservicen blir mer tillgänglig för fler. 
Digitaliseringen främjar en global arbetsmarknad, med ökad möjlighet att 
arbeta på landsbygden och i mindre byar. Grunden läggs med fiber i hela 
kommunen, medborgarfokus, nyfikenhet och en stark gemensam vision.  

• Främja den nära och ständigt pågående dialogen. Livskvalitet är 
personlig, men oberoende av var i livet man befinner sig är delaktighet och 
egenmakt viktigt. Det är bara genom en nära dialog vi kan förstå, inkludera 
och engagera varandra. Det kan t.ex. vara i mötet mellan lärare, elev och 
förälder eller i mötet mellan planarkitekt och företagare. Vi ska alltid 
prioritera en levande dialog med alla som bor och verkar i kommunen. 

• Möjliggöra för innovativa idéer. Det är den gemensamma 
innovationskraften som ger näring och hållbar tillväxt. Vi ska vara en 
drivande kraft i innovationssystemet, samarbeta med akademin, innovativa 
företag och entreprenörer såväl lokalt som nationellt och internationellt. 
Tillsammans ska vi söka innovationsfrämjande kapital t.ex. genom 
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ansökningar till EU-fonder, nationella utlysningar och innovativa samarbeten 
som kan locka investerare. 

• Främja hållbar mobilitet. Det ska vara lätt att ta sig mellan tätorter, 
småbyar och landsbygd inom kommunen. Lika lätt ska det vara att ta sig till 
grannkommuner och vidare ut i världen. Vi ska främja hållbar mobilitet, 
exempelvis genom god tillgång till kollektivtrafik, ladd-infrastruktur och 
cykelvägar. Vi ska också vara modiga och drivande i att testa och utveckla nya 
innovativa koncept för mobilitet. Det kan handla om allt från el-cyklar och 
bilpooler till så kallad omvänd kollektivtrafik där resor utanför linjetrafiken 
kan beställas utifrån individens behov.  

 

Vi = alla i kommunen eller i kontakt med Tomelilla kommun. Det ska inte spela 
någon roll om vi är företagare, föreningar boende på landsbygden, i tätorten eller 
besökare. Alla ska vara inkluderande enligt detta program. Tillsammans tar vi ansvar 
för samhällets utveckling, för människorna som bor här eller besöker oss.  
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