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

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Byggnadsnämnden

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

Diarienummer: BN 2020/13

Datum 15 september 2021

Ekonomisk uppföljning delårsrapport 2 
januari-augusti 2021

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

Ärendebeskrivning
Januari till augusti 2021 redovisar verksamheten en negativ budgetavvikelse på 1,4 
miljoner kronor. Detta beror främst på de avgångsvederlag som belastar 
verksamheten under början av året.

Prognosen som sätts för helåret 2021 är -2,0 miljoner kronor och den baseras på det 
som är redovisat till och med augusti samt förväntade kostnader och intäkter under 
året.

Avgångsvederlag, konsultkostnader för såväl chef som handläggare samt 
konsultkostnader för teknisk support i införandet av e-tjänster är kostnader som 
påverkar nämndens utfall negativt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom Emelie Olsson, 2021-09-15.

Ekonomisk uppföljning delårsrapport 2 januari-augusti 2021, handlingsid: Bn 
2021.1059.
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Bygglovsenheten

Emelie Olsson

Ekonom

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson
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Förvaltningsberättelse

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten

Vad säger de som söker bygglov?
Varje år mäts vad de som söker bygglov tycker om bygglovshanteringen i den så kallade 
Insiktsmätningen. Insiktmätning mäter inte enbart bygglov utan andra myndighetsutövande 
uppgifter såsom serveringstillstånd, brandskydd eller livsmedelskontroll.

Den senaste mätningen publicerades i mars 2021 och avsåg 2020. Nöjdkundindex (NKI) 
var för alla deltagande kommuner eller samarbetsorganisationer för bygglov 66. För 
Tomelilla kommuns del var NKI 85. Ett resultat som placerade kommunen på sjätteplats 
av 151 deltagande kommuner.
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Verksamhetsanalyser

Byggnadsnämnden
Ordförande: Per Håkanson (C)

Verksamhetschef: Niklas Sommelius

Ansvarsområde
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende:

 prövning

 tillsyn

 tillstånd

 myndighetsutövning mot enskild

 anmälningsskyldighet

 ansökningsförfarande samt

 uppgiftsskyldighet enligt Plan- och bygglagen med tillhörande författningar och 
regelverk samt fastställt kommunalt reglemente.

Väsentliga händelser
Byggenheten har under den första delen av året utsatts för ett stort tryck på de personella 
resurserna. Den tidigare plan-och bygglovschefen är inte kvar i verksamheten utifrån 
arbetsgivarens beslut. Det har inneburit ett större ansvar på de kvarvarande medarbetarna 
samtidigt som ansvarig verksamhetschef har försökt att hitta en tillfällig lösning på 
chefstjänsten. Under året har funktionen som chef samt en handläggartjänst varit på 
konsultbasis.

Under februari och mars har arbetsgivaren tagit fram ett förslag på ny organisation som har 
förhandlats med de fackliga organisationerna. I slutet av april annonserade Tomelilla 
kommun om två handläggartjänster. Båda dessa tjänster är återbesatta med en 
juniorhandläggare och en seniorhandläggare, vilket har skapat ett bra team.

Därefter har kravprofil tagits fram för en renodlad chef för bygglov. Den annonsen kom ut 
i början av maj. Efter en lång rekryteringsprocess valde den erbjudna personen att tacka nej 
till tjänsten och förvaltningen har därför omförhandlat kravprofilen och ny rekrytering av 
chef pågår för närvarande.

Innan sommaren valde också byggnadsinspektören (50 %) att säga upp sig för att satsa på 
sitt företag. Förvaltningen var då tvungen att kontraktera en konsult för de arbetsuppgifter 
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som krävs för att hjälpa medborgarna med bland annat startbesked, samtidigt som 
förvaltningen påbörjade rekrytering i juli av byggnadsinspektör (100 %). Anställningsavtal 
skrevs i början av september och erbjuden person påbörjar sin tjänst i oktober.

Nämnden beslutade i november 2020 att införa e-tjänster för bygglov genom att köpa in 
två olika moduler. Enligt beslutet framgår att det "...medför en etableringskostnad under 
2020 men denna ligger inom beslutad budgetram. Beslutet medför också en liten ökning av 
driftkostnaden kommande budgetår, men även denna ökning bedöms ligga inom 
kommande budgetramar." Detta visar sig inte stämma eftersom enheten saknar teknisk 
kompetens för att integrera modulerna i den tekniska miljön och att kommunens IT-
avdelning inte heller har tillgång till denna kompetens. För att avhjälpa detta har 
byggenheten blivit tvungen att ta in konsulthjälp från företaget som ska införa systemet. 
Kostnader som visserligen är engångskostnader, men likväl inte ryms inom den avsatta 
budgeten.

Under augusti uppstod problem i ett system som visar fastighetsbeteckningar och 
detaljplaner. Det driftstoppet är fortfarande inte helt löst och beror på olika saker, men 
kommunens IT-avdelning kan inte heller lösa detta. Förvaltningen har varit tvungen att 
anlita konsulthjälp för att kunna få igång systemet i en enklare variant.

Verksamhetsuppföljning
Verksamheten har under den första delen av året haft större efterfrågan på bygglov jämfört 
med föregående år (omkring 30 fler bygglovsärenden).

Ungefär hälften så många tillsynsärenden har inkommit 2021 som under motsvarande 
period januari-augusti 2020.

Två handläggare har anställts. Detta beskrivs i tidigare avsnitt.

Rekrytering av bygglovschef har inletts.

Rekrytering av byggnadsinspektör har genomförts och avslutats.

Genomgång av delegationsordningen har inletts genom att fler bygglovsärenden hanteras 
av bygglovschef eller bygglovshandläggare, vilket har inneburit allt snabbare hantering av 
ärenden.

Genomgång av processer och mallar har påbörjats.

Införande av uppdateringar och nya moduler i det IT-stöd som handläggarna använder har 
påbörjats, se tidigare avsnitt.

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?
Byggnadsnämnden har hela tiden arbetat utifrån att skapa bra boendemiljöer och 
byggnationer som attraherar medborgare och företag till kommunen. Visionen ligger 
därmed väl i linje med hur nämnden arbetar och hur medarbetarna tänker. Förvaltningen 
har initierat en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill implementera den.
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Hur arbetar vi för att uppnå livskvalitetsprogrammets intentioner?
Nämnden och verksamheten måste ompröva sin verksamhet vid byte av bygglovschef. Det 
skapar rädsla, men också mod att göra något nytt. Verksamheten har utmanat sitt arbetssätt 
och genom att ta fram nya idéer som resulterat i ett större personligt ansvar för 
medarbetare skapas en större självsäkerhet som bör vara till gagn för kommuninvånarna.

Vårt digitaliseringsarbete handlar om innovation och nytänkande för att främja invånarnas 
behov och möjliggöra att medarbetarna får andra arbetsuppgifter.

Vi ska ha hög servicenivå och vara hörsamma för olika synsätt. Vårt arbete ska ge 
förutsättningar för trygga och säkra miljöer.

Nämnden och byggenheten ska samarbeta ytterligare mellan plan- och byggenheten 
tillsammans med resten av samhällsbyggnadsverksamheten. Nämnden och enheten ska 
utveckla sittt nätverkande med andra kommuner.

Intern kontroll
De internkontrollpunkter som finns kommer att presenteras för nämnden under september 
och oktober.

Måluppföljning
Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Utveckla e-tjänster.

Kommentar:
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Projektet att utveckla e-tjänster har påbörjats. Det är 
främst två moduler som köpts in och som företaget håller på att införa i vår IT-miljö. 
Planen är att e-tjänsterna ska kunna sättas igång under hösten 2021.

Delaktighet och egenmakt 
Öka kontakten med medborgare genom dialoger/byavandring.

Kommentar:
Målet bedöms inte bli uppfyllt. På grund av pågående pandemi och de utmaningar som 
varit på byggenheten, men också byte av ordförande, har fokus varit på att få 
verksamheten att fungera utifrån de förutsättningar som funnits.

Trygghet och hälsa
Utveckla tillsynen för att öka rättssäkerheten.

Kommentar:
Målet bedöms inte bli uppfyllt. Fokus har inte funnits att utveckla tillsynen på grund av 
personalbrist.
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Ekonomi
Nettokostnader (tkr) Utfall 

jan-aug 
2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Intäkter 3197 1730 3150 2823 -327

Kostnader -3277 -5074 -6043 -7715 -1673

Summa nettokostnader -80 -3344 -2893 -4892 -2000

Nettokostnader i detalj (tkr) Utfall 
jan-aug 

2020

Utfall 
jan-
aug 
2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Byggnadsnämnd -112 -105 -209 -209 0

Bygg 32 -3239 -2683 -4683 -2000

Summa nettokostnader -80 -3344 -2892 -4892 -2000

Investeringar i detalj (tkr) Utfall 
jan-aug 
2021

Budget 
jan-aug 
2021

Prognos 
 2021

Budget-
avvikelse 
2021

Mätutrustning -554 -500 -554 -54

Summa Investeringar (tkr) -554 -500 -554 -54

För perioden januari till och med augusti redovisar verksamheten en negativ 
budgetavvikelse på 1,4 mnkr, detta beror främst på de avgångsvederlag som belastar 
verksamheten under början av året samt de konsultkostnader man har för tillförordnad 
bygglovschef samt byggnadsinspektör.

Prognosen som sätts för helåret 2021 är -2,0 mnkr och den baseras på det som är redovisat 
till och med augusti samt förväntade kostnader och intäkter under resterande del av året.

Avgångsvederlag, konsultkostnader för såväl chef som handläggare samt konsultkostnader 
för teknisk support i införandet av e-tjänster är kostnader som påverkar nämndens utfall 
negativt.

Framtid
Den största utmaningen framöver är att utveckla och hålla verksamhetens digitala verktyg à 
jour med den snabba utvecklingstakten i omgivningen. Hit hör den nära förestående 
digitaliseringen av detaljplaner, snabb utveckling av tillgången på internetuppkoppling i 
närområdet och den tillhörande ökade efterfrågan på digitala verktyg och kanaler som 
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hjälpmedel vid ansökningar med mera. Samtidigt är det viktigt att hantera eventuell obalans 
i digital mognad och digitala resurser hos våra medborgare.

En annan utmaning är den stora mängd tillsynsärenden som finns på enheten och som ska 
hanteras. Hur detta ska åstadkommas är en fråga som ska diskuteras inom kort mellan 
nämnd och ansvariga tjänstepersoner för att hitta en lösning på den uppkomna situationen.

Det råder idag allmän brist på personer med adekvat utbildning inom området bygg. 
Verksamheten behöver därför arbeta med att hitta lösningar tillsammans med andra 
kommuner genom ökat samarbete, exempelvis att dela medarbetare eller att byta 
arbetsuppgifter med varandra. Möjligheterna att digitalisera olika tjänster behöver utvecklas 
som stöd för administrationen för att frigöra tid för kvalificerade arbetsuppgifter.

För att bedriva en snabb och rättssäker och samtidigt kundorienterad verksamhet krävs 
medarbetare som såväl kan lagstiftningen som är serviceinriktade. Det är viktigt att de 
medarbetare som anställs känner att de kan utvecklas i arbetet och att arbetet känns 
meningsfullt.

På kort sikt kommer vissa arbetsuppgifter, såsom exempelvis utlämnade av handlingar, 
kunna föras över till Tomelilla direkt för att öka tillgängligheten. I det korta perspektivet 
behöver enheten bygga upp lagkänsla och arbeta mer strukturerat med gemensamma 
mallar, större flexibilitet, större personligt ansvar, ökad delegation et c.

På lång sikt måste kompetensförsörjningen tryggas. Vi behöver skapa en bättre arbetsmiljö 
som innebär att sårbarheten minskar för organisationen, men som även säkerställer och 
möter behovet av bra samhällsservice för de boende i Tomelilla.

11



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

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Byggnadsnämnden

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

Diarienummer: BN 2020/147

Datum 2 september 2021

Uppföljning internkontroll 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av internkontroll för riskid 1, 2 
och 3 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har beslutat att anta internkontrollplan för 2021 den 25 
november 2020 (Bn § 121/2020).
Förvaltningen redovisar följande rapportering för internkontroll 2021:

Riskid 1: IT-system fungerar inte. Kan inte fatta beslut/ta fram handlingar.

Sammanfattning: Se bilaga; Uppföljning internkontrollplan 2021, handlingsid Bn 
2021.1060.

Riskid 2: Mutor och jäv. Olagligt gynnande av företag eller privatperson.

Sammanfattning: Se bilaga; Uppföljning internkontrollplan 2021, handlingsid Bn 
2021.1060.

Riskid 3: Hot och våld mot tjänsteman. Arbetsmiljö, svårt att rekrytera.

Sammanfattning: Se bilaga; Uppföljning internkontrollplan 2021, handlingsid Bn 
2021.1060.

Ekonomiska konsekvenser
Inga egentliga ekonomiska konsekvenser förutom de konsultkostnader som 
uppkommit på grund av driftstoppet i MyCarta.
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Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Niklas Sommelius, 2021-09-02.

Uppföljning internkontrollplan 2021, handlingsid Bn 2021.1060.

Bygglovsenheten

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson
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Uppföljning internkontrollplan 2021 – Byggnadsnämnden
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens 
samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Verksamhetens samlade bedömning det krävs såväl kunskap som mindre hemmalösningar för att minska risken för driftstopp. Det kommer att kräva ny 
kompetens och framtida investeringar och krav på integration vid upphandlingar av IT-system. Det kommer också ställas nya krav på driftsäkerhet, 
systemförvaltning och SLA mellan såväl enheten som IT-leverantören som kommunens IT-enhet.

Vår bedömning är att det driftstopp som framhålls i denna granskning inte har påverkat kund nämnvärt, eftersom förvaltningen har hittat andra vägar att få 
information.

När det gäller hot, våld, mutor samt jäv ser vi inga större problem, men det är viktigt att personal vet hur de ska agera ifall de stöter på dessa moment i sin 
yrkesutövning.

Dokumentation av granskning

Granskning
Riskid Bygg/Plan 1

Risk IT-system fungerar inte. Kan inte fatta beslut/ta fram handlingar.

Kontrollmoment Kontrollera antal, längd på stopp samt konsekvenser i form av merarbete, felaktiga beslut, mm

Kontrollmetod Diskussion med handläggare och tf bygglovschef

Omfattning/ avgränsning Totalt

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Det har inte varit något driftstopp när det gäller handläggningsverktyget ByggR. Däremot har det varit driftstopp i MyCarta som 
exempelvis visar fastighetsägare och detaljplaner. Stoppet har varat sedan den 9 augusti och vid dagsdatum, den 3 september, är det 
fortfarande nere. Det har också varit problem med kartfunktionen i ByggR, vilket medfört vissa förseningar i grannyttranden.

14



Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Problemet beror delvis på programmet som sådant, men också att kommunen under ett stort antal år har byggt upp egna moduler i 
GIS som har slutat fungera efter olika programuppdateringar. Eftersom detta verktyg används av såväl bygglovsenheten som 
planenheten, men också Österlen VA, så undersöker nu förvaltningen olika både kortsiktiga och långsiktiga lösningar tillsammans 
med konsulter.

Granskningstidpunkt Januari-september 2021.

Utförd av Samhällsbyggnadschef

Granskning
Riskid Bygg/Plan 2

Risk Mutor och jäv. Olagligt gynnande av företag eller privatperson

Kontrollmoment Kontrollera om personalen får förfrågningar eller erbjudanden

Kontrollmetod Enkät

Omfattning/ avgränsning Samtlig personal har fått enkäten i augusti.

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Svarsfrekvensen var 60 %. Ingen har upplevt att de varit föremål för mutor och jäv. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Det är viktigt att alla anställda känner till den rutin och de förhållningsregler som gäller vid mutor och jäv. Oavsett utfallet i denna 
enkla enkät så är det viktigt att medarbetare och chef diskuterar dessa frågor fortlöpande under året på arbetsplatsträffar.

Granskningstidpunkt Januari-september 2021.

Utförd av Samhällsbyggnadschef

 

Granskning
Riskid Bygg/Plan 3

Risk Hot och våld mot tjänsteman. Arbetsmiljö, svårt att rekrytera
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Kontrollmoment Kontroll av personalens upplevelse av förekomsten av hot

Kontrollmetod Enkät

Omfattning/ avgränsning Samtlig personal har fått enkäten i augusti.

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Svarsfrekvensen var 50 %. En medarbetare eller chef uppger att de varit föremål för hot eller våld. Denna person har inte påtalat 
detta för sin chef och därmed har det inte gjorts någon polisanmälan eller erbjudits något stöd från företagshälsovården.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Det är viktigt att alla anställda känner till den rutin och de förhållningsregler som gäller vid hot eller våld mot tjänsteperson. Därför 
ska denna rutin diskuteras på arbetsplatsträffar och nyanställda ska få kunskap om detta.

Granskningstidpunkt Januari-september 2021.

Utförd av Samhällsbyggnadschef

16



Internkontrollplan 2021
Verksamhet: Plan och Bygg/Byggnadsnämnden Beslutad nettolista 2020-11-25

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de

Kontrollmoment
Vad ska granskas?

(Ange tydligt om det är ett 
kontrollmoment eller en 
direktåtgärd.)

Kontrollmetod
Hur ska granskningen utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för 
genomförandet 
av granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

Bygg
5.

Missade sakägare. 
Förseningar av 
beslut och risk för 
överklaganden/upp
hävda beslut.

8 Kontroll av att 
grannhörande gått ut

Jämförelse mellan 
utskickade 
grannhöranden och 
sakägarkretsen

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
7.

Utlämnande av 
handlingar
1. Sekretessbelagda 
eller annars känsliga 
handlingar lämnas 
ut utan föregående 
granskning och 
sortering/maskning.
2. Utlämning av 
handling försenas.
3. Alla efterfrågade 
handlingar lämnas 
inte ut.

4 Kontrollera tiden för 
utlämning samt att alla 
handlingar lämnas ut. 

Granska tidsåtgången 
mellan begäran och 
utlämning

Stickprov 5 ärenden Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg
10.

Hemmabyggda IT-
moduler fungerar 
inte, beställningar 
försvinner i 
kommunens IT-
system

9 Kontrollera att 
beställningar kommit 
fram

Granska hur många 
beställningar som fastnar i 
kommunens IT-system

Granskning Bygglovschef Byggnadsnämn
den

Juni 2021
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Bygg/P
lan
1.

It-system fungerar 
inte. Kan inte fatta 
beslut/ta fram 
handlingar.

6 Kontrollera antal, 
längd på stopp samt 
konsekvenser i form 
av merarbete, felaktiga 
beslut, mm

Granska tidsåtgången för 
IT-stopp

Stickprov 2 stopp Plan- och 
byggchef

Byggnadsnämn
den

Juni 2021

Bygg / 
Plan
2.

Mutor och jäv. 
Olagligt gynnande 
av företag eller 
privatperson

4 Kontrollera om 
personalen får 
förfrågningar eller 
erbjudanden

Anonyma enkäter med all 
personal

Läggs in i den årliga 
medarbetarenkäten

Plan- och 
byggchef 
kontaktar HR

Byggnadsnämn
den

Oktober eller 
december 2021

Bygg / 
Plan
3.

Hot och våld mot 
tjänsteman. 
Arbetsmiljö, svårt 
att rekrytera

9 Kontroll av om 
personalen upplever 
hot

Anonyma enkäter med all 
personal

Läggs in i den årliga 
medarbetarenkäten

Plan- och 
byggchef 
kontaktar HR

Byggnadsnämn
den

Oktober eller 
december 2021

Förklaringar
Riskid
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen.

Risk
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen.

Riskvärde
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen.

Kontrollmoment
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc.

Kontrollmetod
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc.
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Omfattning/avgränsning
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

Rapporteras till 
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras.

Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras. 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Byggnadsnämnden

Handläggare: Åsa Jonasson 
Titel: Tillförordnad bygglovschef
E-post: asa.jonasson@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 30

Diarienummer: BN 2021/246

Datum 15 september 2021

Tunby 34:37 - Bygglov nybyggnad av 
enbostadshus och garage

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
garage på fastigheten Tunby 34:37.

Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och tar hänsyn till landskapsbilden, natur- 
och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Byggnadsnämnden beslutar om:

 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).

 Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Byggherrens (sökandes) förslag till 
kontrollansvarig godtas.
Kontrollansvarig är: ”Linus Persson”, ”Fallenbjärsvägen 220, 271 73 
Köpingebro”

(9 kap. 40 § plan- och bygglagen (2010:900)).

Avgiften för bygglovet är 29 512 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-05-28 och beslut fattades 2021-
09-22, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen inte har 
överskridits enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Beslut om förlängd 
handläggningstid om 10 veckor har tagits. Hur avgiften är fastställd redovisas under 
avsnittet upplysningar.
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Ärendebeskrivning
Aktuell ansökan avser nybyggnad av bostadshus om 163 kvm bruttoarea och garage 
om ca 52 kvm bruttoarea. Fasadmaterial är trä och fönster av trä och lättmetall. 
Byggnaden får en nockhöjd om 8,025 meter samt en byggnadshöjd om 2,9 meter. 
FG höjd är satt till + 118,10. 

Bostadshuset placeras enligt bifogad situationsplan 49,4 och 54,95 meter ifrån 
fastighetsgräns i öster samt 65,65 meter ifrån fastighetsgränser i väster. Infart sker till 
fastigheten ifrån befintlig väg i öster. Placering sker i nära anslutning till befintligt hus 
på fastigheten. Sökande anger att det är ett gammalt bostadshus som ska användas 
som ett komplement till nu prövat bostadshus. Användningen ska då vara förråd. I 
kommunens bygglovsarkiv finns inga handlingar att finna för tidigare beviljade lov 
för bebyggelse på fastigheten Tunby 34:37. Inte heller på ursprungsfastigheten Tunby 
34:11.

Markanvändningen är i dag åkermark. 

Förutsättningar

Område
Aktuell fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. I området finns spridd bebyggelse i form av gårdar med tillhörande 
brukningsbar åkermark. 

Översiktsplan
Av Tomelilla kommuns översiktsplan framgår att byggnationer utanför centralorten 
och tätorten måste regleras med hänsyn till högvärdig åkermark, klimatpåverkan och 
de kvaliteter som associeras med landsbygd och natur så att dessa värden inte går 
förlorade. Vidare framgår det generella riktlinjer för byggnation på landsbygden:

- Kommunen ska verka för att ny bebyggelse inte tar högvärdig åkermark i 
anspråk.

- Vid nybyggnation på jordbruksmark ska bedömning av hur brukningsvärd 
marken är göras och byggnationen ska inte hindra möjligheten att bedriva 
rationellt jordbruk.

Kommunen ställer sig positiva till byggnation på landsbygden i områden med 
impedimentmark och mindre högvärdig jordbruksmark samt i anslutning till 
områden som redan är bebyggda och marken redan är ianspråktagen.

I översiktsplanen framgår följande:

”För byggnation på landsbygden gäller följande:
Nybyggnad av enstaka bostäder liksom byggnader för verksamhet på landsbygden ska tillåtas. 
Detta sker företrädesvis i anslutning till redan befintliga gårdscentrum, inom de gamla bytomterna, 
inom sammanhållen bebyggelse, samt i direkt anslutning till befintliga tätorter även om det sker på 
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mark som för närvarande används för jordbruk. Detta gäller även då man vill flytta ett 
gårdscentrum till en ny plats inom fastigheten.”

För jordbruksmark framgår följande av översiktsplanen:

”Enligt Miljöbalken 3 kap 4 § är jord- och skogsbruk av nationell betydelse:
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”
Att ta jordbruksmark i anspråk vid nybyggnad är svårt att undvika i Tomelilla kommun.
Befolkningsprognosen och planeringsmålen innebär att ytterligare bostäder behöver skapas vilket 
delvis kommer att ske på bekostnad av sämre jordbruksmark…
Tomelilla är en landsbygdskommun med mycket jordbruksmark. Detta anser kommunen inte ska 
utgöra ett hinder för kommunen att växa. När jordbruksmark tas i anspråk behöver bedömning 
göras. Bedömningen bör utgå från hur brukningsvärd aktuell jordbruksmark är och om 
byggnationen påverkar möjligheten att bedriva ett rationellt brukande av marken.”

Berörda sakägare och myndigheter
Kända sakägare och grannar har beretts tillfälle till yttrande. 

Yttrande har inkommit ifrån Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Av yttrandet framgår 
att vald plats inte är förenligt med 2 kap 6 § så kallade lokaliseringsprincipen med hänvisning 
till att marken omfattas av åkermark. Åkermarken i Skåne är av hög klass och bebyggelse bör 
undvikas i största möjliga mån. Vidare framgår det av yttrandet att om anslutning till 
kommunalt avloppsnät inte är möjligt ska bostaden ha enskild avloppsanläggning. Detta 
kräver tillstånd och en ansökan ska lämnas till miljöförbundet. Miljöförbundet informerar 
även om att installation av värmepump, toalett av annat slag än vattentoalett eller kompost 
för matavfall kräver tillstånd eller anmälan. Om bostaden inte byggs radonsäkrat 
rekommenderar miljöförbundet att provtagning utförs med avseende på radonförekomst i 
mark, då förhöjda halter kan ge ökad cancerrisk. 

Yttrande utan synpunkter har inkommit ifrån fastighetsägare till Onslunda 47:13, Tunby 
34:36 samt fastighetsdelägare till Snogge 3:1 och Tunby 33:11.

Yttrande har inte inkommit ifrån fastighetsägare till Tunby 34:35, 34:39, 34:53 och 34:54 
samt fastighetsdelägare till Snogge 3:1 och Tunby 33:11.
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Sökandes bemötande

Bullerberäkning utanför detaljplanerat område
Byggnadsnämnden anser att bullerberäkning är obehövlig med hänsyn till bullersituationen 
då aktuell fastighet ligger utmed en mindre trafikerad väg där bedömning görs att risken för 
påverkansbuller är väldigt liten. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen.
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Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet expedieras. 

Gällande lagstiftning
PBL 2 kap 2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska 
ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ 
miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).

PBL 2 kap 4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna 
lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig 
för ändamålet.

PBL 2 kap 6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader 
som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras 
på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan,
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 
olyckshändelser,
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 
hygienförhållanden,
   5. möjligheterna att hantera avfall,
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda 
området, och
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i 
ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).
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PBL 9 kap § 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,

3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser.

Bedömning och skäl till beslut
Omgivningspåverkan
Detaljplanekravet
Åtgärden som ansökan gäller är uppförande av ett enbostadshus. Byggnaden bedöms inte få 
någon betydande inverkan på omgivningen eftersom den placeras på en tomt som redan är 
ianspråktagen med tidigare bostadshus och enligt uppgift från sökande stallbyggnader (numera 
rivna). Den sökta åtgärden bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet behöver 
prövas med detaljplan. (4 kap 2 § PBL)

Lokalisering
Enligt översiktsplanen får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och att detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. När jordbruksmark tas i anspråk behöver bedömning göras. Bedömningen bör utgå 
från hur brukningsvärd aktuell jordbruksmark är och om byggnationen påverkar möjligheten 
att bedriva ett rationellt brukande av marken.
Aktuell fastighet är sedan tidigare ianspråktagen med bebyggelse i form av bostadshus och 
äldre stallbyggnader som sedan tidigare rivits. Stallbyggnaderna har varit placerade på mark 
som i dag utgör åkermark. Att bygga ett enbostadshus på platsen överensstämmer inte med 
översiktsplanen på så sätt att åkermark tas i anspråk för bebyggelse. Dock ska en bedömning 
göras hur pass brukningsvärd åkermarken är. Enligt plan- och bygglagen ska markområden 
användas för det ändamål som området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov. Företräde ska ges för sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Åkermarken är av hög klass i Skåne och att ta denna i anspråk för 
bebyggelse ska endast ske om det enskilda intresset väger tyngre än det allmänna.
Nu aktuell plats för placering av ett nytt bostadshus sker på plats där det tidigare har funnits 
stallbyggnader och loge.  (2 kap 2 §, 9 kap 31 § PBL)

Nämndens bedömning 
Befintlig åkermark är av hög klass och bör bevaras i största möjliga mån då det allmänna 
intresset väger tyngre än det enskilda. Dock i detta fall vill sökande ta en mindre del av 
åkermarken i anspråk för ny bebyggelse. En bit mark som sökande anger inte kan brukas på 
ett rationellt sätt med dagens moderna och breda maskiner. Till detta ska det beaktas att 
marken tidigare varit ianspråktagen för bebyggelse av stall och loge. Detta kan ha påverkan 
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på hur markens beskaffenhet är i dag och ska läggas till bedömningen om marken är av hög 
klass eller inte avseende brukningsvärdet av marken. Bedömning görs att ingen annat 
framkommit som gör att marken är bäst lämpad för att bruka snarare än att bebygga med ett 
bostadshus. Platsen är även lämplig att bebygga då det är i nära anslutning till befintlig 
bebyggelse och vägnät. Nämnden gör därför bedömningen att bygglov kan beviljas med stöd 
av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900). Befintligt bostadshus på fastigheten blir en 
komplementbyggnad till det nya bostadshuset då en fastighet endast kan ha en 
huvudbyggnad. 

Villkor 
Placering av bostadshuset ska ske i enlighet med bilagd situationsplan och tänkta 
tomtgränser.

Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner 
beslutet laga kraft fyra veckor efter det har kungjorts i Post- och inrikes tidning förutsatt att 
ärendet inte överklagas. Eventuella överklaganden meddelas.

Innan byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked får åtgärden inte påbörjas. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har 
fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas.

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vi ber dig kontakta förvaltningen för att bestämma tid 
via bygg@tomelilla.se alt. 0417-180 00. 
Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd: 
För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före 
tekniskt samråd.

ENBOSTADSHUS
förslag till kontrollplan

konstruktionshandlingar

dimensioneringskontroll

ventilationsritningar

vatten och avloppsritningar

energibalansberäkning

markradonundersökning

brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
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projektering förberedelse bredband

färdigställandeskydd

…………………………………

I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras 
med ytterligare handlingar. 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked. Vilka handlingar 
som ska skickas till byggnadsnämnden inför slutbesked bestäms i startbeskedet. 

Byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller 
tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp.

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Ändringar kan kräva att ny 
ansökan lämnas in. Ta kontakt med byggnadsnämnden. Inga ändringar får ske innan ett 
skriftligt godkännande har getts ifrån byggnadsnämnden eller nytt lov har beviljats.

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Redovisning av avgift: Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 29 512 kronor 
(19 802 kronor för bygglov, 4 950 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan samt 4 
760 kronor för hörande av sakägare) enligt tabell 3, 6 och 11 i fastställd taxa.

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, 
ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked. 

I detta ärende krävs utstakning, behörighet krävs. Kart och mät kan åta sig mätuppdrag, 
kontakta Tomelilla Direkt på 0417-180 00.

Ansökan ska lämnas till miljöförbundet angående avloppsanläggning.

Anmälan till Jordbruksverket kan behövas för avregistrering av åkermark, det är ni som 
sökande som ansvara för att detta görs.
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Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;

Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla

Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet 
kungjorts i post-och inrikes tidningar. Om du har tagit emot beslutet i 
rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga från det datum du 
tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen 
för prövning.

Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du 
överklagar till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, 
paragrafnummer och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet 
är oriktigt och hur du vill att beslutet ska ändras.

Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning. 
Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna 
skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, 2021-09-15.

Tunby 34:37 – Situationsplan, handlingsid: Bn 2021.1067.

Tunby 34:37 – Planritning, handlingsid: Bn 2021.1066.

Tunby 34:37 - Plan och sektion, handlingsid: Bn 2021.1065.

Tunby 34:37 - Karta med stallbyggnader, handlingsid: Bn 2021.1064.

Tunby 34:37 - Fasadritning 1/3, handlingsid: Bn 2021.1063.

Tunby 34:37 - Fasadritning 2/3, handlingsid: Bn 2021.1062.

Tunby 34:37 - Fasadritning 3/3, handlingsid: Bn 2021.1061.
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Bygglovsenheten

Åsa Jonasson

Tillförordnad bygglovschef

Beslutet skickas till:
Sökande

Kontrollansvarig

Kungörs i Post- och inrikes tidningar
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Byggnadsnämnden

Handläggare: Åsa Jonasson 
Titel: Tillförordnad bygglovschef
E-post: asa.jonasson@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 30

Diarienummer: BN 2021/4

Datum 15 september 2021

Delegeringsbeslut 7 augusti till och med 
15 september 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslista 7 
augusti till och med 15 september 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till tjänstemän enligt antagna 
delegeringsregler. Fattade delegeringsbeslut ska redovisas till byggnadsnämnden. 
Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa 
besluten. Däremot står det byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Redovisningen avser 7 augusti till och med 15 september 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, 2021-09-15.

Delegationslista 7 augusti till och med 15 september 2021, handlingsid: Bn 
2021.1068.

Bygglovsenheten

Åsa Jonasson

Tillförordnad bygglovschef  
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 8 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2021-09-15 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-08-07 

 tom:  2021-09-15 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

L-Lovärende 
BL 2020-000222 ONSLUNDA 31:23  D  Beslut 2021-08-13 Delegat 

2020-05-28 STATIONSVÄGEN 4 2021-00030 Avskrivning Åsa Jonasson 

 7 

Marklov - jämning med marken 2021-08-13 

BL 2021-000191 SÄLSHÖG 1:48  D  Beslut 2021-09-06 Delegat 

2021-05-17 SÄLSHÖG 148 2021-00033 Avskrivning Reza Zargari 

 2 

Bygglov för nybyggnad av carport 2021-09-06 

BL 2021-000204 TOMELILLA 10:282 D  Beslut 2021-08-13 beviljas Delegat 

2021-05-27 2021-00031 Bygglov Åsa Jonasson 

 0 

Bygglov Nybyggnad Enbostadshus  2021-08-13 

och garage 

BL 2021-000127 BRÖSARP 9:37  D  Beslut 2021-08-28 beviljas Delegat 

2021-04-07 BENGTEMÖLLEVÄGEN 5 2021-00032 Bygglov Åsa Jonasson 

 7 

Bygglov Ombyggnad - befintligt  2021-08-28 

uterum rivs och ersätts med  

entrébyggnad samt växthus.  

Fönster och takbyte 

BL 2021-000140 TRYDE 19:5 D  Beslut 2021-08-30 beviljas Delegat 

2021-04-15 2021-00032 Bygglov Åsa Jonasson 

 8 

Bygglov Nybyggnad av  2021-08-30 

industrilokaler 

BL 2021-000185 MYRAN 6  D  Beslut 2021-09-07 beviljas Delegat 

2021-05-10 FYLEDALSVÄGEN 8 2021-00033 Bygglov Åsa Jonasson 

 3 

Bygglov för nybyggnad av  2021-09-07 

enbostadshus och garage 

BL 2021-000219 SILLARÖD 3:34 D  Beslut 2021-08-11 beviljas Delegat 

2021-06-09 2021-00030 Bygglov inkl.  Monika Olsson 

 0 startbesked 

Bygglov Nybyggnad  2021-08-11 

Transformatorstation 
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 8 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2021-09-15 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-08-07 

 tom:  2021-09-15 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

BL 2021-000221 SILLARÖD 10:2 D  Beslut 2021-08-11 beviljas Delegat 

2021-06-09 2021-00030 Bygglov inkl.  Monika Olsson 

 1 startbesked 

Bygglov Nybyggnad  2021-08-11 

Transformatorstation 

BL 2021-000220 SILLARÖD 2:13 D  Beslut 2021-08-12 beviljas Delegat 

2021-06-09 2021-00030 Bygglov inkl.  Monika Olsson 

 3 startbesked 

Bygglov Nybyggnad  2021-08-12 

Transformatorstation 

BL 2021-000222 SILLARÖD 3:34 D  Beslut 2021-08-13 beviljas Delegat 

2021-06-09 2021-00030 Bygglov inkl.  Monika Olsson 

 4 startbesked 

Bygglov Nybyggnad  2021-08-13 

Transformatorstation 

BL 2021-000218 SILLARÖD 1:32 D  Beslut 2021-08-13 beviljas Delegat 

2021-06-09 2021-00030 Bygglov inkl.  Monika Olsson 

 5 startbesked 

Bygglov Nybyggnad  2021-08-13 

Transformatorstation 

BL 2021-000217 ANDRARUM 2:1 D  Beslut 2021-08-13 beviljas Delegat 

2021-06-09 2021-00030 Bygglov inkl.  Monika Olsson 

 6 startbesked 

Bygglov Nybyggnad  2021-08-13 

Transformatorstation 

BL 2021-000194 ILLSTORP 7:31 D  Beslut 2021-08-13 beviljas Delegat 

2021-05-19 2021-00030 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 

 8 startbesked 

Bygglov Nybyggnad  2021-08-13 

Transformatorstation 

BL 2021-000178 TUNBYHOLM 1:37  D  Beslut 2021-08-13 beviljas Delegat 

2021-05-04 TUNBYHOLM GETABORG   2021-00030 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 

 9 startbesked 

Bygglov Nybyggnad  2021-08-13 

Transformatorstation 

 

BL 2021-000081 BRÖSARP 12:103  D  Beslut 2021-08-23 beviljas Delegat 

2021-02-26 KÄLLAGÅRDSVÄGEN 12 2021-00032 Bygglov inkl.  Reza Zargari 
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 8 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2021-09-15 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-08-07 

 tom:  2021-09-15 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

 1 startbesked 

Bygglov Nybyggnad Garage 2021-08-23 

BL 2021-000188 BRÖSARP 12:157 D  Beslut 2021-08-23 beviljas Delegat 

2021-05-17 2021-00032 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 

 3 startbesked 

Bygglov för utvändig ändring  i  2021-08-23 

enbostadshus - ändring eldstäder  

och plank 

BL 2021-000110 TRYDE 67:110  D  Beslut 2021-08-25 beviljas Delegat 

2021-03-19 TINGVALLAVÄGEN 31 2021-00032 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 

 4 startbesked 

Bygglov Nybyggnad uterum 2021-08-25 

BL 2021-000160 ANDRARUM 2:1 D  Beslut 2021-08-28 beviljas Delegat 

2021-04-23 2021-00031 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 

 3 startbesked 

Bygglov Nybyggnad nätstation 3 2021-08-28 

BL 2017-000025 TJUSTORP 2:20  2021-08-10 Beslut 2021-08-10 beviljas Delegat 

2017-01-24 TORGGATAN 4 Slutbesked Jonas Mårtensson 
 
Utvändig ändring av fritidshus  -  

förnyelse av förfallet bygglov -  

färdigställande av tidigare bygglov 

BL 2020-000114 INGELSTAD 21:47  2021-08-18 Beslut 2021-08-18 Delegat 

2020-04-14 ÖSTRA INGELSTAD 2147 Slutbesked Jonas Mårtensson 
 
Anmälan Nybyggnad av  

attefallshus 

BL 2020-000264 TJUSTORP 3:66  2021-08-27 Beslut 2021-08-27 beviljas Delegat 

2020-07-06 GÖKOTTEVÄGEN 2 Slutbesked Jonas Mårtensson 
 
Bygglov Nybyggnad av  

enbostadshus och carport/förråd 

 

BL 2020-000477 TJUSTORP 3:66  2021-08-27 Beslut 2021-08-27 beviljas Delegat 

2020-12-07 GÖKOTTEVÄGEN 2 Slutbesked Jonas Mårtensson 
 
Anmälan Inst av eldstad och  

rökkanal i enbostadshus 

40
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2021-09-15 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-08-07 

 tom:  2021-09-15 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

BL 2020-000369 GÅRDLÖSA 69:11  2021-09-01 Beslut 2021-09-01 beviljas Delegat 

2020-10-06 GÅRDLÖSAVÄGEN 7 Slutbesked Jonas Mårtensson 
 
Bygglov Nybyggnad av  

enbostadshus och garage 

BL 2021-000043 TÄCKAREN 8  2021-09-08 Beslut 2021-09-08 beviljas Delegat 

2021-02-05 DALGATAN 38 Slutbesked Åsa Jonasson 
 
Anmälan Inst av eldstad i  

Enbostadshus 

BL 2020-000246 RÅBOCKEN 4  2021-09-14 Beslut 2021-09-14 beviljas Delegat 

2020-06-23 SLÄNTGATAN 6 Slutbesked Jonas Mårtensson 
 
Bygglov Nybyggnad av  

enbostadshus och garage 

BL 2021-000109 BRÖSARP 12:116  2021-08-16 Beslut 2021-08-16 beviljas Delegat 

2021-03-18 VINBÄRSSVÄNGEN 2 Startbesked Jonas Mårtensson 
 
Bygglov nybyggnad av  

enbostadshus 

BL 2021-000141 ONSLUNDA 11:22  2021-08-18 Beslut 2021-08-18 beviljas Delegat 

2021-04-16 ONSLUNDA 1122 Startbesked Jonas Mårtensson 
 
Bygglov Nybyggnad av  

stall/lösdrift med ligghall och  

garage 

BL 2021-000079 ULLSTORP 4:19 2021-08-27 Beslut 2021-08-27 beviljas Delegat 

2021-02-24 Startbesked Jonas Mårtensson 
 
Bygglov Nybyggnad Enbostadshus 
 
 
BL 2020-000482 STENBY 25:31  2021-08-30 Beslut 2021-08-30 beviljas Delegat 

2020-12-10 STENBY 2531 Startbesked Jonas Mårtensson 
 
Bygglov tillbyggnad av  

enbostadshus 

BL 2021-000001 ONSLUNDA 220:1  2021-09-08 Beslut 2021-09-08 beviljas Delegat 

2020-12-29 SPORTVÄGEN 15 Startbesked Jonas Mårtensson 
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2021-09-15 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-08-07 

 tom:  2021-09-15 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

Bygglov nybyggnad av garage 
 
BL 2021-000034 BRÖSARP 12:6 2021-09-09 Beslut 2021-09-09 beviljas Delegat 

2021-01-26 Startbesked Jonas Mårtensson 
 
Bygglov för nybyggnad av garage  

med verkstadsdel 

 

LOV-PBL-tillstånd 
BL 2021-000262 BIET 11  D  Beslut 2021-08-12 Delegat 

2021-07-16 VESTRELLGATAN 15 2021-00030 Avskrivning Reza Zargari 

 2 

Bygglov för utvändig ändring- bytte  2021-08-12 

av fönster och ytterdörr i  

enbostadshus. 

BL 2021-000258 PUMAN 9  D  Beslut 2021-08-20 Delegat 

2021-07-14 INGENJÖRSGATAN 4 2021-00031 Avskrivning Monika Olsson 

 9 

Bygglov för byte av yttertak 2021-08-20 

BL 2021-000292 TUNBYHOLM 1:51  D  Beslut 2021-09-10 Delegat 

2021-08-19 TUNBYHOLM 151 2021-00033 Avskrivning Reza Zargari 

 4 

Anmälan nybyggnad  2021-09-10 

attefallsåtgärd Övrigt 

 

BL 2021-000242 PENEMÖLLA 1:2 D  Beslut 2021-08-09 beviljas Delegat 

2021-06-17 2021-00029 Bygglov inkl.  Monika Olsson 

 9 startbesked 

Bygglov för nybyggnad av  2021-08-09 

transformatorstation 

BL 2021-000246 EKEN 18  D  Beslut 2021-08-16 beviljas Delegat 

2021-06-28 NYBOGATAN 18A 2021-00031 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 

 1 startbesked 

Bygglov för nybyggnad av förråd 2021-08-16 

BL 2021-000247 HEIMDAL 23  D  Beslut 2021-08-16 beviljas Delegat 

2021-06-30 HEIMDALSVÄGEN 3 2021-00031 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 

 2 startbesked 

Bygglov för utvändig ändring av  2021-08-16 
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2021-09-15 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-08-07 

 tom:  2021-09-15 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

enbostadshus 

BL 2021-000259 VILDKATTEN 1  D  Beslut 2021-08-17 beviljas Delegat 

2021-07-14 STUTERIGATAN 6B 2021-00031 Bygglov inkl.  Monika Olsson 

 5 startbesked 

Bygglov för nybyggnad av  2021-08-17 

garageport. 

BL 2021-000236 BROMSEN 2  D  Beslut 2021-08-17 beviljas Delegat 

2021-06-21 STORMGATAN 15 2021-00031 Bygglov inkl.  Monika Olsson 

 7 startbesked 

Bygglov för tillbyggnad av  2021-08-17 

enbostadshus 

BL 2021-000251 ODEN 2  D  Beslut 2021-08-28 beviljas Delegat 

2021-07-08 BANMÄSTAREGATAN 2A 2021-00032 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 

 6 startbesked 

Bygglov för lådskylt/lysdioder med  2021-08-28 

belysning 

BL 2021-000263 RAMSÅSA 30:1  D  Beslut 2021-08-19 beviljas Delegat 

2021-07-20 RAMSÅSA 3001 2021-00031 Slutbesked Monika Olsson 

 8 

Anmälan installation/ändring  2021-08-19 

eldstad/rökkanal enbostadshus 

 

BL 2021-000239 TUNBY 13:15  D  Beslut 2021-08-17 beviljas Delegat 

2021-06-23 TUNBY 1315 2021-00031 Startbesked Monika Olsson 

 4 

Anmälan installation/ändring  2021-08-17 

eldstad/rökkanal fritidshus 

BL 2021-000257 LUNNARP 3:21  D  Beslut 2021-08-23 beviljas Delegat 

2021-07-14 LUNNARP 321 2021-00032 Startbesked Monika Olsson 

 2 

Anmälan installation  2021-08-23 

eldstad/rökkanal 

BL 2021-000267 SÄLSHÖG 108:1  2021-08-24 Beslut 2021-08-24 beviljas Delegat 

2021-07-29 SÄLSHÖGSVÄGEN 38 Startbesked Åsa Jonasson 
 
Anmälan, Attefallsåtgärd-  

tillbyggnad av glasveranda till  

en-bostadshus. 
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 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2021-09-15 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2021-08-07 

 tom:  2021-09-15 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

 Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Gustafs Torg 16 0417-18000 
 

BL 2021-000281 TJUSTORP 3:56  2021-08-25 Beslut 2021-08-25 beviljas Delegat 

2021-08-11 KANALGATAN 7M Startbesked Åsa Jonasson 
 
Anmälan installation/ändring hiss  

enbostadshus 

BL 2021-000268 TRANÅS 79:9  D  Beslut 2021-08-27 beviljas Delegat 

2021-07-29 DILIGENSVÄGEN 22 2021-00032 Startbesked Reza Zargari 

 5 

Anmälan tillbyggnad av  2021-08-27 

veranda-vindfång vid ytterdörr 

BL 2021-000253 TRYDE 1:24  2021-09-07 Beslut 2021-09-07 beviljas Delegat 

2021-07-05 TRYDEVÄGEN 49 Startbesked Åsa Jonasson 
 
Anmälan nybyggnad växthus 
 
 

SS-Strandskydd 
BL 2021-000147 LUDARÖD 2:18  D  Beslut 2021-08-30 beviljas Delegat 

2021-04-22 HALLAMÖLLA 218 2021-00032 Bygglov Åsa Jonasson 

 9 

Ansökan om dispens från  2021-08-30 

strandskydd - Tillbyggnad av  

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

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Byggnadsnämnden

Handläggare: Åsa Jonasson 
Titel: Tillförordnad bygglovschef
E-post: asa.jonasson@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 30

Diarienummer: BN 2021/3

Datum 15 september 2021

Redovisning av anmälningsärenden 11 
augusti till och med 15 september 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden 11 
augusti till och med 15 september 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden till och med 15 september 2021 
redovisas:

1. Återrapportering av regleringsbrevsuppdrag (D1) om samordnad tillsyn från 
Länsstyrelsen Skåne.

2. Nedraby 5:5, 2021/101 Länsstyrelsen meddelar genom beslut 2021-06-24 att 
de godkänner meddelad strandskyddsdispens för parkeringsyta, fasadändring, 
anläggning av uteplats, ändrad användning av mejeri och bostad till 
verksamhetslokal och uthyrningsverksamhet, nybyggnad av orangeri och 
röjning.

3. Norra Björstorp 4:15, Länsstyrelsen ser ingen anledning att överpröva 
Byggnadsnämnden i Tomelilla kommuns beslut om strandskyddsdispens.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, 2021-09-15.

Återrapportering av regleringsbrevsuppdrag (D1) om samordnad tillsyn från 
Länsstyrelsen Skåne, handlingsid: Bn 2021.1017.
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2 (2)

Bygglovsenheten

Åsa Jonasson

Tillförordnad bygglovschef  
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From:                                 Skane (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Wed, 1 Sep 2021 14:52:28 +0000
To:                                      Martin Wassenius
Subject:                             [Tomelilla Direkt] Återrapportering av regleringsbrevsuppdrag (D1) om 
samordnad tillsyn från Länsstyrelsen Skåne
Attachments:                   Rapport om RUD1 2020 Skåne.pdf

##- Skriv ditt svar ovanför denna rad -##

Ett ärende (#830543) från Skane har tagits emot. Det är inte tilldelat.

Skane
1 sep. 2021 16:52 CEST 

Hej
Idag är det den 1 september och här kommer återrapportering från 
Länsstyrelsen Skåne av uppdrag som länsstyrelserna fick i Regleringsbrev 
för budgetåret 2020. 
 
Uppdrag D. Tillsyn 1 lyder:
Länsstyrelserna ska vid uppföljningen av byggnadsnämndernas 
tillsynsarbeteredovisa goda exempel på när nämndens tillsyn har 
samordnats med annan kommunal tillsyn. Länsstyrelserna ska även redovisa 
exempel på hur nämndens tillsyn kan ge positiva effekter för annan 
kommunal verksamhet, exempelvis på hur tillsyn över kraven på 
tillgänglighet kan leda till minskade kostnader för 
bostadsanpassningsbidrag. Exemplen ska väljas och redovisas med en 
sådan detaljeringsgrad att de kan ge vägledning och vara relevanta för 
kommuner med olika förutsättningar. Redovisningen ska utformas efter 
hörande av Boverket. Uppdraget ska redovisas till Boverket, med kopia till 
regeringen(Finansdepartementet), senast den 1 september 2021.
 
Jag hoppas att ni i kommunerna kan inspireras av exempel från kommuner i 
hela landet!
 
 
Med vänliga hälsningar
___________________________
Anna Jansson Thulin
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https://tomelilla.zendesk.com/agent/tickets/830543


Enheten för samhällsplanering
010-224 13 97
skane@lansstyrelsen.se
 

 

www.lansstyrelsen.se/skane
 
 

Du är en agent. Lägg till en kommentar genom att besvara detta e-postmeddelande eller visa ärendet i Zendesk Support. 

Ärende nr: 830543
Status Ny

Frågeställare Skane 
Kopia Bastads Kommun, Info, Info, Kommun, Kommun, Kommun, Kommunen, Kommunkontor, 

Pbe, Skåne Kävlinge, burlovs.kommun@burlov.se, 
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se, info@bjuv.se, info@lomma.se, 
kansli@skurup.se, kanslihuset@sjobo.se, kommun@astorp.se, kommun@hoor.se, 
kommun@klippan.se, kommun@kristianstad.se, kommun@landskrona.se, 
kommunen@eslov.se, kommunen@hassleholm.se, kommunen@horby.se, 
kommunen@svedala.se, kommunen@ystad.se, kommunhuset@perstorp.se, 
kommunstyrelsen@bromolla.se, lunds.kommun@lund.se, malmostad@malmo.se, 
planochbygglov@hoganas.se, simrishamns.kommun@simrishamn.se, 
stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se, trelleborgs.kommun@trelleborg.se, 
vellinge.kommun@vellinge.se

Följare -
Grupp -

Handläggare -
Prioritet -

Typ Ärende
Kanal Via E-post

 

Detta e-postmeddelande är en tjänst från Tomelilla Direkt. Levererat av Zendesk

[XZ33MG-ZYWD]Ticket-Id:830543Account-Subdomain:tomelilla 
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 RAPPORT 1(24)

2021-07-16
 

Dnr 404-3562-2020

Kontaktperson 

Enheten för samhällsplanering
Anna Jansson Thulin
010-2241397
anna.jansson.thulin@lansstyrelsen.se

Till Skånes 33 kommuner

Kopia till:
Finansdepartementet
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Boverket
pbe@boverket.se

Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00
vx

102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Vägledning till kommuner samt återrapportering 
av goda exempel på när nämndens tillsyn har 
samordnats med annan kommunal tillsyn

Utdrag ur Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna 

D. Tillsyn

1. Länsstyrelserna ska vid uppföljningen av byggnadsnämndernas tillsynsarbete
redovisa goda exempel på när nämndens tillsyn har samordnats med annan
kommunal tillsyn. Länsstyrelserna ska även redovisa exempel på hur nämndens
tillsyn kan ge positiva effekter för annan kommunal verksamhet, exempelvis på hur
tillsyn över kraven på tillgänglighet kan leda till minskade kostnader för
bostadsanpassningsbidrag. Exemplen ska väljas och redovisas med en sådan
detaljeringsgrad att de kan ge vägledning och vara relevanta för kommuner med
olika förutsättningar. Redovisningen ska utformas efter hörande av Boverket.
Uppdraget ska redovisas till Boverket, med kopia till regeringen
(Finansdepartementet), senast den 1 september 2021.

Hänvisning till lagtext i denna återrapportering förkortas exempelvis till PBL 8 kap. 
24 § och då avses 8 kapitlet 24 § i plan- och bygglagen (2010:900). Plan- och 
byggförordningen (2011:338) förkortas i fortsättningen PBF. Med förkortningen BN 
avses kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande nämnd med ansvar för 
myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område.

I Skåne har 28 av 33 kommuner svarat på Länsstyrelsens frågor om samordnad 
tillsyn. Invånarantalet i Skåne uppgår till 1389 336 personer på en yta om 10 968 
km2 Regionfakta - Regionfakta .
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Sammanfattning
¡rets arbete med regleringsbrevsuppdrag om samordnad tillsyn ªr enligt 
instruktionen i regleringsbrevet utformad som en vªgledning till er kommuner. 
Lªnsstyrelsen ser mycket positivt p¬ den uppgiften eftersom den ªr meningsfull och 
fºrhoppningsvis kan vªgledningen inspirera till nya id®er om samordning. 

Inledningsvis kan Lªnsstyrelsen konstatera att det finns vªldigt m¬nga exempel p¬ 
samordning i Sk¬ne. En glªdjande kunskap att fºra vidare. Att 28 av 33 sk¬nska 
kommuner informerat om hur de samordnar tillsynen med annan kommunal tillsyn 
gºr att den hªr vªgledningen blivit l¬ng, men det ªr inte tung lªsning och i slutet 
finns en bilaga med goda exempel i ett urval fr¬n hela landet. Den bilagan har tagits 
fram genom ett samarbete i lªnsstyrelsernas tillsynsvªgledningsnªtverk och blivit 
sammanstªlld i maj 2021.

Vanligast ªr samarbete med miljºtillsynen, rªddningstjªnstens tillsyn samt med 
tillsynen av hªlsoskyddet. Nªstan var femte kommun som svarat har angett att 
samordning med annan tillsyn ocks¬ sker. Det ªr samarbete med Polisen, 
Kronofogden, Skatteverket, Arbetsmiljºverket, Tullen, Fºrsªkringskassan, 
Arbetsfºrmedlingen m.fl.

Exempel p¬ nªr samordnad tillsyn gett effekt ªr nªr flera lagstiftningar kan anvªndas 
mot en olovlig verksamhet. Sanktioner kommer d¬ fr¬n flera h¬ll och d¬ upphºr 
kanske verksamheten. Nªr samarbetande fºrvaltningar och myndigheter lªr sig om 
varandras ramar och lagrum s¬ ºkas kunskap och det underlªttar i sin tur vid kontakt 
d¬ tips ska ges vad som framkommit vid tillsynsbesºk. 

Om brister (exempelvis tillgªnglighet) blir rªtt i ett tidigt skede av byggprocessen s¬ 
minskas kostnader fºr ombyggnationer och behov av bostadsanpassningsbidrag 
minskar.

Sammanfattningsvis kan Lªnsstyrelsen konstatera att det finns m¬nga exempel p¬ 
samordnad tillsyn i lªnet. Denna vªglednings frªmsta syfte ªr dªrfºr att belysa 
intressanta id®er samt att visa fºrdelar som ska lyftas fram.

Innehåll
Sammanstªllning av lªnets svaréééééééééééééésidan 3

Bilaga med goda exempel fr¬n hela landetéééééééééésidan 10 
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Sammanställning av länets svar
Har byggnadsnämndens tillsyn, under de senaste fem åren, samordnats 
med annan kommunal tillsyn?

Av de 18 % som svarade annan tillsyn, avsågs polisen, lokalt samverkansavtal, 
kronofogde, skatteverk, arbetsmiljöverk, tull, försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen, fritidsförvaltningen (bidrag till föreningar), 
bostadsanpassningsbidrag och permanentboende i fritidshus.
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Om ni har haft sådan samordning av tillsyn som avses i ovanstående 
fråga, beskriv kortfattat hur samarbetet gick till: (t ex vilka enheter/funktioner 
deltog, skedde samordningen vid ett specifikt tillfälle/i ett specifikt ärende eller är 
samordningen mer av ett löpande arbete? Beskriv det specifika tillfället alternativt kommunens 
arbetssätt för en löpande samordning). Om ni har ett dokument att bifoga, maila det till 
avsändaren av denna enkät.

 Genomgång på avdelningsmöte.

 Vår enhet jobbar tätt med framförallt miljöenheten och åker ofta ut på
samordnad tillsyn. Har miljöenheten fått in uppgifter om dåliga bostäder så
följer vi med för att se att allt är okej. Vi har även haft ett fall med olovliga
bostäder där vi kopplat in räddningstjänsten tillsammans med oss på bygg
och miljö. Vi har löpande kommunikation och avstämningar och försöker
samordna våra förelägganden och beslut.

 Handlar oftast om enskilda ärenden då kontakter sker med andra för
samordning. Bedömning av behovet görs vid varje enskilt tillfälle så mer som
ett löpande arbete. Finns inget formaliserat eller strukturerat arbetssätt
kring det. Några ex: Hälsoskyddsärende ang rök från kamin som inte anmält
installation enligt PBL inte heller intyg från sotare.

Klagomål strandskydd som leder till tillsyn enligt PBL.

 Samarbetet handlar om enskilda ärenden och det behov som uppstår. Vi
samarbetar genom att tipsa varandra också.

 Samordning vid specifika tillfällen i ett specifikt ärende

 Vid tillfällen utför flera inspektörer med olika kompetens inspektionen
samtidigt om det finns misstanke om överträdelse av flera lagstiftningar

 Samordning sker vid klagomål på nedskräpning och/eller ovårdad tomt då
det rör båda lagstiftningarna. Besök utförs gemensamt.

 Vi är en miljö- och byggnämnd. Samtlig tillsyn enl. PBL, MB, m.m. ligger i
nämnden.

 Vi skickar ärenden för kännedom till miljöförbund som vi samarbetar med
där vi antar att det kan vara en fråga för miljöbalken. Vi upplever att det
även är likadant åt andra hållet. Det har i några fall gjorts tillsynsbesök
tillsammans för att samordna och skynda på processen för fastighetsägaren.

 Samordningen har skett vid specifika tillfällen. Till exempel kan en annan
avdelning (räddningstjänsten, miljö, livsmedel) varit ute på tillsyn och
upptäckt att det finns problem som även rör byggnadsnämnden. Man har då
gjort en ny tillsyn tillsammans.
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 I specifika ªrende dªr flera fºrvaltningar har initierat tillsynsªrende s¬
fºrsºker vi genomfºra gemensamma platsbesºk. Detta fºr att vi inte ska
fºresl¬ eller godkªnna ¬tgªrder som strider mot annan lag ªn PBL och
dªrigenom skapa nya problem. Det blir ªven lªttare fºr fastighetsªgaren att
stªlla fr¬gor till alla kommunala myndighetsfunktioner direkt p¬ plats.
Samordning sker oftast i samband med ov¬rdade tomter dªr miljº och
byggavdelningarna samordnar hanteringen om b¬da har ªrende p¬ samma
fastighet.

 Vi har en myndighetsgrupp dªr en representant fºr varje fºrvaltning i
kommunen deltar. Detta samordnas av Stadsutvecklingsbolaget. P¬ mºtena
diskuteras tillsyn och vi fºrbereder gemensamma tillsynsmºten ofta ihop
med polisen och ibland ªven ihop med Skatteverket.

 Det har bland annat skett gemensam tillsyn med rªddningstjªnst och
hªlsoskydd gªllande en olovlig bostadssituation. Det gjordes gemensamma
besiktningar p¬ fastigheten och ocks¬ gemensamma skrivelser till
fastighetsªgaren.

 Samordning sker nªr det finns anledning att samordna tillsynsarbetet, dvs.
att det ªr behovsstyrt utifr¬n vilka fºrutsªttningar ett visst ªrende rymmer.

Samordning med Rªddningstjªnst Syd har skett vid ett flertal tillfªllen och
fungerar vªl. Vi har ¬kt ut tillsammans och genomfºr tillsyn.

Det har ocks¬ funnits anledning att vid tillsyn samordna oss med
socialtjªnsten och eller ºverfºrmyndarnªmnden, detta gªller om det under
handlªggningen av ett tillsynsªrende framkommer uppgift om att n¬gon far
illa eller riskerar att hamna i tr¬ngm¬l p¬ grund av de beslut som
byggnadsnªmnden m¬ste fatta i ett tillsynsªrende.

 olovligt boende (med rªddningstjªnstens tillsyn)

bygglov med livsmedel

upplag med okªnda massor (med miljºtillsynen)

olovligt byggande (strandskydd)

 Vi fºrsºker generellt dela information mellan v¬ra kommunala myndigheter
fºr att f¬ stºd inom omr¬den dªr andra har specialkompetens (t ex
rªddningstjªnsten inom brandskydd), dela information som vi tror kan vara
intressant fºr andra myndigheter och hjªlpas ¬t med planering, gemensamma
besºk och uppfºljning av objekt som ªr intressanta fºr flera myndigheter.

Tryggare Malmº ªr numera en permanent satsning p¬ samarbete mellan
kommunala och statliga myndigheter fºr att motverka brottslighet och skapa
trygghet. Stadsbyggnadskontoret ªr mest aktiva inom bostadstillsyn, tillsyn
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av samlingslokaler och det vi kallar fastighetsövergripande tillsyn (ofta 
tidigare industrifastigheter där en mängd olika verksamheter etablerats 
olovligt). Mer information om denna framgångsrika satsning finns här: 
https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghet-och-sakerhet/
Trygghetssamarbeten-med-andra-myndigheter/Tryggare-Malmo---
samordnad-tillsyn.html

 Ansvaret för all tillsyn inom plan- och bygg, miljö- och hälsoskydd under
Tillsyns- och tillståndsnämnden är sedan 1 januari 2021 samlat under en och
samma enhet. Tillsyn genomförs samordnat mellan olika kompetensområden
inom enheten. Samordning sker också gentemot Räddningstjänsten i
förekommande fall.

Tillsyn tobak och alkohol sker genom samverkansavtal med annan kommun.

 Räddningstjänsten, bygglov och miljöenheten har bedrivit tillsyn tillsammans
vid flertalet tillfället och det har fungerat kanon!

 Ett tillfälle vid bristfälliga bostäder som initierades av miljökontoret som
hade fått tips av socialförvaltningen att personer bodde i bristfälliga bostäder
på ett industriområde, närvarande var då miljökontoret, räddningstjänsten
och byggkontoret. Annat tillfälle initierade byggkontoret gemensam tillsyn
på grund av anmälan om övernattning i en lokal på ett industriområde. Vid
ovårdade och nedskräpade tomter görs ofta gemensamma tillsyn med miljö- 
och byggkontoret. Sotare kan höra av sig till byggkontoret då en eldstad
saknar en anmälan till byggnadsnämnden. Nu senaste samordning av
byggkontoret vid platsbesök av pågående byggarbete och miljökontorets
tillsyn av avfallsförordningen, byggavfall.

Har din kommun något exempel på när byggnadsnämndens tillsyn har 
gett märkbara effekter för annan kommunal verksamhet? (Här söker vi 
exempel från verkligheten. Helst från tiden för nuvarande PBL, 2011-2021)
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Av de 36 % som har exempel beskrivs följande:

 Samlingslokal med brister i brandskydd

 I alla fall vi samordnat med miljöenheten och sett att i vissa fall räcker inte
miljöbalken till men där kan PBL vara ett verktyg och vice versa.

 Senaste tiden har samordnad tillsyn skett främst med anledning av
byggnation in strandskyddat område där miljö- och byggenheten samordnat
tillsyn. Det har även genomförts samordnad tillsyn i bostäder och vid denna
tillsyn har byggenheten, miljöenheten/hälsoskydd, polisen, räddningstjänst
och i vissa ärenden socialförvaltningen deltagit. Under 2021 så kommer
erfarenhetsutbyte ske och rutiner att upprättas för denna typ av
ärenden/tillsyn.

 T.ex. när nämnden bedriver tillsyn enligt PBL eller MB jämtemot
kommunen.

 Lokala samverkansrådet innebär att statliga och kommunala myndigheter
samarbetar i gemensam tillsyn mot osund konkurrens och kriminalitet.  Ett
scenario kan vara en biltvätt, som har boende (bara skrivna eller fysiskt
boende) på adressen, inte sköter kassaregister och personalliggare, inte
uppfyller miljöbalkens bestämmelser om hälsoskydd, om det finns personer
som saknar uppehållstillstånd, om anställda har försörjningsstöd eller
sjukpenning men arbetar ändå, om det finns annan verksamhet än den som
ska bedrivas, brandskydd och tillstånd brandfarlig vara,  stöldgods, narkotika
mm. När olika lagstiftningar används och sanktioner kommer i lager på lager
blir det jobbigt och dyrt att inte följa lagarna.  Dessutom har alla deltagande
myndigheter lärt sig om varandras ramar och när något uppträder i det
dagliga tillsynsarbetet vet vi vilken myndighet som ska kontaktas. Vid daglig
tillsyn samarbetar vi även utanför Lokala samverkansrådet.

 Nekade bostadsanpassningsbidrag om de byggt olovligt, verksamheter som
upptäckts röra miljöområdena.

 Ja vid all gemensam tillsyn blir effekten och krav på åtgärder mer effektiv när
två myndigheter samordnar sin tillsyn och kan hjälpas åt att åstadkomma
rättelse

 Som exempel kan nämnas en olovlig ändrad användning till internetcafé som
även drev sin verksamhet på ett sätt som var tveksamt utifrån
Coronarestriktionerna och innebar en oregistrerad livsmedelshantering.
Efter information om att byggsanktionsavgift troligen skulle bli aktuellt
stängdes verksamheten ner vilket innebar att andra myndigheter inte
behövde avsätta ytterligare resurser för tillsyn gällande
Coronarestriktionerna och den oregistrerade livsmedelshanteringen.
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 Tillsyn av otillåten användning i före detta sjukhus. Tillsyn ovårdad
bebyggelse.

Tror ni att byggnadsnämndens tillsyn skulle kunna ge märkbara 
effekter för annan kommunal verksamhet? Exempelvis att tillsyn över kraven på 
tillgänglighet kan leda till minskade kostnader för bostadsanpassningsbidrag? (Det kan vara 
verkliga exempel på hur ni jobbar mellan förvaltningarna i kommunen idag, alternativt 
exempel på tänkbara samarbetsområden mellan och inom olika kommunala förvaltningar.)

Av de 50 % som tror att byggnadsnämndens tillsyn skulle kunna ge märkbara 
effekter för annan kommunal verksamhet, beskriver så här:

 Tillgänglighet, vi har funderingar på att börja

 Tror framförallt att det kan öka samverkan och kunskapen då man jobbar
tillsammans, även om det inte får några konkreta effekter i ett specifikt
ärende har man utbildat varandra vilket leder till ökade kunskaper och en
högre kompetens hos personalen.

 Två enkelt avhjälpta hinder på en nyligen omgestaltad gata ledde till att
tekniska avdelningen fick ta med sig lärdomen att ha med sig anpassningen
redan från början i projekteringen.

 Om ökad tillsyn görs av tillgänglighet i bostäder och fastigheter som byggts,
byggts om eller till. Kan brister på tillgänglighet åtgärdas i tidigt skede.
Detta kan minimera ansökningar och kostnader för
bostadsanpassningsbidrag. Tredje person ska inte bli lidande om någon annan
uppfört bostaden.

 Om tillsynen gäller tillgängligheten för ett flerbostadshus, är det möjligt att
det kan ge minskade kostnader för bostadsanpassningsbidrag.
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 Vi är noggranna inför slutbesked att se till att tillgängligheten verkligen
uppfylls vilket självklart minskar kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag.

 Ja om tillgängligheten uppfylls i byggloven minskar BAB. All samverkan är
bra och genom det förebygger vi eller löser flera problem som även rör
miljö, räddningstjänst m.fl.

 Inte specifikt på tillgänglighet och bostadsbidrag men det ger ju märkbara
effekter på andra förvaltningar när man tillsynar ihop. Räddningstjänsten har
oftast starkare verktyg att ta till med att lägga förbud att använda ett
utrymme i en källare till exempel som används som bostad och som saknar
bygglov. Där är inget granskat i den bostaden och vi vet inte om den
uppfyller alla BBR krav och tillgänglighetskrav. BN har jättesvårt att bevisa
olovliga åtgärder som sker inomhus i en byggnad eftersom vårt enda
bevissystem är flygfoto. Ibland har vi tur att hitta när fastighetsägaren har
begärt en ny adress och kan härleda åtgärden till att ha påbörjats då.

 Det skulle det säkert göra. Nämnden försöker emellertid att - så långt det
går - säkerställa att det som byggs nytt eller byggs om, byggs tillgängligt och
användbart.

 Om en olovlig användning kan upphöra med stöd av PBL kan behovet av
tillsyn från andra myndigheter minska.

 Samverkan mellan TT-nämnden, socialtjänsten, räddningstjänsten och polis
ger positiva effekter för människors sociala levnadsförhållanden.

 En handläggare för bostadsanpassning kan tex. medverka på slutsamråden för
nybyggnation gällande frågor om tillgänglighet. Där eventuella brister kan
noteras inför ett slutbesked och eventuellt åtgärdas för att i förlängningen
leda till minskade bostadsanpassningsbidrag. Byggnadsinspektörer vid
platsbesök av pågående byggarbete tar alltid med sig miljöinspektörer för
tillsyn av byggavfall enligt avfallsförordningen, ett bra sätt att nå ut till alla
större byggarbetsplatser för att påtala brister och öka kunskapen på plats.

Beslutande
Denna rapport har beslutats av samhällsbyggnadsdirektör Petar Cavala med arkitekt 
Anna Jansson Thulin som föredragande. Detta beslut har bekräftats digitalt och har 
därför ingen namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Bilaga
Till denna vägledning bifogas en bilaga med exempel från hela landet. Både goda 
exempel på hur byggnadsnämndens tillsyn har samordnats med annan tillsyn samt 
goda exempel på hur byggnadsnämndens tillsyn har gett positiva effekter för annan 
kommunal verksamhet. Här nedan följer några exempel som Länsstyrelsen vill visa:

EXEMPEL LUDVIKA KOMMUN

Ludvika kommun har haft samordnad tillsyn kring 
byggnader/bostäder som är gravt misskötta och figurerar i 
fenomenet social dumping. Det handlar om ett antal 
hyresfastigheter på flera olika platser i kommunen som 
missköts och ägs av oseriösa fastighetsägare. Bostäderna 
bebos av socialt utsatta personer som har svårt att hitta 
annan bostad. 

Vilka deltar i samordningen?

Byggsektionen, miljö & hälsa, socialtjänsten, 
räddningstjänsten, kommunens säkerhetsansvariga och 
kommunpolis deltar samordnat i tillsyn kring de ovårdade 
byggnaderna. 

Hur genomförs samordnad tillsyn?

Samordning har skett genom att tillsynsinsatser planeras och genomförs tillsammans. 
Den gemensamma tillsynen har pågått under 2 år och flera samordnade 
inspektionsresor har skett. Även viss samordning av förelägganden har skett. I 
Ludvika kommun hanterar samma nämnd både tillsyn enligt plan- och bygglagen och 
miljöbalken.

Kommunens taktik har varit att sätta press på fastighetsägarna genom att förelägga 
om många olika brister som upptäcks, t ex trasiga tak, sönderslagna fönster, 
felaktiga brandgenomföringar, avsaknad av varmvatten och värme, radonmätningar 
och obligatorisk ventilationskontroll. Plan- och bygglagen, miljöbalken och lagen 
om skydd mot olyckor har använts parallellt. Beslut om åtgärdsföreläggande och 
användningsförbud har riktats mot fastighetsägarna. Kommunen har ansökt om att få 
vite utdömt, men oklarheter kring lagfartsdatum/försäljningsdatum har gjort att 
mark- och miljödomstolen inte dömt ut vite i dessa ärenden. 

Foto: Ludvika kommun
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Vilka är fördelarna?

En fördel med samordnad tillsyn är att kunna välja den lagstiftning som verkar mest 
effektiv i varje situation. Vid exempelvis brister i byggnadskonstruktionen har PBL 
använts som stöd för förläggandet. När varmvatten har saknats i lägenheterna har 
åtgärdsföreläggande enligt miljöbalken beslutats. Då brandsäkerheten varit bristfällig 
har räddningstjänsten utfärdat användningsförbud med stöd av LSO.

En annan stor fördel med samverkan är säkerhetsaspekten. Inspektörerna känner sig 
tryggare när man är flera som åker ut till platsen tillsammans. I den här typen av 
tillsyn uppstår ibland hotfulla situationer och då är det en fördel att kunna hjälpa 
varandra.

EXEMPEL MULLSJÖ KOMMUN

Vilka deltar i samordningen? 

Plan- och byggenheten, 
Samhällsbyggnadsavdelningen, Mullsjö 
kommun har ett väl utvecklat 
samarbete och samordning av tillsyn 
med andra avdelningar, förvaltningar 
och myndigheter.

Samordningen av tillsynen utförs i stor 
del tillsammans med räddningstjänsten, 
Tekniska kontoret, Miljö- och 
hälsoskyddskontoret, socialförvaltningen 
och med den kommunala säkerhetssamordnaren. Samverkan med räddningstjänsten 
är särskilt fördjupad, då det finns många samordningsområden.

Rollen som säkerhetssamordnare i kommunen är en mycket viktig och central roll. 
Funktionen är också en betydande informationskanal inom tillsynsområdet.

Fotograf, Joakim Löfving
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Fördelar med samordnad tillsyn

Det finns stora fördelar med samordnad tillsyn mellan olika avdelningar, 
förvaltningar och myndigheter. Det är rationellt och vanligtvis är det en eller flera 
myndigheter som kan agera utifrån olika lagstiftningar. 

Framförallt är det positivt med gemensamma platsbesök. Samordningen mellan olika 
avdelningar och förvaltningar inom kommunen sparar också medel och resurser. Att 
samverka och jobba informativt medför minskade kostnader för 
bostadsanpassningsbidrag. Det leder också till minskade kostnader för 
sanktionsavgifter för andra kommunala förvaltningar, då saker och ting görs i rätt 
ordning.

Hur genomförs samordnad tillsyn?

Samordningen utförs framförallt genom gemensamma platsbesök. Att platsbesöken 
görs gemensamt är ofta avgörande för framgång. Gemensamma möten med 
genomgång av ärenden hålls kontinuerligt. Samverkansmöten hålls var tredje månad 
och samordningsmöten för tillsynen hålls en gång i månaden.

Exempel på gemensamt projekt och tillsynsinsats

Under 2018 påbörjades ett gemensamt projekt av tillsynssamordning mellan plan- 
och bygglovenheten, socialförvaltningen och kommunens säkerhetssamordnare. 
Projektet uppkom utifrån nekade bidrag från socialförvaltningen som på så vis 
informerade byggnadsnämnden. Olovligt inredda bostäder hade inretts i diverse 
lokaler. I samordningen deltog även räddningstjänsten och Miljö- och 
hälsoskyddskontoret. Gemensamma platsbesök utfördes av myndigheterna, vilket 
gav gott resultat. Lokalerna dömdes ut som bostäder. Genom gemensamt och 
skyndsamt agerande har man till stor del kommit till rätta med problemet på 
effektivt sätt. 
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EXEMPEL GÖTEBORGS STAD

2018 startade polisområde Nordost i Göteborg en tillsyn i samverkan enligt 
modellen från Malmö Stad, där en fokuserad tillsyn av myndigheterna startade 
2017. Projektet fick namnet “Osund konkurrens” och visade att Göteborgs Stad 
hade mycket att tillföra med erfarenhet, kunskaper och kontrollverktyg. Polisen 
hade dock svårigheter att kommunicera med alla förvaltningar i staden. Därför gick 
Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet in och samordnade staden under 
2019.

Syftet med samverkansprojektet ”Osund konkurrens” är att tillsammans inom 
Göteborgs Stad och med samverkande myndigheter motverka oseriösa och olagliga 
verksamheter. Projektet ska verka för ett jämlikt Göteborg där samtliga 
polisområden deltar och insatser ska göras över hela staden. Följder av osund 
konkurrens leder till minskad välfärd.  

Kännetecknande för osund konkurrens är att verksamheten bedrivs på ojämlika 
villkor. Restaurangen i kvarteret som driver sin verksamhet enligt gällande lagar och 
förordningar har både en bättre arbetsmiljö och ett högre kostnadsläge än den 
oseriösa näringsidkaren. Den senare kan t.ex. slippa göra dyra installationer och ha 
svart arbetskraft och därmed få en bättre lönsamhet. 

Vilka deltar i samordningen?

I ”Osund konkurrens” har Räddningstjänsten, Stadsbyggnadskontoret, 
Miljöförvaltningen (Tillsyn och livsmedelskontroll), Tillståndsenheten, 
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Polisen deltagit. Kunskapscentrum mot 
organiserad brottslighet (vid stadsledningskontoret) har haft rollen som 
sammankallande.

Hur genomförs samordnad tillsyn?

”Osund konkurrens” är ett samverkansprojekt mellan staden och myndigheter för att 
motverka oseriösa och olagliga näringsverksamheter. Projektet verkar för ett jämlikt 
Göteborg där insatser med myndighetsgemensamma tillsyner gjorts över hela 
staden. Utvalda objekt har haft brister inom flera olika områden. Det har varit 
konstaterade brister som t.ex. bristande brandskydd, brott mot tobakslagen, 
avsaknad av bygglov eller tillstånd för livsmedel och för höga ljud vid konserter. 
Företrädarna bakom verksamheterna har ofta samröre med grovt kriminella och 
organiserad brottslighet.  
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Under perioden mars 2019 – mars 2020 genomfördes myndighetsgemensamma 
tillsyner vid sammanlagt sju tillfällen och sju olika verksamheter besöktes, varav fyra 
verksamheter besökts fler än en gång.  Tillsynerna resulterade bl.a. i: 

- Sju förbudsbeslut med kopplade viten på sammanlagt 1 150 000 kr.

- Två beslut med förbud mot att bedriva fortsatt verksamhet i lokalerna.

- Rättelseföreläggande att ej få använda lokal som nattklubb, förenat med löpande
vite om 20 000 kr/vecka och byggsanktionsavgift på 235 000 kr

- Flertalet tillsynsärenden med kopplade sanktionsavgifter

- Skatteverket har påfört kontrollavgifter med sammanlagt 82 500 kr för brister i
kassaregisterhantering och personalliggare

- Kronofogdemyndigheten har initierat utmätningsärenden.

- Polisen har vid har två tillfällen utrymt lokaler och avbrutit pågående
festverksamhet med betalande gäster.

Vilka är fördelarna?

Styrkan i projektet är att deltagande myndigheter och förvaltningar tillsammans kan 
lägga ett pussel som bidrar till kraftfulla åtgärder även inom områden som annars är 
svåra att nå fram till. 

Fördelarna i projektet är att deltagande myndigheter och förvaltningar tillsammans 
kan lägga ett pussel som bidrar till kraftfulla åtgärder även inom områden som 
annars är svåra att nå fram till. Att vara uthållig och snabb i handläggningen har varit 
en framgångsfaktor. 

Genom projektet ”Osund konkurrens” har den sunda konkurrensen gynnats genom 
att oseriös verksamhet fått verksamhetsförbud och blivit ålagda kännbara viten. 
Åtgärderna har fastställts genom domstolsbeslut.  

Utöver omfattande åtgärder har projektet även lett till att flera verksamheter gjort 
frivilliga rättelser inom sina verksamheter. T.ex. har ansökan om tillstånd lämnats in 
och olovliga tillbyggnader har rivits. 

Projektet har jobbat mot en effektivare samverkan och viktiga slutsatser har erfarits. 
Att vara uthållig och snabb i handläggningen har varit en stor framgångsfaktor.
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EXEMPEL JÖNKÖPINGS KOMMUN

Bygglovsavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings 
kommun har ett väl utvecklat samarbete och samordning 
av tillsyn med andra avdelningar, förvaltningar och 
myndigheter. 

Till exempel samordnas byggnadsnämndens tillsynsarbete 
med Miljökontoret, Tekniska kontorets mark- och 
exploateringsavdelning, Stadsbyggnadskontorets 
utvecklings- och trafikavdelning, socialförvaltningen och 
Trafikverket.

Exempel på samordning: Bygglovsavdelningen och 
Miljökontoret

När det gäller samordningen med Miljökontoret så sker 
det inom flera olika tillsynsområden, bland annat gällande 
strandskydd, ventilation och obligatorisk ventilationskontroll, 
anläggningar för enskilt vatten- och avlopp samt ovårdade tomter och förfallna 
byggnader. 

Miljökontoret deltar i bygglovsavdelningens veckomöten med genomgång av 
nyinkomna bygglovsärenden och har då övergripande insikt i inkomna ärenden. 
Miljökontoret meddelar under mötet vilka ärenden som förvaltningen önskar att få 
översända på remiss för vidare granskning. Remisstiden brukar utgöra ett par 
veckor. När det gäller utomplansärenden så deltar Miljökontoret även i en 
utomplansgrupp som leds av bygglovsavdelningen. Där ingår även den kommunala 
lantmäterimyndigheten och en tjänsteperson som jobbar med frågor som rör 
översiktlig planering. Platsbesök görs då inför nyetableringar på landet.

Exempel på samordning där byggnadsnämndens tillsyn ger positiva effekter för 
annan kommunal verksamhet och tillsyn

Tillsyn av olovligt utförda bygglovspliktiga åtgärder till exempel i form av 
tillbyggnader i småhusområden med enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar 

När det gäller tillsynsärenden för olovligt utförda åtgärder i form av ändringar av 
småhus (en- eller tvåbostadshus eller fritidshus) såsom tillbyggnader, så ges 
Miljökontoret möjlighet att ta del av handlingarna i ärendet och inkomma med 

Foto: Carl-Magnus Pehrsson
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yttrande före beslut. Det gäller då särskilt i områden och fall där bostaden eller 
fritidshuset har en enskild vatten- och avloppsanläggning.

Det har då bland annat handlat om traditionella fritidshusområden som sedermera 
har blivit områden med alltmer permanentbostäder. 

Byggnadsnämndens tillsyn och samordning med Miljökontoret har då underlättat 
Miljökontorets verksamhet och fortsatta tillsynsarbete med tillsynen av enskilda 
vatten- och avloppsanläggningar på enskilda fastigheter och områden. 

Stadsbyggnadskontorets kartavdelning har också gjort inmätningar på plats för att 
säkerställa byggnadernas area. På så vis har även Miljökontoret haft uppdaterad 
information om bebyggelsen i områdena för sitt fortsatta tillsynsarbete.

Inför upprättande av nya detaljplaner i traditionella fritidshusområden har 
Stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning tillsammans med detaljplaneavdelning 
och kartavdelning också utfört inventeringar och inmätningar av befintliga 
byggnader, vilket har medfört positiva effekter för Miljökontorets hantering av 
enskilda vatten- och avloppsanläggningar. På så vis har myndigheten haft uppdaterat 
material för att kunna följa upp arbetet med anläggningarna. Det har också 
underlättat för Tekniska kontorets VA-avdelning inför anordnande av kommunalt 
vatten- och avlopp i områdena.

Exempel på samordning där byggnadsnämndens tillsyn har samordnats med annan 
kommunal tillsyn

Tillsyn av ovårdade tomter

Samordningen med Miljökontoret har också gjorts i specifika tillsynsärenden. Det 
har då handlat om tillsynsärenden i form av ovårdade tomter. Där har 
byggnadsnämnden och Miljökontoret har ett tätt samarbete. Det gäller då särskilt 
om tillsynsärendet även omfattar uppställda fordon och farliga kemikalier. 
Tjänstepersoner från bygglovsavdelningen och Miljökontoret har då gjort 
gemensamma platsbesök. Kommunikation, handläggning och beslut har då 
samordnats.
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EXEMPEL MALMÖ STAD

Malmö stad har under flera år haft ett tillsynssamordningsprojekt 
som kallas Tryggare Malmö.  Arbetet är stabilt och långsiktigt. 
Under senaste året har gemensamma insatser gjorts inom 
framförallt sju tillsynsområden: olovliga boenden, hygieniska 
behandlingslokaler, oregistrerade livsmedelsverksamheter, 
livsmedelsfusk, butiker med olovlig försäljning i detaljhandeln, 
samlingslokaler och fastighetsövergripande tillsyn.

Vilka deltar i samordningen?

Främst miljöförvaltningen, Räddningstjänsten Syd, 
stadsbyggnadskontoret, arbetsmarknad- och socialförvaltningen (alkohol- och 
tobakstillsyn samt socialtjänst), fritidsförvaltningen (bidrag till föreningar), Polisen, 
Skatteverket, Kronofogden, Tullverket och Arbetsmiljöverket. 

Hur genomförs samordnad tillsyn?
Vi delar information och kunskap samt hjälps åt med planering, gemensamma besök 
och uppföljning av objekt som är intressanta för flera myndigheter.

Tryggare Malmö är numera en permanent satsning på samarbete mellan kommunala 
och statliga myndigheter för att motverka brottslighet och skapa trygghet. 
Stadsbyggnadskontoret är mest aktiva i tillsynen av bostäder, samlingslokaler och det 
vi kallar fastighetsövergripande tillsyn (ofta tidigare industrifastigheter där en mängd 
olika verksamheter etablerats olovligt). Mer information om denna framgångsrika 
satsning finns här: https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghet-och-sakerhet/
Trygghetssamarbeten-med-andra-myndigheter/Tryggare-Malmo---samordnad-
tillsyn.html

Exempel på effekter
Som exempel kan nämnas en olovlig ändrad användning till internetcafé som även 
drev sin verksamhet på ett sätt som var tveksamt utifrån Coronarestriktionerna och 
innebar en oregistrerad livsmedelshantering. Efter information om att 
byggsanktionsavgift troligen skulle bli aktuellt stängdes verksamheten ner vilket 
innebar att andra myndigheter inte behövde avsätta ytterligare resurser för tillsyn 
gällande Coronarestriktionerna och den oregistrerade livsmedelshanteringen.

Vilka är fördelarna?
Om en olovlig användning kan upphöra och inredning kopplat till den olovliga 
användningen kan tvingas bort med stöd av plan- och bygglagen kan behovet av 
tillsyn från andra myndigheter minska. Tillsammans har vi de verktyg som krävs för 
att ingripa mot bostäder och verksamheter som utgör en fara för kommuninvånarnas 
hälsa och säkerhet. 

Foto: Malmö stad
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EXEMPEL SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

Samhällsbyggnad Bergslagen (SBB) är ett samarbete mellan de fyra kommunerna 
Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och är en gemensam 
förvaltning för miljö- och byggfrågor för kommunerna Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora. Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppdelad i ett 
samhällsbyggnadskontor och ett miljökontor.  2019 påbörjades de en satsning på 
tillsynsområdet genom att anställa två handläggare med större fokus på just tillsyn. 
Från hösten 2020 har de två handläggare som enbart jobbar med tillsyn. Kommunen 
har upprättat en tillsynsplan för sin tillsynsverksamhet. 

Exempel på samordning.

Det samarbete som de anser funkar bäst är det mellan tillsynshandläggarna och 
bygglovshandläggarna. Då de igår i samma arbetsgrupp har de ett nära samarbete 
och stöttar varandra i frågor som överlappar varandras områden. 

Det finns även ett påbörjat samarbete med miljökontoret gällande strandskydd och 
andra ärenden som överlappar inom PBL och miljöbalken. Där kan det se lite olika 
ut i samarbetet, antingen gör de direkt bedömningen att det krävs ett gemensamt 
platsbesök för att reda ut vilken lag som tillsynen avser. Eller så görs ett första 
besök av den handläggaren som får in ärendet och efter det görs bedömning hur 
ärendet vidare ska hanteras. 

Det finns även ett visst samarbete med park och gata då det är de som för det mesta 
få in anmälningar om ovårdad växtlighet. Där håller de på att ta fram en e-tjänst för 
att få in anmälningarna till rätt ställe och med rätt information på en gång. De har 
även just nu ett projekt om just ovårdad växtlighet där de tar fram 
informationsmaterial och mallar för handläggning.

Exempel på samordning där byggnadsnämndens tillsyn ger positiva effekter för 
annan kommunal verksamhet och tillsyn

Den största positiva effekten ser de i bättre upplysningar kring ärenden som inte är 
bygglovspliktiga. Där de nu inte bara upplyser om att det inte kräver något bygglov, 
utan även upplyser om att byggnationen ska följa de lagar och regler som gäller för 
byggnader även fast det inte kräver bygglov eller anmälan.  

En annan positiv effekt är att när det gäller ärenden som berörs av både PBL och 
miljöbalken gör de ett samlat utskick med information för att underlätta för den 
fastighetsägare som omfattas av tillsynen.
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EXEMPEL HELSINGBORGS STAD

Lokala samverkansrådet i Helsingborg är en operativ arbetsgrupp som sammankallas 
av Stadsledningsförvaltningen, avdelningen för trygghet och säkerhet. Operativa 
insatser görs minst en gång i månaden i gruppen. Kontroller görs mot grossister, 
butiker, restauranger, olovliga boenden, massagelokaler, förenings- och 
samlingslokaler samt avfalls- och livsmedelstransporter.

Vilka deltar i samordningen?

Stadsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänstens tillsyn, miljötillsynen, tillsyn av 
hälsoskyddet, socialtjänstens tillsyn, alkohol- och tobakstillsynen, 
livsmedelstillsynen, samt lokalt samverkansavtal, polis, kronofogde, skatteverk, 
arbetsmiljöverk, tull, f-kassan, arbetsförmedlingen

Hur genomförs samordnad tillsyn?

Lokala samverkansrådet innebär att statliga och kommunala myndigheter samarbetar 
i gemensam tillsyn mot osund konkurrens och kriminalitet. Ett scenario kan vara en 
biltvätt, som har boende (bara skrivna eller fysiskt boende) på adressen, inte sköter 
kassaregister och personalliggare, inte uppfyller miljöbalkens bestämmelser om 
hälsoskydd, om det finns personer som saknar uppehållstillstånd, om anställda har 
försörjningsstöd eller sjukpenning men arbetar ändå, om det finns annan verksamhet 
än den som ska bedrivas, brandskydd och tillstånd brandfarlig vara, stöldgods, 
narkotika mm När olika lagstiftningar används och sanktioner kommer i lager på 
lager blir det jobbigt och dyrt att inte följa lagarna.

Vilka är fördelarna?

Alla deltagande myndigheter har lärt sig om varandras ramar och när något 
uppträder i det dagliga tillsynsarbetet vet vi vilken myndighet som ska kontaktas. 
Vid daglig tillsyn samarbetar vi även utanför Lokala samverkansrådet.

Ett samarbete mellan länets tillsynshandläggare ska ha sitt första möte under maj. 
Samarbetet ska syfta till erfarenhetsutbyte men även en möjlighet till att lära av 
varandras arbetssätt. 

Kommunöverskridande samarbete 
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EXEMPEL SANDVIKENS KOMMUN

Sandvikens kommun har haft samordnad tillsyn kring ett förfallet hus. Ett förfallet 
bostadshus har tagits över av emigranter och fastighetsägaren har agerat "målvakt". 
Ärendet har omfattat sanitär olägenhet, misstänkts ha involverat barn och det har 
bedrivits ocker mot utsatta människor. 

Vilka deltar i samordningen?

Plan- och byggenheten, miljö & hälsa, socialtjänsten, kronofogdemyndigheten, 
polismyndigheten deltar samordnat i tillsyn i ärendet. 

Hur genomförs samordnad tillsyn?

Ärendet började som anmälningar till alla myndigheter på olika håll. Det har varit 
en hel del sekretess på detta ärende pga. socialtjänsten och polisens inblandning, 
men ansvarig handläggare har upplevt ett bra samarbete. Det har genomförts flera 
möten om strategier hur man ska förhålla sig till de olika myndigheternas 
lagstiftning för att komma framåt i ärendet. De olika enheterna m.fl. har varit

noggranna med att informera varandra om skeenden och förändringar i ärendet. 
Ärendet fick god utgång i detta fall. 

Vilka är orsakerna till att man lyckats?

Plan och byggenheten har liksom övriga myndigheter rutiner skapade för vilka som 
ska kontaktas i liknande situationer. Man har följts åt och underrättat varandra om 
minsta lilla förändring i ärendet för att inget ska falla på legala teknikaliteter. Från 
alla enheter har man haft samma representant hela vägen.

NÅGRA KORTFATTADE EXEMPEL FRÅN ANDRA KOMMUNER: 

Bengtsfors:
Samordning med Räddningstjänst och miljökontoret har skett i specifika 
tillsynsärenden som gällt ovårdade byggnader eller otillåtna byggnationer som 
befarats medföra risk för människors hälsa och säkerhet. Samordning har genomförts 
på så sätt att de olika medverkande parterna har beslutat att genomföra samordnad 
tillsyn vid ett specifikt tillfälle, den som tillsynen har varit riktad mot har fått 
information om att samordnad tillsyn kommer att ske med information om vad 
tillsynen avser samt tid och datum när tillsyn ska genomföras - informationsbrev om 
tillsyn har skickats ut 2 - 3 v innan tillsynsbesök ska genomföras.
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Vara:
Miljö- och byggtillsynen ligger samordnat på en verksamhet i Vara kommun vilket 
innebär att vi naturligt samordnar t ex förorenad mark/ovårdade fastighet. Samma 
gäller för livsmedels- och hälsoskyddstillsyn. Alkohol- och tobakstillsynen har vi 
även ansvaret för men samordnar denna i gemensam nämnd med många andra 
kommuner.

Svenljunga:
Vi arbetar på att få ett mer löpande samarbete utanför inkommande ärenden. Än så 
länge har dock den gemensamma tillsynen, både med räddningstjänst och internt 
med miljö, skett genom inkomna ärenden. När ärenden kommer in som kan beröra 
flera enheter, internt eller externt, gör vi gemensamma platsbesök. Utifrån 
platsbesöket kan avgöra om vi behöver upprätta separata ärenden internt, eller 
vilken myndighet som ska hantera ärendet externt. Specifikt så är vår ambition att 
åka ut på gemensamma platsbesök med miljöenheten när det rör sig om ovårdade 
fastigheter. Det är ibland oklart vilken lagstiftning som bör användas. Efter 
platsbesöket kan vi bedöma vilken enhet som handlägger ärende, alternativt att vi 
behöver upprätta ett separat ärende för varje enhet.

Mariestad:
Gällande strandskydd så har vi ett bra samarbete mellan avdelningarna och arbetar 
dessutom i samma system. Ser vi något som berör bägge områdena tar vi kontakt 
med varandra. Räddningstjänst skickar över handlingar som de anser kan vara farliga 
gällande brister bland annat i byggnader som brandskydd, konstruktion som de har 
sett vid deras tillsyn. Sotaren skickar över ett godkänt sotarintyg till oss och ser vi då 
att vi inte har något ärende som startar vi upp ett tillsynsärende. 

Gullspång:
Sotaren skickar in deras godkända sotarintyg till oss och då ser vi om det har 
inkommit en anmälan om eldstad eller inte. Räddningstjänst skickar över dokument 
till oss om de ser att det finns brister i en byggnad såsom brandskydd, brister i 
konstruktion Strandskydd har vi ett samarbete mellan avdelningarna och skickar 
förfrågningar oss emellan om det kan krävas strandskydd eller inte.

Lilla Edet:
Bygglovshandläggare och kommunekolog samverkar när det uppstår ärenden som 
berör både PBL och miljöbalken (strandskyddslagstiftningen). De kan åka ut 
tillsammans och diskuterar i vilken ordning handläggningen av de olika ärendena ska 
ske. På ett liknande sätt har det förekommit samverkan mellan PBL-prövning och 
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livsmedelslagstiftningens (främst vid riskklassificering av nya 
livsmedelsverksamheter).

Alingsås:
Enheter som deltog var, förutom bygglovsenheten, enheten för miljö-och 
hälsoskydd. Samordning sker i specifika ärenden. Vi träffas när behov finns och 
diskuterar ärendet ur våra olika perspektiv, och därefter arbetar varje enhet vidare 
utifrån respektive lagstiftning. Tanke finns om att i vissa fall göra tillsynsbesök 
tillsammans. Detta arbete är i uppstartsfasen.

Härryda: 
Bygglovsenheten åker ofta ut tillsammans med miljöenheten när vi får in 
anmälningar om ovårdade tomter. Bygglovsenheten åker ut, några gånger per år, 
tillsammans med räddningstjänsten på tillsyn till boenden av olika typer, oftast 
boenden som inte har bygglov. Hälsoskydd är med i vissa fall där de sätter förbud att 
upplåta byggnad som bostad Vid strandskyddsärenden där det gäller byggnader åker 
bygglov ut tillsammans med miljö som har hand om strandskyddsfrågor i 
kommunen. I några specifika ärenden (restauranger) har vi åkt ut med personen som 
handlägger alkoholtillsynen och räddningstjänsten

Tranemo:
Vi har ett nära samarbete med räddningstjänst och miljö som innebär gemensamma 
möten, fältbesök, exempelvis ovårdade tomter och nedskräpning (miljö), nedlagda 
bensinstationer, olovligt inredda lokaler (brand) m.m.

Västerviks kommun samarbetar med räddningstjänstens tillsyn, miljötillsynen, 
tillsynen av hälsoskyddet, livsmedelstillsynen och tillsyn gällande strandskydd enligt 
Miljöbalken. De beskriver om hur samarbetet går till: Samordningen görs vid behov 
i specifika ärenden där tillsynen berör olika lagrum och vi ser att vi har stöd i 
varandras olika kompetensområden. Byggenheten har ett nära samarbete med 
Räddningstjänsten. Ärendelistor med inkomna ärenden sänds varje vecka till 
Räddningstjänsten som anger i vilka ärenden de vill ha mera 
information/handlingar. Vi har vid flertalet tillfällen gjort tillsynsbesök tillsammans 
med Räddningstjänsten när det är oklart hur fastighetsägaren har hanterat 
brandskyddet. Eftersom vi är en miljö- och byggnadsförvaltning har vi ett nära 
samarbete med miljöenheten och är ofta ute tillsammans på ärenden som rör både 
PBL och MB. Tillsynsbesök görs ofta tillsammans med bygglovhandläggare och 
strandskyddshandläggare.
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Besök och tjänsteskrivelser görs tillsammans med bygglov-, miljö- och 
hälsoskyddhandläggare och

byggnadsinspektör. Kan handla om olovliga och lovliga bostäder där det finns 
klagomål på ventilation/mögel/ovårdad byggnad och/eller tomt. Tillsynsbesöken 
och tjänsteskrivelserna samordnas med de handläggare som är aktuella.

Kalmar kommun skriver att de ser att deras aktiva arbete med tillgänglighet i 
lovprocessen gett effekter i form av minskat behov av BAB-åtgärder i nya 
byggnader. 

Emmaboda kommun samarbetar med räddningstjänstens tillsyn, miljötillsynen, 
livsmedelstillsynen, tillsyn gällande strandskydd enligt Miljöbalken. De beskriver 
kort om hur samordningen är ett löpande arbete som görs tillsammans vid tillsyn av 
olika ärenden. Samarbetet sker vid vissa större nedskräpningsärenden samt vid 
byggnationer eller ändringar i byggnader. Det är då ett samarbete mellan bygg och 
räddningstjänsten.

Goda exempel från Stockholms län:
Hur går samarbeten till?

 Samarbete i ärenden med brandförsvaret och polisen i ärenden där fastighet
fått användningsförbud på grund av risk för skada. Gemensam syn på plats
har skett samt kontinuerlig uppdatering mellan olika tillsynsmyndigheter för
statusuppdatering i ärendet

 Samarbete med socialtjänsten i fall där barn misstänks fara illa vid extremt
ovårdade tomter

 Brandkåren anmäler bristande brandskydd

 Samarbeten mellan olika förvaltningar (här nämns främst samarbete mellan
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskydd samt trafiknämnder) där de
håller varandra uppdaterade om eventuella brister som uppmärksammas

 Bostadsanpassning skickar direkt ett brev till fastighetsägaren om dennes
ansvar gällande tillgänglighet i den egna byggnaden direkt när ansökan om
bidrag för att avhjälpa tunga dörrar kommer in, vilket leder till att många
fastighetsägare rättar frivilligt istället för att söka om bidrag
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Exempel där byggnadsnämndens tillsyn gett effekter på annan kommunal 
verksamhet:

• Kostnader för bostadsanpassning minskar i och med arbete hos
byggnadsnämnden att bygga tillgängligt från start (inklusive dörrautomatik
och andra avhjälpta hinder)

• Bättre samarbete mellan enheter har uppstått efter att tillsyn bedrivits mot
annan kommunal verksamhet

EXEMPEL PÅ KUNSKAPSHÖJANDE NÄTVERK

Ett exempel på nätverk för tillsynshandläggare har också framkommit. Det är en 
samverkan mellan kommunanställda som jobbar med tillsyn. Det är ett forum där 
tillsynshandläggare stöttar varandra, bollar frågeställningar och delar med sig av 
kunskap och erfarenheter. Träffarna hålls via teams ungefär var 5:e vecka och en 
kallelse går ut veckan innan. De som kan och vill deltar. Varje träff brukar ha mellan 
12 - 20 deltagare. Det finns en dagordning där alla kan föreslå diskussionspunkter 
och därefter lägger samordnare ut anteckningar från mötet. Nätverket är inte 
geografiskt begränsat. Det finns deltagare från alla delar av Sverige. Om någon blir 
intresserad, hör av er till tiia.torekull@vastervik.se

Bilagan är framtagen genom ett samarbete i länsstyrelsernas 
tillsynsvägledningsnätverk och sammanställt av expertgruppen i maj 2021.
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Byggnadsnämnden

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

Diarienummer: BN 2021/2

Datum 7 september 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
09-22

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

Ärendebeskrivning
1. Information från ordförande Per Håkanson (C)

- Nya covid-19-restriktioner
- Agusa 1:55
- Översikt av tillsynsärenden

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
3. Information från tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-09-07. 

Agusa 1:55 - Situationsplan, handlingsid: Sbn 2021.1058.

Bygglovsenheten

Johanna Kandell

Nämndsekreterare   
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