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Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten

Snäv jobbjakt anses tillräckligt
aktiv för att ge rätt till bidrag

Lantbrukare måste betala tillbaka
gårdsstöd – uppgav för stor areal

Tomelilla

Familjenämnden tyckte att
Tomelillakvinnan hade varit alldeles för begränsad
när hon sökte jobb och ville därför inte bevilja hennes ansökan om ekonomiskt bistånd för mars månad i år. De 17 arbeten som
kvinnan sökt under februari var samtliga inom samma bransch. Om hon hade
vidgat sina vyer, hade hon

enligt familjenämndens bedömning snabbare kunnat
skaffa sig en egen försörjning. Men kvinnan vände
sig till förvaltningsrätten,
som nu har upphävt familjenämndens beslut. De 17
jobben må ha varit inom
samma bransch, men tjänsterna var väldigt olika, resonerar förvaltningsrätten,
som därför anser att kvinnan var tillräckligt aktiv i

sitt jobbsökande. Däremot
gör förvaltningsrätten inte
den bedömningen, när det
gäller kvinnans jobbjakt i
december och januari. Då
sökte hon bara 16 tjänster
och borde ha varit mer aktiv, menar rätten, som tycker att familjenämnden gjorde rätt när den avslog kvinnans bidragsansökan för februari månad.
Johan Bentzel

Tomelilla

En lantbrukare i Tomelilla
kommun måste betala det
gårdsstöd som hon tidigare
beviljats för 2009. Det slår
förvaltningsrätten fast.
Sedan tidigare har Jordbruksverket och länsstyrelsen kommit fram till samma sak. Länsstyrelsen upptäckte för två år sedan att
markarealen var betydligt
mindre än kvinnan angett i

sin ansökan samt att delar
av marken var igenvuxen
och hade för många träd.
Kvinnan hade fått stöd för
4,19 hektar, när hon i själva verket bara hade rätt till
stöd för 3,38 hektar.
Kvinnan har hävdat att
hon inte förstår de beräkningar som ligger till grund
för återkravet och att beslutet är oklart. Förvaltningsrätten tycker däremot att

allt är glasklart och avslår
överklagandet.
Eftersom skillnaden mellan den deklarerade och
faktiska arealen överstiger
20 procent ska stödet återbetalas i sin helhet.
Kvinnan har understrukit att hon har handlat i
god tro och inte medvetet försökt lura till sig för
mycket gårdsstöd.
Johan Bentzel

Ishockey
Tomelilla

Författarbesök
i Teaterhallen

■■ På tisdag gästas PRO
i Tomelilla av den populära författaren Karin
Brunk Holmqvist, känd
bland annat för ”Sirila
gentlemän sökes”. Det
sker klockan 14.30 i Teatehallen och allmänheten hälsas välkommen.
En halvtimme tidigare,
klockan 14, börjar PRO:s
medlemsmöte på samma plats, men detta är,
till skillnad från författarframträdandet, enbart
öppet för medlemmar.

Tomelilla

Lär dig sy efter
egna mönster

■■ Klädmakaren Maria
Dahlin i Tomelilla låter
hälsa att hon till hösten

På långt håll ser den nymålade rinken nästan åkbar ut. 

Vitmålad rink ska
förlänga säsongen
Brösarp. Ishockeyrinken i Brösarp
har gått från svart till kritvit. Men det
handlar inte om konstgjord is, utan helt
enkelt målad asfalt.
– Det beror på att mörk asfalt suger åt sig värme. Genom att vitmåla den blir
iskvaliteten bättre och får
bättre hållbarhet, säger Fabian Rimfors, som är en av
eldsjälarna bakom hockeyverksamheten.
I vanliga fall målar Thomas Anderasp, från företaget Cleanosol, mestadels
linjer på vägar. Det är första
gången de tagit hand om en
hel ishockeyrink.
– Det var lite annorlunda,
för det var ju ingen trafik,
säger Thomas Anderasp.
Färgprojektet bekostas

av bidrag från kommunen
men även Cleanosol har
gått in och sponsrat halva
summan. Hela 340 liter

färg gick åt under arbetets
gång.
Tack vare den nya färgen
reflekteras solljuset och Fabian Rimfors och alla andra
ishockeyfantaster i Brösarp
hoppas nu på en längre säsong.
– Ny svart asfalt har ett
albedo – reflexionsförmåga – på 0,04. Vår vita asfalt
med is ovanpå får ett högre

Foto: Fabian Rimfors

albedo. Samtidigt bidrar
vi till att sänka växthuseffekten året om. Nu hoppas
vi på att isen ska hålla sig
längre framåt vårkanten,
säger Fabian Rimfors.

Text: Jenni
Dahlgren
jenni.dahlgren
@ystadsallehanda.se

MAGASINERA

MERA!
I Onslunda finns magasinering
för privatpersoner och företag.
Magasinmoduler på 8 kvm
vardera för endast 595 kr/mån.
Tillgång dygnet runt alla dagar.
Övervakat.

0411- 622 10

tommy@coltfast.se
www.ystamagasinet.se

Brösarp-Tranås församling

Sö 18/8 Gudstjänst i Tranås 13:00 Bing.
Sö 18/8 Sjömässa vid Verkasjön. 18:30. Korvgrillning!
Ta med kaffekorg och dricka. Vid regn, församlingshemmet i Andrarum.
On 21/8 Taizémässa i Andrarum 18:30
Kyrkvärdsträff! Bing
To 22/8 Andakt Norrevång 14:30 Bing

återupptar sina kurser
i mönsterkonstruktion.
Deltagarna ges möjlighet att skapa egna modeller utifrån sina egna mått
och därefter kanske göra
en 1700-talskorsett, gardiner, barnkläder, kramdjur eller något annat.
Tjörneröd

Rätt namn
och adress

■■ I torsdagens artikel om
vindkraftplaner fick Högesta och Christinehofs
vd fel namn. Han heter
Fredric Piper och inget
annat. Det var inte heller
till kommunen som de berörda ombads skicka sina
åsikter före 28 augusti.
Istället ska synpunkterna
skickas till HS Kraft eller
Högestad gods. På www.
hogesta.se finns mer information.

Informerar
Undervisningen börjar tisdagen den 20 augusti 2013
Byavångsskolan börjar kl 08.15
Hemfärd
Samtliga
kl 14.00
Lindesborgsskolan börjar skolår F-3 kl 08.15 och
skolår 4-6 kl 08.00
Hemfärd
Samtliga
kl 13.55
Tryde Friskola börjar kl 08.15
Hemfärd
Skolår 0-3
kl 13.50
Skolår 4-6
kl 15.15
Odenslundsskolan börjar kl 08.25
Hemfärd
Skolår 0-2
kl 13.25
Skolår 3-6
kl 14.40
Brösarps skola börjar kl 08.45
Hemfärd
Samtliga
kl 14.10
Smedstorps skola börjar kl 08.35
Hemfärd
Skolår 0-3
kl 13.20
Skolår 4-6
kl 14.40
Kastanjeskolan börjar
Skolår 7
Skolår 8
Skolår 9
Hemfärd

samtliga kl 08.15 i Aulan
samtliga kl 08.45 i Aulan
samtliga kl 08.45 i matsalen
samtliga kl 15.40

Buss och taxi tider hänvisas till Tomelilla kommuns hemsida
under skolskjuts. Tider kan även lämnas per telefon genom
Barn- och utbildning Eva Johansson Tel 0417-18222
e-post eva.johansson@tomelilla.se

