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Byggnadsnämnden

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

Diarienummer: BN 2021/390
Datum 7 januari 2022

Förslag till yttrande - Strategi för
medborgardialog
Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag i
ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 (Kf § 76/2021) ge förvaltningen
i uppdrag att utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla
kommun. För framtagande av strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot
från varje i Tomelilla kommunfullmäktige representerat parti bildas.
Byggnadsnämnden har tagit del av Utkast strategi för medborgardialog remissversion, med
handlingsid: Bn 2022.16 och yttrar sig enligt följande:
Förslaget behandlas av byggnadsnämnden vid sammanträdet den 9 februari 2022.
Byggnadsnämnden finner inga förslag till ändringar och ställer sig bakom den
föreslagna strategin.
Ekonomiska konsekvenser
Yttrandet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Yttrandet har ingen bäring på barnperspektivet.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Miljöperspektivet
Yttrandet har ingen bäring på miljöperspektivet.
Uppföljning
Yttrandet följs inte upp av samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-01-07.
Utkast strategi för medborgardialog remissversion, handlingsid: Bn 2022.16.
Bygglovsenheten

Johanna Kandell
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander

2 (2)

4

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

Diarienummer:

MÅLINRIKTAT DOKUMENT

STRATEGI

Strategi för
medborgardialog
i Tomelilla
kommun
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER
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1. Varför medborgardialog?
En god medborgardialog skapar delaktighet och tillit mellan medborgarna och de
valda företrädarna i kommunen. Medborgardialog behövs för att Tomelilla kommun
ska få fler infallsvinklar och bättre underlag för de beslut som de förtroendevalda ska
fatta.
Vi är också övertygade att en kommun med en god medborgardialog är en mer
attraktiv kommun, en kommun med högre trovärdighet och en kommun med större
innovationskraft. Att ta till vara medborgarnas engagemang skapar utveckling i
samhället. Medborgardialog skapar också bättre förankring av besluten och en känsla
av sammanhang för medborgarna vilket är viktigt för att invånare ska trivas,
utvecklas och vilja stanna i kommunen.
Tomelilla kommun har redan idag i stora delar en god medborgardialog, men det
finns ingen tydlig systematik. Strategin behövs för att systematisera arbetet. Det
måste finnas ett tydligt syfte med varje dialog, både kommunen och medborgarna
måste veta vad dialogen ska användas till.
När medborgare bjuds in till dialog ska vi vara snarast övertydliga med vad vi bjuder
in till. Det är också viktigt att i förväg tydliggöra rollerna för förtroendevalda och
tjänstemän. Samtliga förtroendevalda som deltar representerar kommunen och inte
sitt parti. Kommunen måste också internt ha bestämt sig för vad resultatet av
medborgardialogen ska användas till innan den genomförs.

2. Delaktighetstrappan

Vid varje dialog måste kommunen, oavsett om det är tjänstepersoner,
förtroendevalda eller mixat som deltar, bestämma sig för var på delaktighetstrappan
man är. Vad vill vi med medborgardialogen?

4 (7)
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Information: Vill vi informera medborgarna om något? Exempelvis om öppettider,
vallokalers placering, tider då ansökan ska lämnas osv. Kan ske genom hemsidan,
sociala medier, i direktutskick, via appar till vissa grupper såsom föräldrar och
brukare, men kan också ske genom annonsering i tidning och ”på plats”.
Konsultation: Vill vi konsultera medborgarna i någon fråga? Vi inhämtar synpunkter
i någon bestämd fråga, medborgarna får tycka till. Det kan exempelvis ske genom
enkäter, fokusgrupper eller trygghetsvandringar. Gäller ofta en bestämd fråga där
kommunen vill inhämta synpunkter före beslut. Det kan också handla om att ta emot
och behandla synpunkter och klagomål.
Dialog: Vill vi låta medborgarna träffa kommunens förtroendevalda, tjänstemän och
varandra för att utbyta åsikter kring en fråga i ett tidigt skede? Exempelvis om
trygghet, framtidens skola, inför ett program som ska skrivas osv. Detta kan
exempelvis ske genom allmänna inbjudningar till fysiska möten, till specifika aktuella
ämnen eller digital chatt. Deltagarna utbyter tankar och resonerar om ett ämne
snarare än att tycka till om ett förslag.
Inflytande: Vill vi ge medborgarna eller en grupp av medborgare inflytande? Ett
samarbete där medborgarna får identifiera behov, utveckla alternativ, välja lösningar
samt aktiviteter planeras och genomförs tillsammans. Medborgarna deltar. Detta kan
vara exempelvis utsedda representanter från näringsliv och föreningsliv, som vid
utdelning av visionsmedel, eller ungdomsrådet.
Medbeslutande: Vill vi låta medborgarna eller en grupp av medborgarna ta över
beslutsbefogenheter? Kan vara byalagen som får besluta om användning av
kommunal mark eller nyttjande av en pott kommunala medel såsom
försköningsbidraget. Det kan även vara pensionärsråd, föreningsråd,
tillgänglighetsråd, ungdomsråd eller liknande som får besluta över hur medel ska
satsas inom deras område.

3. Metod och förhållningssätt
Vår inställning och förhållningssättet ska vara att människor vill och kan bidra med
sina olika erfarenheter och kompetenser. Syftet är att ta vara på individens
kompetens, kreativitet och vilja att vara med och påverka. Vi bjuder in medborgarna
tidigt i processen, har ett öppet förhållningssätt och låter alla som vill komma till tals.
Vi ska vara transparanta och det finns inga dolda agendor. Medborgardialog ska inte
genomföras när beslut egentligen redan är taget. Vi lägger bort alla fördomar och
förutfattande meningar.
Det är önskvärt med en mix av åsikter. Vi skapar en möjlighet för olika åsikter att
mötas och mätas med varandra och vi bjuder medvetet in mixade grupper. Debatt
ska undvikas och istället lyssnar vi på varandra oavsett att vi har skiljaktiga meningar.
Allas åsikter är lika mycket värda.
Alla kan inte få precis som de önskar, men en möjlighet till delaktighet ger en större
förståelse för de beslut som fattas.
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4. Strategin är första steget
Denna strategi för medborgardialog är första steget i en process. Strategin ger
principerna för hur Tomelilla kommun ska arbeta med medborgardialog. Nästa steg
är att skapa en organisation som ska arbeta strategiskt och systematiskt med
medborgardialog samt stödja det praktiska arbetet.
Därefter inleds processen med själva medborgardialogerna. Inför varje
medborgardialog bör vi börja med att ställa frågorna: Är frågan påverkningsbar? Är
vi påverkningsbara? Är svaret nej på någon av dessa frågor så ska medborgardialog
inte genomföras.
Är svaret ja på båda frågorna kan en medborgardialog genomföras och stegen i
checklistan nedan kan följas.
Det är viktigt att komma ihåg att i varje medborgardialog krävs ekonomiska resurser,
personella resurser och relevant kompetens! Det kan också vara så att det behövs
flera olika sorters delaktighet i samma fråga, kanske först en dialog i ett tidigt skede
och senare en konsultation för att välja mellan olika förslag.

5. Checklista
Beslut om dialog:
•

Definiera frågans påverkbarhet

•

Bestäm mål och syfte

•

Upprätta tidsplan

•

Avsätt resurser kopplade till projektplanen

Planering:
•

Utarbeta frågeställningar som svarar mot mål

•

Gör målgruppsanalys

•

Bestäm deltagarnas grad av inflytande

•

Välj metod

•

Beräkna budget

•

Utforma tidslinje med aktiviteter som ska genomföras

•

Utse ansvariga för varje aktivitet

•

Upprätta kommunikationsplan

•

Hitta form för dokumentation

•

Utforma strategi för uppföljning och utvärdering

6 (7)
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Genomförande:
•

Sök upp och bjud in målgrupper

•

Upprätta och stäm av checklista och dialogen

•

Anpassa sammankomster utifrån deltagarnas förutsättningar och villkor

•

Dokumentera och samla in material

•

Återkoppla delresultat till deltagare

Resultat:
•

Sammanställ och analysera resultat

•

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

•

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

•

Utvärdera dialogen och identifiera lärdomar som kan utveckla det fortsatta
arbetet

7 (7)
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Kf § 76

Dnr KS 2021/86

Strategi för medborgardialog
Kommunfullmäktiges beslut

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

Ärendebeskrivning

Under 2020 genomförde Tomelilla kommun SKR:s Kommunkompass. I analysen,
som kommunen fick i januari 2021, utvärderades bland annat hur framgångsrik
Tomelilla kommun är som demokratiaktör:
”Intrycket utvärderarna får är att finns både en ambition och ett intresse i
kommunen att föra dialog med medborgarna, men att det saknas en tydlig strategi
kring hur och när kommunen ska använda sig av medborgardialoger. Sunne, Piteå
och Ängelholm är tre kommuner som arbetar systematiskt och strategiskt med
medborgardialog.”
Ett av de tydliga förbättringsförslag som läggs fram är följaktligen: ”Tydligare strategi
och systematik kring medborgardialoger”.
Eftersom det är kommunfullmäktige som ska anta strategin är det, i enlighet med
reglemente för hantering av styrdokument i Tomelilla kommun också
kommunfullmäktige som ska ge uppdraget att utarbeta den. För att Tomelilla
kommun i god tid före valet 2022 ska ha en utarbetad strategi bör
kommunfullmäktige snarast ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för
medborgardialog.
Vid framtagande av strategin ska särskilt Sunnemodellen studeras. I Sunne kommun
har ”Riktlinjer för Sunnemodellen – ett verktyg för dialog” tagits fram. I modellen
används en delaktighetstrappa som är intressant: Information-Konsultation-DialogInflytande-Medbeslutande. Detta beskrivs i riktlinjerna:
”I varje enskild process ska det tas beslut om syftet med medborgardialogen och var i
delaktighetstrappan vi väljer att gå in. Förutsättningarna och påverkansmöjligheterna
ska göras tydliga för alla inblandade – politiker, tjänstemän och medborgare.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 76 forts.
Det är viktigt att skapa rätt förväntningar, eftersom detta påverkar både resultatet
och klimatet under arbetet. Påminn om det under processen och ta det aldrig för
självklart.
• vill vi informera?
(exempel på metoder: informationsmöte, trycksak, affischer, film, webb, sociala
medier, media)
• vill vi konsultera?
(exempel på metoder: fokusgrupper, fysiska eller digitala paneler, Mystery Shopping
som undersöker kvaliteten i en tjänst)
• vill vi låta medborgarna möta andra för att föra dialog om frågor som rör
samhällets utveckling?
(exempel på metoder: dialogcafé, rådslag, walk and talk, expertpanel, SWOT-möte)
• vill vi ge medborgarna möjlighet att vara medskapande och få inflytande från
identifiering av behov, utveckling av alternativ, val av förslag/lösningar?
(exempel på metoder: framtidsverkstad, workshops där viktiga intressenter arbetar
tillsammans)
• vill de förtroendevalda delegera ett ansvar - medbeslutande?
(exempel på metoder: råd med beslutanderätt, medborgarbudget)”
Givetvis kan även andra kommuners metoder studeras och särskilt Piteå och
Ängelholm som omnämns i Kommunkompassens utvärdering.
Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram en strategi innebär en kostnad i form av tjänstemannatid. Själva strategin
kan visserligen föranleda vissa kostnader, men det är för tidigt för att bedöma.
Barnperspektivet
En strategi för medborgardialog påverkar även den dialog som ska ske med barn och
ungdomar, men själva uppdraget till förvaltningen att ta fram en strategi berör inte
barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Uppdraget att ta fram en strategi påverkar inte miljön nämnvärt.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

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

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 61/2021, handlingsid: Ks 2021.2237.
Kommunstyrelsen § 62/2021, handlingsid: Ks 2021.2238.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2021:
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för
medborgardialog i Tomelilla kommun.
Kommunstyrelsen § 61/2021:
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för
medborgardialog i Tomelilla kommun.
Kommunstyrelsen § 62/2021:
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och
kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. För framtagande av
strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot från varje i Tomelilla
kommunfullmäktige representerat parti bildas.

Förslag till beslut under sammanträdet

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

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 76 forts.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070 – 995 83 30

Diarienummer: BN 2021/385
Datum 8 november 2021

Internkontrollplan 2022
Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar anta internkontrollplan för 2022, med handlingsid: Bn
2021.xxx.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden ska enligt gällande reglemente fatta beslut om internkontrollplan
för verksamhetsåret 2022.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 december 2021 att följande
riskområden ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2022:
Riskid 2: Risk för lägre intäkter för bygglov pga för lång handläggningstid.
Riskid: 5: Missade sakägare. Förseningar av beslut och risk för
överklaganden/upphävda beslut.
Riskid 6: Diarieföring. Ärendet registreras fel/handlingar registreras i fel ärende.
Riskid 14: Svårt att rekrytera medarbetare och chef med rätt kompetens
Utifrån riskområdena har förvaltningen utarbetat en intern kontrollplan med
handlingsid:
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Uppföljning sker löpande under verksamhetsåret vid fastställda tidpunkter för varje
riskid. Hela internkontrollplanen för 2022 följs upp vid årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-01-24.
Intern kontrollplan 2022
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Samhällsbyggnadsverksamheten

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggandschef Niklas Sommelius
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Intern kontrollplan 2022
Riskid

2

5

6

14

Risk
Att en negativ händelse
inträffar

Risk för lägre
intäkter för bygglov
pga för lång
handläggningstid.
Missade sakägare.
Förseningar av
beslut och risk för
överklaganden/upp
hävda beslut.
Diarieföring.
Ärendet registreras
fel/handlingar
registreras i fel
ärende.
Svårt att rekrytera
medarbetare och
chef med rätt
kompetens

Riskvärde

Verksamhet: Byggnadsnämnden

Beslutad nettolista 2021-12-08

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Vad ska granskas?

Hur ska granskningen utföras?

Omfattning/
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

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

Ansvarig
för
genomförandet
av granskningen

Rapporteras
till

Rapporteringstidpunkt

Till vem ska
granskningen
rapporteras?

När ska granskningen
rapporteras?

6

Varje månad görs en
sammanställning av
hur mycket som
faktureras till kund.

Sammanställning av
fakturor.

Varje månad.

Bygglovschef

Byggnadsnämn
den

I samband med den
ekonomiska
rapporteringen.

8

Kontroll av gällande
rutiner.

Diskussion med
medarbetare i samband
med APT eller i enskilda
situationer vid uppkomna
situationer.

Stickprov på fem
slumpvis
bygglovsärenden.

Bygglovschef

Byggnadsnämn
den

September 2022

4

Kontroll av gällande
rutiner.

Diskussion med
medarbetare i samband
med APT eller i enskilda
situationer vid uppkomna
situationer.

Stickprov på fem
slumpvis
bygglovsärenden.

Bygglovschef

Byggnadsnämn
den

Juni 2022
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Hur många uppfyller
kravprofil.

Kontroll av matchning av
kravprofil och sökande.
Hur många gånger måste
vi lägga ut annons.

Samtliga
rekryteringar

Bygglovschef
och
Verksamhets
chef

Byggnadsnämn
den

December 2022

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

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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Byggnadsnämnden

Handläggare: Emelie Olsson
Titel: Ekonom
E-post: emelie.olsson@tomelilla.se
Mobil: 070 – 995 82 07

Diarienummer: BN 2021/393
Datum 14 december 2021

Beslutsattestanter 2022
Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2022 i enlighet med
bilaga, handlingsid: Bn 2022.xxx.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018 (Kf § 8/2018) nytt
attestreglemente för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna årligen
ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser.
Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta
kostnadsposter man har inom sin respektive nämnd.
Ekonomiska konsekvenser
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och därmed
minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Uppföljning
I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i internkontrollplanen för
verksamhetsåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonom Emelie Olsson, 2021-12-14.
Förslag till beslutsattestanter 2022
Bygglovsenheten

Emelie Olsson
Ekonom
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson
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Förslag till beslutsattestanter - Byggnadsnämnden år 2022
Ansvar
32000

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5

Befattning
Bygglovschef

Nuvarande
Åsa Jonasson

Ersättande befattning
Samhällsbyggnadschef

Nuvarande
Nivå
Niklas Sommelius
3

100 000
500 000
1 000 000
2 500 000
5 000 000
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Byggnadsnämnden

Handläggare: Åsa Jonasson
Titel: Tf bygglovchef
E-post: Asa.Jonasson@tomelilla.se
Telefon: 0417-18130 / 0417-180 00

Diarienummer: BN 2021/161
Datum 23 januari 2022

Tjänsteskrivelse Tapiren 7, bygglov
tillbyggnad av parhus med uterum
Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för tillbyggnad av parhus med uterum
enligt förvaltningens bedömning.
Föreslagna åtgärder har en god färg, form och materialverkan. Tillbyggnaden är väl
anpassad till omgivande bebyggelse och medför inte en betydande olägenhet för
omgivningen.
•

Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och
bygglagen (2010:900).

•

Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren (sökande) ansvarar
själv för kontrollen av genomförandet. (10 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900)).

•

Inkommen kontrollplan 2021-11-08 godkänns i enlighet med 10 kap. 24 §
plan- och bygglagen (2010:900).

•

Startbesked meddelas med stöd av 10 kap. 23 § § plan- och bygglagen
(2010:900).

Avgiften för bygglovet är 3 480 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-11-08 och beslut fattades 202202-09, beslut om förlängd handläggningstid har fattats. Lagstadgade tidsfrister för
handläggningen har ej överskridits. Hur avgiften är fastställd redovisas under
avsnittet upplysningar.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan
2021-11-08
Förslag till kontrollplan
2021-11-08
Situationsplan
2021-11-08
Situationsplan
2021-11-08
Planritning
2021-12-29
Fasadritning
2021-12-29
Sektionsritning
2021-12-29
Grundritning
2021-11-08
Teknisk beskrivning
2021-11-08

Ärendebeskrivning

Den 25 augusti 2021 avslog byggnadsnämnden bygglov för tillbyggnad med uterum
på fastigheten Tapiren 7, Bn § 33. Byggnadsnämnden uppmanade sökande att
inkomma med en reviderad ansökan som följer gällande byggregler då de ansåg att
avvikelserna från gällande detaljplan var sammantaget för många och för stora.
Den 8 november 2021 inkom sökande med en reviderad ansökan avseende
tillbyggnad av parhus med uterum. Nu föreslaget uterum har en byggnadsarea om 8,8
kvm jämfört med föregående förslag om ca 24 kvm. Nu aktuellt uterum placeras 2,4
meter ifrån fastighetsgräns i öster, 10 meter ifrån fastighetsgräns i söder samt 4 meter
ifrån fastighetsgräns mot tomtgräns i väster.
Detaljplan
Aktuell fastighet byggd år 1988 ligger inom detaljplan Tomelilla S 73, laga krafts
datum 1977-07-15. Föreslagen tillbyggnad avviker från gällande detaljplan avseende
taklutning – 12 grader mot planens angivna 23 grader, byggrätt för fastigheten och
parhuset om 200 kvm har överskridits med 26 kvm (med nu aktuell tillbyggnad
överskrids byggrätten med ca 17%, jämfört med 25% vid tidigare förslag). Utöver
dessa avvikelser placeras del av tillbyggnaden (2 meter brett och 2,1 meter långt) på
prickmarkerad mark vilken enligt gällande detaljplan ej får bebyggas. Befintlig
byggnad är delvis, 14 kvm byggnadsarea, placerad på prickmarkerad mark och
tillbyggnaden sker i linje med fasadens yttermått och det är därmed svårt att undvika
att tillbyggnaden inte placeras på den prickmarkerade marken. Tillbyggnaden är
placerad på den mest lämpade delen av befintlig byggnad.
Område och tidigare beviljade bygglov
När bygglov beviljades för nybyggnad av parhus på fastigheterna Tapiren 3-8
medgavs avvikelse från 34 § Byggnadsstadgan avseende tomtindelningar. Husen
placerades över tomtgränser. Avvikelse från gällande detaljplan har gjorts för
fastigheten Tapiren 8, tillbyggnad med uterum, avseende maximalt tillåten
byggnadsarea. Bygglov för tillbyggnad med uterum har beviljats för fastigheten
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Tapiren 9.
För fastigheten Tapiren 6 beviljades bygglov för tillbyggnad med uterum av
Byggnadsnämnden 2012-09-05. Även denna åtgärd stred mot gällande detaljplan
avseende maximalt tillåten byggnadsarea.
Av sammanträdesprotokoll från Byggnadsnämnden den 5 september 2012 framgår
följande:
”Huvudbyggnaden som ska byggas till är belägen till större del på fastigheten Tapiren 5 men även
på Tapiren 6.
Befintlig byggnad som ska byggas till strider således mot detaljplanen då byggnaden förlagts över
fastighetsgräns. Bygglov har i mars år 1987 beviljats för byggnadens placering över fastighetsgräns.
Bygglovet har således tillkommit före plan- och bygglagens tid.
Formellt sätt måste för att bygglov ska kunna meddelas för föreslagen tillbyggnad, byggnadsnämnden
besluta om en förklaring som innebär att tidigare medgiven avvikelse ska anses vara en avvikelse
som avses i plan- och bygglagens kapitel 9§ 30 1 b. Då tidigare bygglovsprövning skett före planoch bygglagssystemets tid är inte kapitel 9 § 3+ 1 b tillämplig.
Som alternativ till kapitel 9 § 30 1 b kan i vissa fall § 31 b tillämpas vid tidigare godtagna
avvikelser om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Tidigare medgiven avvikelse
kan inte anses som liten förenlig med planens syfte.
Med hänsyn till vad ovan anförts kan således inte bygglov beviljas med hänsyn till befintlig byggnads
förläggning.
Trots vad ovan sagts har byggnadsnämnden vid sammanträde den 30 maj 2012 ansett att bygglov
kan medges.”
Berörda sakägare
Vid föregående förslag hördes berörda sakägare, s.k. rågrannar, inga negativa
synpunkter inkom. Nu föreslagen tillbyggnad är betydligt mindre och med samma
placering som tidigare förslag och utgör därmed en mindre påverkan på
omgivningen. Därav har bedömning gjorts att nytt grannehörande får anses vara
uppenbart obehövligt.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.
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Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.
Uppföljning
Beslutet expedieras.
Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första
stycket andra meningen fastighetsbildningslagen,
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket,
8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och
18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska
bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1.
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller motsvarande äldre
bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd
överensstämmer med detaljplanen.
PBL kap 9 § 31 b Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig
med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömning och motiv till beslut
Förvaltningen gör bedömningen att bygglov kan beviljas för reviderad åtgärd trots
flera avvikelser mot gällande detaljplan. Föreslagen tillbyggnad är lämpad för sitt
ändamål, har en färg, form och skala som väl passar in i omgivningen. Liknande
tillbyggnader och avvikelser är beviljade i området vilket medför att nu prövad
tillbyggnad inte utmärker sig för området utan passar väl in i omgivningen.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, 2022-01-23.
Tapiren 7 – Situationsplan
Tapiren 7 - Situationsplan 2
Tapiren 7 – Fasadritning
Tapiren 7 – Planritning
Tapiren 7 – Grundritning
Tapiren 7 – Konstruktionsritning
Tapiren 7 - Tekniska beskrivning

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.
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 och startbeskedet 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.
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked. Som underlag för
slutbesked ska verifierad kontrollplan och intyg inkomma till byggnadsnämnden. I samband
av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras med
ytterligare handlingar
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 3 480 kronor
(2 742 kronor för bygglov, 548 kr för prövning av liten avvikelse samt 190 kungörelse av
beslut) enligt tabell 3, 6 och 12 i fastställd taxa.
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Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
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.

Bygglovsenheten
Åsa Jonasson
Tf bygglovchef
Beslutet skickas till:

Sökanden
Brf Lindesborg Tapiren 7
Kungörs i Post- och inrikes tidningar
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Dnr BL 2021-000387 – Ankom 2021-11-08
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Dnr BL 2021-000387 – Ankom 2021-11-08

31

Dnr BL 2021-000387 – Ankom 2021-12-29
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Dnr BL 2021-000387 – Ankom 2021-12-29
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Dnr BL 2021-000387 – Ankom 2021-12-29
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Dnr BL 2021-000387 – Ankom 2021-12-29
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Dnr BL 2021-000387 – Ankom 2021-11-08
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Dnr BL 2021-000387 – Ankom 2021-12-29
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Dnr BL 2021-000387 – Ankom 2021-11-08
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Byggnadsnämnden

Handläggare: Åsa Jonasson
Titel: Tf bygglovchef
E-post: Asa.Jonasson@tomelilla.se
Telefon: 0417-181 30 / 180 00

Diarienummer: BN 2021/162
Datum 24 januari 2022

Tjänsteskrivelse, bygglov ändrad
användning från affärslokal till två
lägenheter
Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för ändrad användning från affärslokal till
två lägenheter på fastigheten Svea 22.
Föreslagna åtgärder har en god färg, form och materialverkan. Ombyggnationen är
väl anpassad till omgivande bebyggelse och bedöms inte medföra en betydande
olägenhet för omgivningen.
•

Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 §§ plan- och
bygglagen (2010:900).

•

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag
till kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL,
godtas Viktor Eriksson Brand & Riskteknik Sverige AB, Bredgatan 17A, 222
21 Lund.

•

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.

-

Konstruktionshandlingar

-

Dimensioneringskontroll

-

Energibalansberäkning

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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-

projektering förberedelse bredband

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.
•

Avgiften för handläggningen är totalt 3 427 kronor (7 250 kronor för
bygglov, 3 427 kr för start- och slutbesked samt 1 714 kronor för hörande av
sakägare och kungörelse av beslut) enligt tabell 11, 6, 5 och 3 i fastställd taxa,
fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-09. Avgiften har reduceras enligt 12
kap. 8a § PBL. med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist
enligt 9 kap. 27 § första stycket överskrids. Avgiften för bygglov (tabell 11och
6) och kungörelse av beslut (tabell 3) har reducerats med 5/5.

Faktura skickas separat.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan
2021-03-21
Foto
2021-03-21
Foto
2021-03-21
Planritning befintlig
2021-03-21
Planritning efter åtgärd
2021-03-21
Fasadritning befintlig
2021-03-21
Fasadritning efter åtgärd 2021-03-21
Brandskyddsbeskrivning 2021-03-21
Situationsplan
2021-08-25
Remissvar
2021-05-24
Remissvar
2021-06-07
Remissvar
2021-06-11

Ärendebeskrivning

Ansökan avser ombyggnad och ändrad användning ifrån affärslokal till två lägenheter
på fastigheten Svea 22. Byggnad som berörs av ombyggnationen ligger med fasad
utmed Bangatan. På innergård återfinns förråd till lägenheterna.
Gällande detaljplan och parkering
Sökande kan inte redovisa parkeringsplatser inom befintlig fastighet. Försök har
gjorts att ha infart via grannfastigheten Svea 21 men fastighetsägare godkänner inte
detta. Gällande detaljplan (Tomelilla S100, laga kraft vunnen 1987-09-21) medger
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handel och bostäder men i planen finns ingen redovisning av infart och plats för
parkering. Sökande har efterfrågat parkeringsköp inom kommunen men detta är
inget som Tomelilla kommun kan erbjuda.
Område och tidigare beviljade bygglov
Befintliga byggnader utmed Bangatan utgörs av affärslokaler och bostäder. Nu
föreslagen ombyggnation och användningssätt bedöms passa väl in i omgivande
bebyggelse.
Det finns tidigare beviljade lov på aktuell fastighet för rum och butik samt
lägenheter. I dessa lov finns ingen redovisning av infart och plats för parkering.
Berörda sakägare
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare.
Yttrande har inkommit ifrån Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. Av yttrandet
framgår att inget finns att erinra under förutsättning att en
brandskyddsdokumentation upprättas.
Yttrande utan erinran har inkommit ifrån Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
Remissvar ifrån fastighetsägare till Svea 21 har inkommit. Av yttrandet framgår att
tillstånd ej ges för infart via dennes fastighet för att nå Svea 22.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.
Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.
Uppföljning
Beslutet expedieras.
Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 30 Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
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b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen,
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa,
och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första
stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i
första stycket 1.
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller
motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett
byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen.
Bedömning och motiv till beslut
Förvaltningen gör bedömningen att bygglov kan beviljas för ombyggnad och ändrad
användning från affärslokal till två lägenheter. Föreslagen åtgärd får anses ha en god
färg, form och materialverkan och bedöms inte medföra en olägenhet för
omgivningen. Varken i gällande detaljplan eller tidigare beslut om lov har
parkeringsfrågan redovisats. I aktuellt ärende har sökande försökt nå en lösning men
inte lyckats. Då föreslagen åtgärd innebär en ombyggnation av befintlig byggnad får
det anses vara godtagbart att bevilja lov för två lägenheter utan att redovisa
parkeringsplatser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, 2022-01-24.
Svea 22 – Sektionsritning
Svea 22 - Planritning efter
Svea 22 - Planritning befintlig
Svea 22 - Fasadritning efter
Svea 22 - Fasadritning befintlig
Svea 22 - Fasad mot gård
Svea 22 - Foto mot väg
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Svea 22 – Situationsplan
Svea 22 - Översiktskarta
Upplysningar
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.
I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av
kontrollplan samt slutsamråd inkl. slutbesked.
Yttrande ifrån Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund ska följas.
Ansökan ska lämnas till VA-enheten rörande VA-installation.

Hur du 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.
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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.
Bygglovsenheten
Åsa Jonasson
Tf bygglovchef
Beslutet skickas till:
Sökande
Kontrollansvarig, för kännedom
Kungörelse:
Kungörelse sker i post- och Inrikes Tidningar
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SEKTION A

SEKTION A

2400

2200

INNERTAK

INNERTAK

FG: +64,60
MARKNIVÅ: +64,51

BYGGLOVSRITNING
Ritad av

Datum

Skala

JSJ

210518

1:100
Ritningsnummer

UTSKRIFTSFORMAT: A3

SEKTIONSRITNING

FASTIGHET

0

1
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3

4

5m

SVEA 22
Ombyggnation till lägenheter
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A-40.215

Dnr BL 2021-000116 – Ankom 2021-05-20
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BYGGLOVSRITNING
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210222

1:100
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UTSKRIFTSFORMAT: A3

PLANRITNING
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SVEA 22
Ombyggnation till lägenheter
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A-40.112

Dnr BL 2021-000116 – Ankom 2021-03-21

ENTRÉPLAN

ÖVRE PLAN

SVEA 22 Befintlig planlösning
Ritad av

Datum

Skala

Alexander Andrén

210307

1:100

UTSKRIFTSFORMAT: A3
PLANRITNING – Befintligt utförande

FASTIGHET
SVEA 22

0
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5m

Befintlig planlösning

Dnr BL 2021-000116 – Ankom 2021-03-21

ENTRÉPLAN

VENTILATIONSDON

FASAD: VIT (NCS S0502-Y) PUTS
FÖNSTER OCH DÖRRAR: VITA (NCS S0502-Y)
TAK: SVART PAPP

FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT VÄSTER

BYGGLOVSRITNING
FASAD MOT NORR

FASAD MOT ÖSTER

Ritad av

Datum

Skala

JSJ

210519

1:100
Ritningsnummer

UTSKRIFTSFORMAT: A3
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5m

SVEA 22
Ombyggnation till lägenheter (blivande utseende)
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Dnr BL 2021-000116 – Ankom 2021-05-20

VENTILATIONSDON

FASAD: RÖTT TEGEL OCH VIT PUTS
TAK: RÖTT TEGEL

FASAD MOT VÄSTER

BYGGLOVSRITNING
FASAD MOT NORR

FÖNSTER IGENSATTA MED PLÅT

FASAD MOT ÖSTER

Ritad av

Datum

Skala

JSJ

210518

1:100
Ritningsnummer

UTSKRIFTSFORMAT: A3

A-40.322

FASADRITNING

FASTIGHET

0
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4

5m

SVEA 22
Ombyggnation till lägenheter (befintligt utseende)
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Dnr BL 2021-000116 – Ankom 2021-05-20

FASAD MOT SÖDER

Dnr BL 2021-000116 – Ankom 2021-03-21
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Dnr BL 2021-000116 – Ankom 2021-03-21
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Sophantering
-

Kärl placeras vid gaveln på uppfarten.
Samma placering som befintlig användning.

Berörd byggnad
-

Byggnaden som bygglovsansökan anser.

Förråd
-

Befintlig garagebyggnad att nyttja som förråd.

Tillgänglighet
Sophantering.

-

-

Berörd byggnad

Korttidsparkering dagtid samt nattparkering
tillgänglig på Bangatan (allmän väg) i direkt
anslutning till fastigheten.
Övrig parkering tillgänglig inom Tomelilla
tätort.

SITUATIONSPLAN SVEA 22
RITAD AV:
Alexander Andrén
UTSKRIFTSFORMAT A3

DATUM:
2021-08-12

SKALA:
1:200

SITUATIONSPLAN

FASTIGHET
SVEA 22 – Bangatan 3 Tomelilla
Situationsplan utvisande berörd byggnad med plats för sophantering samt utomhusförråd.

Ä2 – Tagit bort infart och parkeringsplatser, tillgänglighet tillgodosedd i omgivning.
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Dnr BL 2021-000116 – Ankom 2021-08-25

Förråd

53

Byggnadsnämnden

Handläggare: Reza Zargari
Titel: Bygglovshandläggare
E-post: Reza.Zargari@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: Ansvarig

Diarienummer: BN DiarieNr
Datum 21 januari 2022

Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 Förhandsbesked nybyggnad
enbostadshus och garage
byggnadsnämndens beslut

Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av bostadshus och garage, i enlighet
med inlämnade och reviderade handlingar. Förhandsbeskedet villkoras med att
•

Befintliga VA-ledningar absolut inte får skadas vid markarbete inom
fastigheten.

•

Eventuell golvbrunn i garaget inte får anslutas till det allmänna
spillvattenledningsnätet på grund av risk för oavsiktliga utsläpp av kemikalier,
olja och drivmedel.

•

Österlen VA förespråkar en tät golvbrunn alternativt ska en oljeavskiljare
installeras på utgående spillvatten från garaget. Fastighetsägare och VAabonnenter ska följa de regler som finns i ABVA, Allmänna bestämmelser
för användande av Tomelilla kommuns allmänna vatten och
avloppsanläggning.

•

Kommunalt VA tillstånd eller enskilt vatten och avlopps tillstånd ska lämnas
in till byggnadsnämnden innan startbesked utfärdas.

•

Tillstånd från Trafikverket för att ansluta fastigheten till allmän väg 1545 för
nya till och utfartsvägar ska lämnas in till byggnadsnämnden innan
startbesked utfärdas.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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•
•

Ansökan om lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden innan
startbesked utfärdas.
Bostadsprojektet bör projekteras med en bra och tydlig säkerhetsmarginal
gentemot golfbanan, denna zon kan med fördel motverka med t.ex.
skyddsnät eller dylikt.

Byggnadsnämnden gör också bedömningen att den föreslagna avstyckningen av ca
2700-2800 kvm är lämplig. Den planerade byggnaden (enplansvilla) ska utformas
omsorgsfullt för att varsamt passa in i miljön och landskapet. Ansökan om
lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden innan startbesked utfärdas.
Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) kap 9 § 17. Motivet till
beslutet om ett positivt förhandsbesked är att åtgärder bedöms kunna komma att
uppfylla kraven i kap 9 § 31, det vill säga att det inte kommer att strida mot
områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning och kommer att kunna uppfylla
de krav som följer av 2 kap. och tillämpliga delar av 8 kap och att positivt
förhandsbesked för åtgärder enligt 9 kap § 17 kan lämnas.

Kommentar [ÅJ1]: Lantmäteriförrättning vara klar innan
bygglov kan prövas?

Kommentar [ÅJ2]: Lantmäteriförrättning vara klar innan
bygglov kan prövas?

Slutlig prövning sker mot kraven i PBL 9 § 31, och arbetet får inte påbörjas förrän
bygglov har sökts och beviljats och startbesked har erhållits.
Förhandsbeskedet prövar endast lokaliseringen, om platsen bedöms kunna bebyggas.
Lokal anpassning av byggnadernas utformning, höjd färdigt golv och
kontrollansvarig med mera ska fastställas i bygglovet.
Avgiften för handläggning av detta ärende är 13 328 kronor (8 568 kronor för
förhandsbesked och 4 760 kronor för hörande av grannar och Kungörelse i Postoch Inrikes Tidningar) enligt tabell 7 och 3 i fastställd taxa.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan

2021-10-21

Projektbeskrivning

2021-10-21

Karta

2021-10-21

Situationsplan, 2 st.

2021-10-21

Situationsplan, 2 st.

2021-12-23, 2021-12-29

Karta 2

2022-01-24
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Upplysningar
Beslutet om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
Faktura för avgifter enligt gällande taxa kommer att skickas separat.
Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte har sökts inom två år från den
dag då beslutet vann laga kraft.
Hur du överklagar
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Skåne
län men skickas till Tomelilla kommun, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla eller
skickas som e-post till bygg@tomelilla.se.
Ange diarienummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är
felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.
Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom
tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska
överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag
beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har fått in en ansökan on om förhandsbesked för nybyggnad av
enplansvilla och garage på fastigheten. Fastigheten om ca 6170 kvm ska styckas av så
att en mindre fastighet om ca 2700-2800 kvm bildas där den nya enplansvillan med
garage planeras, samtliga byggnader upptar enligt ansökan ca 315 kvm.
Den planerade byggnaden uppförs i enplansvilla (T-byggnad i modern stil).
Byggnaden är placerad för att rama in trädgården, fånga landskapet och skapa
atmosfär med slutningen på tomten. Byggnaden är högre i bakre delen med ett
slutande sedumtak (en fetbladsväxt som håller mycket fukt i bladen) mot trädgården.
Fronten består av fönsterpartier med skjutdörrar som gör trädgården till en del av
rummet och en enkel access till uteplatsen och pool. På gaveln mot gårdsplanen
inryms ett garage. Sedumtaket gör att huset smälter samman med naturen och här
finns också utrymme för solpaneler.
Den planerade byggnaden uppförs med enplansvilla och fastigheten förses med
kommunalt VA eller enskild anläggning.
Den nya fastigheten planerad få infart från Rosendalsvägen (allmän väg 1545).

Förutsättningar
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Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och delvis inom sammanhållen
bebyggelse samt i anslutning till detaljplanerade områden.
Fastigheten ligger mitt i den Österlenska naturen, i omedelbar anslutning till
Tomelilla samhälle och i söder och väster om fastigheten ligger Tomelilla golfbana.
Området är inte utpekat som vattenskyddsområde, har inga utpekade risker och
ligger inte inom område för risktransporter.
I marken för den planerade byggnationen finns inga kända föroreningar. Marken där
den planerade byggnationen ska ske är inte på annat sätt olämplig för byggnation.

Gällande lagstiftning
17 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen.
18 § Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vi den
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om lov görs.
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, 911§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ ide delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser.

Yttranden
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.
Österlen VA, Ystad-Österlenregion, Trafikverket, E.ON och Golfklubb Samt övriga
sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.
Österlen VA, Ystad-Österlenregion, Trafikverket och Tomelilla Golfklubben har
yttrat sig. E.ON har inte svarat.
Tomelilla Golfklubben har inget att invända under förutsättning att nybyggnad av
enplansvilla vid den angränsande fattigheten inte påverkas eller begränsas för
Golfklubbens fortsatta verksamhet och utveckling.
Säkerhet är vid projektering av enplansvilla vid golfbana något av den viktigaste
ingrediensen för ett lyckat slutresultat. Bostadsprojektet bör projekteras med en bra
och tydlig säkerhetsmarginal gentemot golfbanan, denna zon kan med fördel
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motverka med t.ex. skyddsnät eller dylikt vilket är vanligt förekommande vid
golfbanor för skydd mot bollar till väg och bostäder.
Inga övriga synpunkter har inkommit.

Bedömning och skäl till beslut
Den faktiska granskningen görs mot PBL kap 9 § 31, då bedömningen görs om
förslagen åtgärd kan komma att uppfylla kraven.
Slutlig detaljgranskning görs i bygglovsprocessen.
Den förslagna åtgärden kommer inte att stå i strid med antagen översiktsplan,
områdesbestämmelser och bedöms inte förutsätta planläggning.
De planerade byggnaderna lokaliseras till mark som bedöms vara lämpad för
ändamålet eftersom befintliga byggnader redan finns där ny enplansvilla och garage
planeras. Markförhållandena är goda för byggnation och ligger inte inom riskområde.
Den sammanlagda bedömningen är därför att den förslagna åtgärden nybyggnad av
enplansvilla och garage uppfyller kraven enligt PBL kap 9 § 17, samt bedöms kunna
uppfylla kraven i kap 9 § 31 och tillämpliga delar av utformnings kraven i 2 och 8 kap
och att förhandsbesked därför kan beviljas.
Byggnadsnämnden yttrar också att den planerade byggnationen och avstyckningen,
med ny utfart till Rosendalsvägen, bedöms vara lämplig.
Ansökan om lantmäteriförrättning ska dock göras innan startbesked utfärdas.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.
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Uppföljning
Beslut expedieras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse bygglovshandläggare Reza Zargari 2022-01-21
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 – Karta
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 – Ortofotobilder
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 – Projektbeskrivning
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 - Situationsplan 2
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 - Situationsplan 3
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 - Karta 2
Ullstorp 11:18, Ullstorp 3:10 - Bilder från fastigheten
Bygglovsenheten
Reza Zargari
Bygglovshandläggare
Beslutet skickas till:
Protokollsutdrags + handlingar
Sökanden
Sakägare som haft synpunkter
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Dnr BL 2021-000363 – Ankom 2021-10-21

60

Ny upprättad gränsdragning

61

Dnr BL 2021-000363 – Ankom 2021-12-29

Befintlig gräns

62
Dnr BL 2021-000363 – Ankom 2021-12-29

Ny upprättad gränsdragning

42 m

Befintlig gräns

Befintlig gräns

Träd
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Dnr BL 2021-000363 – Ankom 2021-12-29

Ny upprättad gränsdragning

Referenspunkter

Gatlyckat

42 m

Ny upprättad gränsdragning

Dnr BL 2021-000363 – Ankom 2021-12-29
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Befintlig gräns

Dnr BL 2021-000363 – Ankom 2021-10-21
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66

Dnr BL 2021-000363 – Ankom 2021-12-23

Vi bör få ett mått ifrån vägen till den närmsta tilltänkta fastighetsgränsen för att få en
uppfattning om hur långt ifrån vägen byggnationen skulle hamna. Se här nedan:

Dnr BL 2021-000363 – Ankom 2021-10-21
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68

69

70
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Byggnadsnämnden

Handläggare: Åsa Jonasson
Titel: Tf bygglovchef
E-post: Asa.Jonasson@tomelilla.se
Telefon: 0417-18130 / 180 00

Diarienummer: BN 2021/381
Datum 24 januari 2022

Tillsynsplan för Tomelilla kommun
Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden antar tillsynsplan för Tomelilla kommun, handlingsid: Bn
2022.1147.
Byggnadsnämnden beslutar begära resursförstärkning av kommunfullmäktige för att
tillsätta en heltidsanställd tillsynshandläggare under 1,5 år.

Ärendebeskrivning

Under verksamhetsåret 2021 har det framkommit att det finns en stor del pågående
tillsynsärenden som inte har handlagts och avslutats. Dessa tillsynsärenden har inte
kommunicerats ifrån förvaltningens sida under åren 2019 och 2020. Under 2021 har
arbete gjorts med att sammanställa och redovisa pågående tillsynsärenden vilket har
utmynnat i en tillsynsplan. Tillsynsplanen beskriver de resurser som finns i dag och
visar på att det inte finns utrymme för att handlägga äldre tillsynsärenden med dagens
förutsättningar. Resurser måste tas in för att handlägga tillsynsärendena.
Ekonomiska konsekvenser
Kan ge en intäkt till kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet har ingen bärighet på barnkonventionen.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.
Uppföljning
Uppföljning och redovisningen ska ske till nämnden för tillsättning av resurs samt
löpande redovisning för handläggning av ärendena som omfattas av tillsynsplanen.
Tillsynsplanen ska aktualiseras varje år och visa på behovsbedömning,
konsekvensanalys, prioriteringar och resursåtgång.

Beslutsunderlag

Tjänsteskivelse, Tf bygglovchef Åsa Jonasson, 2022-01-31
Tillsynsplan för Tomelilla kommun
Bygglovsenheten

Åsa Jonasson
Tf bygglovchef
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Tillförordnad bygglovchef Åsa Jonasson
Kommunfullmäktige
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Tillsynsplan
Enligt plan- och bygglagen

74
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1. Inledning
Byggnadsnämnden ansvarar för prövning och hantering av lov och förhandsbesked
samt tillsyn i enlighet med plan- och bygglagen men även dispenser och tillsyn av
strandskyddsärenden enligt miljöbalken. Byggnadsnämnden ska verka för en god
byggnadskultur samt en god och estetisk stads- och landskapsmiljö. Det åligger
nämnden att se till att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och
upplysningar men även utöva tillsyn över byggandet.
Byggnadsnämndens arbete med tillsyn regleras i plan- och bygglagen (PBL) och planoch byggförordningen (PBF) vilket ska medverka till att demokratiskt beslutade lagar
och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner. Tillsyn
ska ske vid anmälan och på nämndens eget initiativ enligt upprättad tillsynsplan.
Varför tillsyn?
Syftet med tillsyn är att säkerställa att våra bebyggda miljöer är säkra, hälsosamma
och tillgängliga. För att uppnå detta är tillsynen ett viktigt verktyg. I förarbetena till
de lagändringar som gjordes den 2 maj 2011 angavs att tillsynsarbetet behövde
stärkas. Som ett led i den strävan har tillsynsansvaret och ingripandemöjligheterna
förstärkts och förtydligats i PBL jämfört med äldre plan- och bygglagen (ÄPBL). Det
är byggnadsnämnden som ensam ansvarar för samhällets tillsyn över det som byggs
och att den befintligt byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut som gäller
enligt PBL. Byggnadsnämnden bär ensam ansvaret som tillsynsmyndighet och ska se
till att felaktigheter och brister åtgärdas och att lagstiftningen följs.
Tillsynen är strikt utformad i PBL och ska hanteras av byggnadsnämnden på ett
granskande och ingripande sätt där alla beslut har lagstöd i bedömningen. Det saknar
således utrymme för förhandling, situationsanpassning eller övertalning. Om
byggnadsnämnden inte utövar och hanterar tillsynen kan det ytterst bli en fråga om
straffansvar för tjänstefel och skadeståndsansvar på grund av vårdslös
myndighetsutövning.
En förutsättning för att kunna bedriva en korrekt och lagenlig tillsyn är ett
engagemang och vilja från politiker och chefer att ge byggnadsnämnden och de som
arbetar med tillsyn de resurs- och kompetensmässiga förutsättningar som krävs för
ett fungerande tillsynsarbete. Det måste även finnas ett uttalat stöd för de personer
som arbetar med tillsynen.
Ett tydligt motiv till varför tillsyn ska bedrivas är en demokratifråga. I hela vårt land
ska regler tillämpas på samma sätt inom ramen för det mindre eller större
bedömningsutrymme som finns i de olika reglerna. Det är endast om reglerna tillåter
det som undantag och avsteg kan göras. En sådan tillämpning är rättssäker, rättvis
och enhetlig och uppnås genom att byggnadsnämnden bedriver en effektiv och
korrekt aktiv tillsyn. Ett av de viktigaste skälen att bedriva tillsyn ska inte glömmas
bort och är att vår bebyggda miljö ska vara säker, hälsosam och tillgänglig.
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Förbygga behovet av tillsyn och tillsynsingripande
Även om byggnadsnämnden bedriver ett aktivt tillsynsarbete är det ett förhållandevis
litet antal byggnadsverk som slutligen blir föremål för tillsyn. Det är därför viktigt att
byggnadsnämnden tidigt i byggprocessen arbetar med förebyggande åtgärder för
behovet av tillsyn och tillsynsingripande. Här finns möjlighet att arbeta förebyggande
i de tekniska samråden och arbetsplatsbesöken för de ärenden som handlar om att
uppfylla de tekniska egenskapskraven. Om byggherren får upplysning i detta skede
om att byggnadsnämnden kan komma att bedriva tillsyn kombinerat med att vara
fysiskt närvarande vid platsbesök är en viktig del i det förebyggande arbetet med
tillsyn. Att arbeta förebyggande underlättar även för byggherren som gör avsteg från
de tekniska egenskapskraven. Kan detta upptäckas och informeras om i ett tidigt
skede undviker man att bedriva tillsyn när byggnadsverken står klara. Det blir då en
mycket högre kostnad för byggherren att rätta felaktigheter i efterhand.
Vad är tillsyn enligt plan- och bygglagen?
Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla
Det innebär att enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och i publika lokaler ska
åtgärdas.
Underhåll och varsamhet
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformning och tekniska
egenskaper bevaras.
Underhåll och skötsel
Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och
skötas så att risk för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning
och trafik inte uppkommer.
Ventilation, hissar och andra motordrivna anordningar ska vara godkända
Kontroll av ventilationen i byggnader, hissar och andra motordrivna anordningar ska
utföras inom bestämt intervall och visa på godkänd funktion.
Tillståndspliktiga åtgärder
Tillståndspliktiga åtgärder ska ha de tillstånd som krävs innan de utförs. Byggregler
och kontrollplaner ska följas under byggprojekten och det ska finnas förutsättningar
för att utfärda slutbesked.
Att utföra tillsyn

Bevaka

Byggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsynen ska planeras
årsvis genom en tillsynsplan som visar behovsbedömning, konsekvensanalys,
prioriteringar och resursåtgång.

Utreda

Så fort det finns misstanke att det förekommer förseelser inom tillsynsområdet ska
ett tillsynsärende påbörjas omgående. Utredningen ska visa på om det förekommer
en förseelse eller inte och ska avslutas med beslut om att fortsätta ärendet med ett
ingripande eller att avsluta ärendet. Ärendet ska diarieföras.

Ingripa

Ett ingripande innebär en påföljd för den som utfört en förseelse eller den som
gynnas av den. Påföljd innebär att utföraren ska rätta till förseelsen med eller utan
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byggsanktionsavgift/vite eller att enbart betala en byggsanktionsavgift. Ingripandet
avslutas med beslut om att rättelsen är utförd eller att byggsanktionsavgift är betald.

Arkivera

När ärendet är avslutat kan beslut och handlingar arkiveras.

Den rättsliga regleringen av byggnadsnämndens tillsynsansvar
Byggnadsnämndens arbete med tillsyn regleras i plan- och bygglagen och i plan- och
byggförordningen. Nedan följer en sammanfattning av vad lagtexten innebär för
byggnadsnämndernas tillsynsansvar.

Plan- och bygglagen (2010:900)

Byggnadsnämnden pekas ut som tillsynsmyndighet. 1 kap 3 § PBL.
Kärnan i byggnadsnämndens tillsynsansvar där byggnadsnämndens
efterhandgranskande roll lyfts fram. Av bestämmelsen framgår det att
byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att
ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte
har följt en bestämmelse eller föreskrifter, domar eller andra beslut som har
meddelats med stöd av lagen, 11 kap 5 § PBL. Tillsyn är att betrakta som
myndighetsutövning och det är därför viktigt att ha klart för sig att underlåtenhet att
utöva tillsyn ytterst kan leda till straffansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1 §
brottsbalken.
Om det finns skäl för ingripande enligt 11 kap PBL ska byggnadsnämnden handlägga
frågan skyndsamt, 10 kap 37 § PBL.
De regler om ingripanden och påföljder som byggnadsnämnden förfogar över och
som den - om förutsättningarna för det är uppfyllda - är skyldig att tillämpa vid sin
tillsyn, 11 kap 17 – 63 § PBL.

Plan- och byggförordningen (2011:338)

I förordningen finns en precisering att tillsyn utövas direkt gentemot den som
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd (tillsynsobjekt), 1 kap 6 § plan- och
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byggförordningen. Tillsynsobjekten framgår av bestämmelserna i 11 kap 17 - 63 §
plan- och bygglagen: Byggherrar, fastighetsägare, ägare av byggnadsverk,
kontrollansvariga, sakkunniga, funktionskontrollanter, nyttjanderättsinnehavare,
väghållare, huvudmän för allmänna platser.
8 kap. 2 § plan-och byggförordningen innehåller en precisering av
Byggnadsnämndens tillsynsansvar och det ansvar och de regler som
byggnadsnämnden ska bedriva tillsyn för (efterhandsgranska):
Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar
byggnadsnämnden för tillsynen över att
1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen (2010:900) och
enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och
2. bestämmelserna i 8 kap. 1–18 och 24–26 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och
bygglagen och i anslutande föreskrifter följs i övrigt.
Byggnadsnämndens skyldighet att regelbundet följa upp och utvärdera sitt
tillsynsarbete. 8 kap 8 § PBF.
Byggnadsnämndens skyldighet att på begäran lämna den information som Boverket
och länsstyrelsen behöver för sin tillsynsvägledning regleras i 8 kap 9 § PBF.
Precisering av sanktioner vid tillsyn, 9 kap PBF.

2. Tillsynsområden
Enkelt avhjälpta hinder – tillgänglighet
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde
samt på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska
och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Frågan om ett hinder är
enkelt att avhjälpa kan omprövas om förutsättningarna förändras.
Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket och 12 §
andra stycket PBL. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2013:9, HIN 3offentliga/ publika lokaler, som trädde i kraft den 1 juli 2013.
När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än
byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga.
Kravet finns i 8 kap 12 § första stycket PBL. Boverket har gett ut
tillämpningsföreskrifter, BFS 2011:5 ALM 2.
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Syfte
För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället är det viktigt att
funktionshinderperspektivet genomsyrar de kommunala verksamheterna. Det är även
viktigt att kommunen arbetar för att förbättra tillgängligheten. I och med ansvaret för
den fysiska planeringen har kommunen en avgörande roll i målet om ett tillgängligt
Sverige. Byggnadsnämnden har ansvaret för att publika lokaler ska var tillgängliga för
alla. Det är en fråga om jämställdhet och rättvisa.
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
Det är fastighetsägaren, oavsett vem som använder byggnaden, som är ansvarig att en
OVK görs. Byggnadsnämnden ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar. Vid en
OVK ska det kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i
huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
Har en omfattad ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna
som gällde vid ombyggnadsåret. OVK utförs för att säkerställa ett tillfredställande
inomhusklimat i byggnader. Dessutom ska det undersökas vilka åtgärder som kan
vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte
medför ett försämrat inomhusklimat.

Syfte
Att ha god tillsyn av OVK då ventilationen är väsentlig för en god innemiljö.
Bristande ventilation kan leda till en ökning av allergier, astma samt nedsatt
prestationsförmåga för de som är i lokalerna. Miljöer där barn vistas bör prioriteras,
då de är extra känsliga. Byggnadens välmående.
Hissar och andra motordrivna anordningar
Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid.
Byggnadsnämnden ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar. Fastighetsägaren ska
också se till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt i varje hiss. På
skylten ska det framgå sistadatum för när hissen måste besiktigas nästa gång. Alla
hissar ska besiktigas en gång om året.
Tillsynen omfattar även motordrivna anordningar, bostadsanpassnings hissar och
skidliftar m.fl.
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Syfte
Att hissar och motordrivna anordningar är säkra att använda.
Olovligt byggande - olovlig åtgärd
Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov (olovligt
byggande). Egentligen står benämningen för alla åtgärder som är bygglovspliktiga
men som man gör utan bygglov.
Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts har
byggnadsnämnden rätt att ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgift kan
tas ut även när det gäller till exempel igångsättning av ett bygglovs- eller
anmälningspliktigt arbete innan startbesked meddelats eller när ett byggnadsverk
börjat användas innan ett slutbesked utfärdats.

Preskriptionstiden för rättelseförelägganden vid olovligt byggande är 10 år och
efter det är då för sent att besluta om exempelvis rivning av det olovligt byggda.
Tioårsregel gäller dock inte när man ändrat en bostadslägenhet till väsentligt annat
ändamål, till exempel kontor eller hantverk. Det är kommunen som har bevisbördan
vid ingripanden. Kommunen kan inte ta ut byggsanktionsavgiften om
byggnadsnämnden inte låtit den som byggt olovligt, fått möjlighet att yttrande sig
inom fem år efter överträdelsen. För andra typer av förelägganden finns däremot
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ingen preskriptionstid. Om det bedöms möjligt att bevilja lov i efterhand för en
olovlig åtgärd, ska kommunen driva ärendet genom lovföreläggande.
Förvanskningsförbudet (PBL 8 kap.13 §) skyddar byggnader som är särskilt
värdefulla ur historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Förvanskning avser
förändringar av karaktärsdrag eller egenskaper som utgör byggnaders 9 kulturvärden,
på ett sådant sätt att ett av dessa värden förstörs helt eller delvis. Det gäller både
invändiga och yttre ändringar och oavsett om bygglov krävs eller inte. Skyddet gäller
även bebyggelsemiljöer.
Vid ändring av en byggnad då det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel,
hantverk eller industri krävs bygglov. Enligt 9 kap. 2 § 3a PBL ska förändringen vara
väsentlig, exempel på förändringar som är väsentlig ändring:
- förskola
- bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
- butik
- restaurang, pizzeria eller café
- industrilokal
- detaljhandel
- bostad
- hotell eller kontor
- kontor
- butik, hotell eller verkstad
- garage som bostadskomplement
- lagerlokal som verksamhet
- samlingslokal (exempelvis biograf)
- kontor, bostad eller butik
Kontroll av att byggherren har startbesked innan byggnationen påbörjas och
slutbesked innan anläggningen tas i bruk 10 kap. 3§ PBL.

Syfte

Det är viktigt för det allmännas förtroende att byggnadsnämnderna lever upp till sitt
ansvar att se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är en demokratisk rättvisefråga
att den enskildes möjlighet att bygga grundas på lagar och bestämmelser och inte på
grannarnas goda vilja. Byggnadsnämnden kontrollerar att åtgärderna uppfyller de
krav som lagen ställer.
Bristande underhåll
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de
tekniska egenskaperna bevaras. Det innebär att byggnadstekniskt underhåll skall ske
så att byggnaden bibehåller de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om t.ex.
bärförmåga, säkerhet vid användning och vid brand, skydd med hänsyn till hälsa och
lämplighet för det avsedda ändamålet.
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Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och
skötas så att risk för olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för
omgivning och trafik inte uppkommer. Tomter skall underhållas och skötas oavsett
om den är bebyggd eller inte.
Reglerna återfinns i 8 kap 4-5 §§ och 14-16 §§ PBL samt 3 kap PBF.
Vid klagomål/anmälan om nedskräpning är det viktigt att den som tar emot
anmälan klargör med anmälaren var nedskräpningen skett och vad den innehåller för
att rätt nämnd/enhet ska kunna handlägga ärendet. Vid osäkerhet kring ansvar bör
en gemensam bedömning på plats göras.
- Bygg: Nedskräpning på tomtmark handläggs av bygg. Är farligt avfall inblandat ska
ärendet handläggas av miljö.
- Miljö: Utanför detaljplanelagt område eller om farligt avfall är inblandat handläggs
detta av miljö. Där det inte finns någon ansvarig för nedskräpningen, utanför
tomtmark, är det kommunens (tekniska kontorets) ansvar att städa upp både inom
och utanför detaljplanelagt område.
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltar.

Syfte
Upprätthålla en god status på byggnadsverk och motverka att tomter, allmänna
platser och andra byggnadsverk än byggnader inte underhålls och sköts på ett sätt så
att risk för olycksfall och att betydande olägenheter uppkommer. Trafiksäkerhet,
skyltar utanför plan som stör trafiken m.m.

Lekplatser
Byggnadsnämnden ansvarar för att utöva tillsyn över lekplatser. Den är nämnden
som har tillsyn över att de som ansvarar för lekplatsen följer kraven vid uppförande
och ändring av lekplatser. Tillsynsansvaret gäller oavsett om uppförandet eller
ändringen kräver lov eller inte. Nämnden har även tillsyn över att kraven på vård,
skötsel och underhåll följs i bruksskedet samt att enkelt avhjälpta hinder undanröjs.
I plan- och bygglagstiftningen finns krav på lekplatser både när det gäller mark och
fasta lekanordningar. De krav som är av störst betydelse är kravet på säkerhet vid
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användning och kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga.

Syfte
Upprätthålla en god status på lekplatser så att underhåll sköts på ett sätt så att risk för
olycksfall och att betydande olägenheter uppkommer. Lekplatser ska också vara
tillgängliga och användbara för alla.

Strandskydd, tillsyn enligt miljöbalken
Generellt strandskydd infördes 1975 med syfte att bevara allmänhetens friluftsliv och
land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. Det generella
strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och
inkluderar även undervattensmiljön. Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet,
insjöar och vattendrag oavsett storlek. Det är förbjudet att inom
strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, som till exempel att anlägga, gräva eller
bygga något. Bestämmelserna gäller både i tätort och i glesbygd. På några få platser är
strandskyddet borttaget, till exempel i en del tätorter. Miljönämnden eller
byggnadsnämnden kan lämna dispens från strandskyddsreglerna under vissa
förutsättningar som finns uppräknade i miljöbalken.
Regler om strandskydd finns i kap 7 §§ 13-18h Miljöbalken.

Syfte

Strandskyddets syfte är att bevara allmänhetens tillgång till vatten och stränder vilket
är av stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Övergången mellan land och vatten
är betydelsefull som livsmiljö för många olika arter. Den strandnära zonen är
värdefull bland annat för skydd och övervintring. Strandskyddet skyddar djur och
växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet. Strandskyddet gäller
även ute i vattnet, vissa bottnar kan exempelvis vara värdefulla miljöer.
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3. Behovsutredning
Här nedan redovisas inkommande bygglovs- och anmälningsärenden samt hänförliga
arbetsuppgifter för år 2020 och 2021 (perioden 210101-211031).
Inkommande ärende, bygglov år 2020
Inkommande bygglovsärenden

Antal/år Tim/ärende Tim/år

Nybyggnation av en- och tvåbostadshus

44

8

352

Nybyggnation av flerbostadshus

5

16

80

Nybyggnation av företagslokaler

16

10

160

Tillbyggnader

53

4

212

Komplementbyggnader

18

4

72

Skyltar, övrigt

81

4

324

Transformatorstationer

27

4

108

Fasadändringar

50

4

200

Strandskyddsdispenser

9

3

27

Kurser och konferenser

300

Extern samverkan (länet, höglandet)

300

Intern samverkan

300

Övrig administration (webb, planering,
blanketter m.m.)

780

Summa

303

3215

Inkommande ärende, bygglov 2021-01-01 till 2021-10-31
Inkommande bygglovsärenden
Antal/år Tim/ärende Tim/år
Nybyggnation av en- och tvåbostadshus

24

8

192

Nybyggnation av företagslokaler

9

10

90

Nybyggnation av flerbostadshus

1

16

16

Tillbyggnader

34

4

136

Komplementbyggnader

17

4

68

Skyltar, övrigt

51

4

204

Transformatorstationer

51

4

204
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Fasadändringar

23

4

92

Strandskyddsdispenser

6

3

18

Förfrågning, rådgivning, information m.m.

700

Kurser och konferenser

300

Extern samverkan (länet, höglandet)

300

Intern samverkan

300

Övrig administration (webb, planering,
blanketter m.m.)

780

Summa

216

57

3400

Statistik enligt ovan är för perioden 1 januari till 31 oktober 2021. Prognos för
november och december 2021 räknas ut baserat på inkomna ärenden enligt ovan:
Snittid per ärende: 3,8 timmar
Antal ärenden per månad: 21,6 stycken
För november och december 2021: 43 ärenden, 164 timmar
Totalt för 2021: 259 ärenden, 3 564 timmar
Inkommande ärende, anmälan år 2020
Inkommande anmälningspliktiga ärenden

Antal/år Tim/ärende Tim/år

Tekniskt samråd

92

3

276

Arbetsplatsbesök

15

3

45

Slutsamråd

18

3

54

Anmälan (eldstad, attefall, ventilation m.m, inkl.
tekniskt samråd

72

3

216

Förfrågning, rådgivning, information m.m.

700

Kurser och konferenser

300

Extern samverkan (länet, höglandet)

300

Intern samverkan

300

Övrig administration (webb, planering,
blanketter m.m.)

780

Summa

2971

Inkommande ärende, anmälan 2021-01-01 till 2021-10-31
Inkommande anmälningspliktiga ärenden
Antal/år Tim/ärende Tim/år
Tekniskt samråd

43

3

129

Arbetsplatsbesök

17

3

51
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Slutsamråd

21

3

63

Anmälan (eldstad, ventilation m.m, inkl. tekniskt 69
samråd

3

207

Förfrågning, rådgivning, information m.m.

700

Kurser och konferenser

300

Extern samverkan (länet, höglandet)

300

Intern samverkan

300

Övrig administration (webb, planering,
blanketter m.m.)

780

Summa

1380

Under år 2021 har byggnadsinspektör som ansvarar för ovanstående arbetsuppgifter
inte arbetat full tid under våren. Sysselsättningen har som lägst varit 25%. Under
perioden juni till augusti har bygglovenheten haft vakans för byggnadsinspektör.
Konsulttimmar har köpts in för de mest akuta ärendena. Sedan 2 augusti är
byggnadsinspektör med 100% sysselsättning på plats. Statistiken för 2021 blir således
inte rättvisande då tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd aktivt ska
hanteras av tjänsteman för att komma med här ovan.

Tillsyn, oavslutade ärenden
Tillsyn

Antal/år Tim/ärende Tim/år

Ovårdad tomt

54

10

540

Olovligt byggande

94

10

940

Påbörjat utan startbesked

2

1

2

Tagit i bruk utan slutbesked 2

1

2

OVK

30

0,3

9

Total

182

1493

Enligt SKL:s grundmodell för behovsutredning antas följande:
Aktivitet

Timmar Summa

Semester

220

Sjukdom

60

VAB

60

Friskvård

40

Personlig tid

60

Utbildning

100

Extern samverkan

100

440
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Intern samverkan

100

Planering

80

Kvalitetsarbete

80

Övrig administration

100

560

Kärnverksamhet

1000

1000

Summa

2000

Ovanstående modell visar att en handläggare på heltid, har ca 1 000 timmar för
kärnverksamheten och ca 500 - 600 timmar för gemensam tid, vilket innebär att man
kan planera för 1 500 - 1 600 arbetstimmar/heltidstjänst. Vid deltidstjänst minskar
främst tiden för kärnverksamheten då övrig tid oftast tas i anspråk.
Kategori

Totalt
Antal heltids- Arbetstimmar/heltidsarbetstimmar/ tjänster
tjänst
år

Bygglovsärenden
2021

3 564

3

1188

Anmälningsärenden 2020

2 971

1

2971

Totalt

6 535

4

1634

4. Konsekvensanalys
Befintliga resurser om tre handläggare klarar av att hantera inkommande
bygglovsärenden. Till detta ska beaktas att i dag utför handläggarna många
administrativa arbetsuppgifter som bör ligga på en administratör istället. Detta då
administratören har en sysselsättning på 60% istället för 40%. Det pågår även ett
arbete på enheten vad gäller utveckling av mallar, rutiner och digitalisering som
kräver sin arbetsinsats.
För anmälningsärenden, tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd klarar inte
en inspektör att hantera dessa ärenden och arbetsuppgifter. En omfördelning av
arbetsuppgifter behöver ske då enheten totalt sett bör kunna hantera inkommande
ärendemängd.
För att kunna handlägga och avsluta de tillsynsärenden som ligger fram tom 2021-0801 krävs uppskattningsvis 1 493 antal timmar. Ska dessa ärenden kunna hanteras och
avslutas måste ytterligare resurser tillkomma till bygglovenheten. Resurserna kan
antingen vara via projektanställning eller konsulttimmar. Resurser måste ha rätt
kompetens för att kunna handlägga tillsynsärendena på ett rättssäkert sätt.
Till ovan antal timmar ska tilläggas att det krävs en större arbetsinsats med mallar och
rutiner för att handlägga tillsynsärendena då detta saknas i dag. Det kräver även en
arbetsinsats att gå igenom ärendena och skapa prioriteringsordning för dem.
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Tillsynen ska sedan planeras årsvis genom en tillsynsplan som visar behovsbedömning,
konsekvensanalys, prioriteringar och resursåtgång. Det är då av stor vikt att följa upp
att hantering av inkommande nya tillsynsärenden kan hanteras av befintliga resurser.

5. Prioriteringar
Förvaltningen föreslår byggnadsnämnden att tillföra ytterligare resurser för att täcka
behovet avseende oavslutade tillsynsärenden enligt vad som ovan har redovisats.
Utan denna extra resurs kommer endast inkommande anmälningar att kunna
hanteras av befintlig byggnadsinspektör med stöd av bygglovhandläggarna.
Ärendena kommer att handläggas i enlighet med följande prioriteringsordning:
Prioritering 1
När åtgärden medför en eller flera av följande punkter
1. Uppenbar risk för liv, hälsa eller egendom
2. Bristande underhåll med uppenbar risk för hälsa och säkerhet
3. Omgivningen, grannar eller allmänheten upplever stora olägenheter
Prioritering 2
När åtgärden medför en eller flera av följande punkter
1. Möjlig fara för liv, hälsa eller egendom
2. Bristande underhåll i större omfattning
3. Omgivningen, grannar eller allmänheten upplever olägenheter
Prioritering 3
När åtgärden medför en eller flera av följande punkter
1. Ingen fara för liv, hälsa eller egendom
2. Bristande underhåll i mindre omfattning
3. Omgivningen, grannar eller allmänheten upplever vissa alternativt inga
olägenheter.

6. Fokusområden 2022
Under 2022 kommer bygglovsenheten primärt att fokusera på
1. Olovligt byggande (ärenden där byggsanktionsavgifter är möjliga att ta ut
hanteras först utefter prioriteringsordning ovan)
2. Ovårdad tomt
3. Påbörjat utan startbesked
4. Tagit i bruk utan slutbesked
5. OVK
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7. Roller och ansvar när det gäller tillsyn enligt PBL
Allmänheten
- Brukar det byggda och kan anmäla förhållanden som de anser inte stämmer överens
med lagstiftningen till de myndigheter som har tillsyn (byggnadsnämnderna).

Byggherrar och fastighetsägare
- Är tillsynsobjekt (8 kap 2 § PBF jämfört med 11 kap PBL och 1 kap 6 § PBF)
- Är skyldiga att följa bestämmelser i PBL.
- Ska drabbas av ingripanden och påföljder om de inte följer regler som omfattas av
tillsyn (11 kap PBL). Gäller vid uppförande, ändring, anläggning och underhåll av
byggnadsverk, tomter, allmänna platser m.m.
- Ska följa bindande föreskrifter och domar, bindande beslut (DP, OB, lov,
startbesked (inklusive kontrollplan), kompletterande villkor, slutbesked, tillsynsbeslut.
- Delta vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.
- Utföra kontroller under byggskedet.
- Göra anmälningar enligt kontrollplan.
- Rätta till avvikelser.
- Bibehålla tekniska egenskaper under byggnadens livslängd.

Byggnadsnämnden

- Är tillsynsmyndighet (11 kap 3 § PBL)
- Ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång
till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att
nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt (12 kap 7 §
PBL).
- Har tillsyn över hur byggherrar fullgör sina skyldigheter enligt PBL (8 kap 2 § PBF)
- Är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta
om påföljd om det finns anledning att anta att tillsynsobjekt inte följt bindande
bestämmelser eller beslut med stöd av sådana (11 kap 5 § PBL). Skyldigheten gäller
oavsett om frågan uppkommit genom en anmälan eller på annat sätt.
- Är skyldig att hantera en tillsynsfråga skyndsamt (10 kap 37 § PBL)
- Kan drabbas av straffansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken vid felaktig
eller utebliven tillsyn
- Ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet (8 kap 8 § PBF)

Länsstyrelserna

- Ska tillsammans med Boverket ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning genom råd
och stöd i dess tillsynsarbete (8 kap 13 och 14 § PBF).
- Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning (8 kap 16 § PBF). 16
- Ska följa upp byggnadsnämndens tillämpning av PBL och föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd
om den allmänna tillämpningen av (8 kap 18 § PBF).
- Prövar överklagande av byggnadsnämndernas beslut om ingripande och påföljder
(13 kap 4 § PBL)
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- Har tillsyn över kommunernas beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser,
samt i vissa avseenden lovbeslut och förhandsbesked, och ska upphäva dem om de är
felaktiga (enligt 11 kap 10 – 12 § PBL).
- Ska regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete (8 kap 8 § PBF)

Boverket
Tillsynsvägledning

- Ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelserna i plan- och byggfrågor (8 kap 16 § PBF)
- Ska tillsammans med länsstyrelserna ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning
genom råd och stöd i dess tillsynsarbete (8 kap 13 PBF)
- Ska ge byggnadsnämnden och länsstyrelsen tillsynsvägledning ( 8 kap. 15§ PBF).
- Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning (8 kap 16 § PBF).
- Ska regelbundet sammanställa erfarenheterna från kommunens tillsynsarbete, och
länsstyrelsens och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning. Sammanställningen
ska lämnas till regeringen(8 kap 17 § PBF).
- Får meddela föreskrifter om vilken information en tillsynsmyndighet enligt 8 kap 9
§ PBF ska lämna samt hur informationen ska lämnas (10 kap 25 § PBF)
- Ska följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från
tillämpningen av PBL och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och
redovisa detta till regeringen (8 kap 19 § PBF)

Mark- och miljödomstolarna

- Prövar efter överklagande länsstyrelsens beslut angående överklagande av
byggnadsnämndernas beslut om ingripande och påföljder (13 kap 6 § PBL)

Regeringen

- Prövar efter överklagande länsstyrelsernas tillsynsbeslut att helt eller i en viss del
upphäva detaljplaner, områdesbestämmelser, lov eller förhandsbesked (13 kap 5 §
PBL)
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8. Bilaga
Exempel som konkretiserar och illustrerar byggnadsnämndens
tillsynsansvar, ingripanden och påföljder
1. En lov- eller anmälanpliktig åtgärd har utförts utan lovbeslut eller anmälan eller i
strid med lovbeslut.
- Lovföreläggande och förbud att fortsätta åtgärden/arbetet
- Rättelseföreläggande (om inte lov beviljas i efterhand)
- Vite (kopplat till stoppbeslut/rättelseföreläggande)
- Byggsanktionsavgift
- Beslut om att BN upprättar ritningar m.m. på ägarens bekostnad
2. En lov- eller anmälanpliktig åtgärd har påbörjats utan startbesked
- Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet
- Vite
- Byggsanktionsavgift
3. En väsentlig del av kontrollplanen har inte följts
- Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet
- Vite
4. Ett byggnadsverk har tagits i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked
- Användningsförbud
- Vite
- Byggsanktionsavgift
5. Det saknas förutsättningar att meddela slutbesked
- Användningsförbud
- Vite
6. Ett byggnadsverk uppfyller inte tekniska egenskapskrav
- Åtgärdsföreläggande
- Rättelseföreläggande
- Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet (uppenbarhetskrav)
- Användningsförbud (om säkerhetsbrister)
- Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom BN på den försumliges bekostnad
- Handräckning
- Byggsanktionsavgift
7. Ett byggnadsverk uppfyller inte underhållskravet
- Åtgärdsföreläggande/föreläggande om underhållsutredning
- Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom BN på ägarens bekostnad
8. Ett enkelt avhjälpt hinder har inte undanröjts
- Åtgärdsföreläggande
- Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom BN på den försumliges bekostnad
9. En kontrollansvarig eller funktionskontrollant har åsidosatt sina skyldigheter
- Entledigande och utseende av annan
- Anmälan till certifieringsorganet
10. Ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och sätts inte i
stånd inom skälig tid
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- Rivningsföreläggande
- Vite

Trafiksäkerhet, vid utfarter ska sikten vara fri minst 2,5 m från gatan eller

gångbanan, häckar och staket får vara högst 80 cm höga. Det krävs fri höjd för
trafikanter och de buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana får
som lägst vara 2,5 m över gångbana, 3,2 m över cykelväg och 4,6 m över körbana.

Exempel på byggnadsnämndsarbete som INTE är tillsyn
1. Handläggning och prövning av lovansökan
2. Genomgång av handlingar mm vid tekniskt samråd inför startbesked
- Byggherrens förslag till kontrollplan
- Övriga handlingar
3. Beslut om startbesked (eller beslut om vägrat startbesked)
- Kontrollplan
- Villkor
4. Kontrollarbete (egenkontroll eller sakkunnig)
5. Arbetsplatsbesök
6. Genomgång av byggherrens dokumentation från egenkontroll
7. Beslut om kompletterande villkor till startbeskedet
8. Genomgång vid slutsamråd
Observera – flera av dessa aktiviteter kan aktualisera en tillsynsinsats. Detta blir fallet
om BN vid ett tekniskt samråd som exempel får kännedom om att byggnadsarbetena
påbörjats utan startbesked. Byggnadsnämnden får då starta upp ett tillsynsärende.
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Byggnadsnämnden

Handläggare: Matilda Dufvander
Titel: Bygglovadministratör
E-post: Matilda.Dufvander@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: Ansvarig

Diarienummer: BN 2022/3
Datum 24 januari 2022

Anmälningsärenden 24 november 2021
till och med 24 januari 2022
Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden 24
november 2021 till och med 24 januari 2022 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden 24 november 2021 till och med 24
januari 2022 redovisas:
1. Beslut från Länsstyrelsen 2021-11-25 att upphäva och återförvisa beviljat
beslut Bn § 32/2021 2021-08-25 för bygglov gällande ombyggnad och ändrad
användning på fastigheten Nedraby 5:5, BL 2021-000100.
2. Beslut från Länsstyrelsen 2021-12-01 att ändra byggnadsnämndens beslut för
beviljad strandskyddsdispans 2020-03-12, dnr 2020-000063 BL 2020-000009.
3. Inkommen överklagan 2021-12-20 av beviljat bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus på fastigheten Svärdet 17, BL 2021-000402.
4. Beslut från Länsstyrelsen 2022-01-24 att avslå överklagan av beviljat bygglov
för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Svärdet 17, BL 2021-000402.
5. Ordförandebeslut avseende bygglov ombyggnad och ändrad användning från
mejeri till verksamhetslokal, handlingsid: Bn 2022.64.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, bygglovsadministratör Matilda Dufvander, 2022-01-25.
Beslut från Länsstyrelsen 2021-11-25 att upphäva och återförvisa beviljat beslut Bn §
32/2021 2021-08-25 för bygglov gällande ombyggnad och ändrad användning på
fastigheten Nedraby 5:5, handlingsid: Bn 2022.51.
Beslut från Länsstyrelsen 2021-12-01 att ändra byggnadsnämndens beslut för beviljad
strandskyddsdispans 2020-03-12, handlingsid: Bn 2022.52.
Inkommen överklagan 2021-12-20 av beviljat bygglov för nybyggnad av
flerbostadshus på fastigheten Svärdet 17, handlingsid: Bn 2022.49.
Beslut från Länsstyrelsen 2022-01-24 att avslå överklagan av beviljat bygglov för
nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Svärdet 17, handlingsid: Bn 2022.50.
Bygglovsenheten

Matilda Dufvander
Bygglovadministratör
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BESLUT

1(3)

2022-01-24

Dnr 403-49688-2021
f.delg

Projektfastigheter 3 Ystad AB
Aktergatan 3
271 55 Ystad

Kontakt

Rättsenheten
010-224 16 60 (exp)

Överklagande av beslut om bygglov för
nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten
Svärdet 17 i Tomelilla kommun; nu fråga om
avvisning
Beslut
Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Redogörelse för ärendet
Byggnadsnämnden i Tomelilla kommun (nämnden) beslutade den 30 november
2021 (delegationsbeslut) att på den rubricerade fastigheten bevilja bygglov för
nybyggnad av ett flerbostadshus och en sidobyggnad.
Beslutet har överklagats av Projektfastighet 3 Ystad AB (bolaget) med yrkande om
att beslutet i första hand ska upphävas och i andra hand återförvisas till nämnden för
erforderlig handläggning.

Av 13 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) och 42 § förvaltningslagen
(2017:900) följer att ett beslut om bygglov får överklagas av den som beslutet angår,
om det har gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas.
Ett beslut om bygglov anses enligt praxis angå ägare av eller boende på fastigheter
som gränsar direkt till den fastighet bygglovet gäller. Rätt att överklaga brukar även

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
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Skäl för beslutet

BESLUT
2022-01-24

2(3)
Dnr 403-49688-2021

anses föreligga om endast en gata eller väg skiljer fastigheterna åt. Därutöver anses
beslutet angå ägare till fastigheter i nära grannskap, om de är särskilt berörda med
hänsyn till arten och omfattningen av den aktuella åtgärden, natur- eller trafikförhållandena på platsen med mera (jfr RÅ 1992 ref. 81). Frågan om någon som
äger en fastighet i närheten är berörd på sådant sätt att klagorätt får anses föreligga
får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
Länsstyrelsens bedömning
Bolagets fastighet Skölden 4 gränsar inte direkt till Svärdet 17. Det har inte i övrigt
framkommit att bolaget i övrigt innehar någon särskild rätt till fastighet som gränsar
till den fastighet på vilket bygglovet beviljats. Inte heller skiljs fastigheterna åt endast
av en gata eller väg. Bolaget har därmed inte klagorätt på någon av dessa grunder.
Bolaget anför i sitt överklagande att det finns för få parkeringsplatser för flerbostadshuset och att detta kommer medföra betydande olägenheter vid andra fastigheter i
området. Länsstyrelsen anse emellertid inte att detta är sådana betydande
olägenheter på grund av trafikförhållanden att bolaget ska anses vara särskilt berört
av beslutet. Överklagandet ska därför avvisas.
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, se
nedan.
Beslutet har fattats av länsassessor Johan Åsberg, rättsenheten.
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Expedition till:
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden
Tomelilla Fastigheter AB, Tome Najdovski (tome729@hotmail.com)

BESLUT
2022-01-24

3(3)
Dnr 403-49688-2021

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska ni skriva till Mark- och
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas till
skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne, Rättsenheten, 205 15 Malmö.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och
hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet
ska ändras. Uppge namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni
har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med
detta.
Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick del
av beslutet. Överklagande från part som företräder det allmänna ska ha kommit in
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Annars kan överklagandet inte
tas upp till prövning. Om förenklad delgivning tillämpas gäller istället de regler som
informerats om i samband med bekräftelsen på överklagandet.
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen,
tfn 010-224 16 60 (exp.).
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För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

BESLUT

1(3)

2021-11-24

Dnr 403-39564-2021

Christina och Göran Gustafsson
Allevadsvägen 29
273 91 Tomelilla

Kontakt

Rättsenheten
010-224 16 60 (exp)

Överklagande av beslut om bygglov för
ombyggnad och ändrad användning på
fastigheten Nedraby 5:5 i Tomellilla kommun
Beslut
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till nämnden
för fortsatt handläggning.

Redogörelse för ärendet
Byggnadsnämnden i Tomelilla kommun beslutade den 25 augusti 2021 att bevilja
bygglov för ombyggnad och ändrad användning från mejeri till verksamhetslokal vid
rubricerad fastighet.
Christina och Göran Gustafsson har överklagat beslutet.
Yrkandet om inhibition har prövats i separat beslut den 1 oktober 2021.

Av 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, följer bl.a. att om en ansökan
avser en åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan ska
byggnadsnämnden underrätta de som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 om
ansökningen och ge dem tillfälle att yttra sig. Av 5 kap. 11 § första stycket 2 PBL
framgår att underrättelse enligt 9 kap. 25 § PBL ska ske med de kända sakägarna
som berörs. Underrättelse behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan

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
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Skäl för beslutet
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ges. Något undantag från skyldigheten att genomföra grannehörande finns inte när
lov beviljas. Därtill har det genom praxis klarlagts att ägaren till en fastighet som
direkt gränsar till en fastighet där byggnadsföretaget ska uppföras alltid är att
betrakta som sakägare (jfr RA 2005 ref 36).
Av handlingarna i ärendet framgår att samfälligheten Nedraby S:1 gränsar till
fastigheten för vilken bygglov sökts i aktuellt ärende. Vidare framgår att nämnden
under handläggningen inte hittade några registrerade uppgifter avseende
samfälligheten. I samband med att granneyttrande skulle inhämtas lade nämnden
därför till en förfrågan i utskicket rörande eventuella svaranden för Nedraby S:1 för
att på så sätt komma i kontakt med företrädare för samfälligheten. Ägaren av
fastigheten Nedraby 14:6 (som är delägande fastighet i samfälligheten) fick som
berörd granne på detta sätt utskicket. Detta kan emellertid inte anses vara tillräckligt
för att kraven i 9 kap. 25 § PBL ska anses vara uppfyllda. Eftersom det inte har tagits
någon kontakt med ordföranden eller firmatecknare för samfälligheten kan de
därmed inte anses ha underrättats och fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Vad
som i övrigt anförts medför ingen annan bedömning. Eftersom samfälligheten är
berörd sakägare ska beslutet därför upphävas och ärendet visas åter till nämnden för
fortsatt handläggning i enlighet med ovan angivna lagrum.
Beslutet har fattats av länsassessor John Andric, rättsenheten.
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Expedition till:
Tomelilla kommun, byggnadsnämnden
Mårtenssons fastighet i Skåne AB, c/o Bo Mårtensson, Stenbrottsvägen 509, 275 67
Vollsjö
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska ni skriva till Mark- och
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas till
skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne, Rättsenheten, 205 15 Malmö.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och
hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet
ska ändras. Uppge namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni
har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med
detta.
Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick del
av beslutet. Överklagande från part som företräder det allmänna ska ha kommit in
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Annars kan överklagandet inte
tas upp till prövning. Om förenklad delgivning tillämpas gäller istället de regler som
informerats om i samband med bekräftelsen på överklagandet.
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen,
tfn 010-224 16 60 (exp.).

102

Dnr BL 2021-000100 – Ankom 2021-11-25

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
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Tomelilla kommun
Bygglovsenheten
bygg@tomelilla.se

Kontaktperson
Miljöavdelningen
Camilla Svensson
010-224 16 30
skane@lansstyrelsen.se

Beslut i överprövad strandskyddsdispens för
enskilt avlopp på fastigheten Ludaröd 2:19,
Tomelilla kommun
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 19 kap 3 b § miljöbalken att ändra byggnadsnämndens
beslut, dnr D 2020-000063, avseende vilken fastighet som beslutet gäller för samt
särskilda skäl som är tillämpbara. Byggnadsnämndens beslut om dispens ska gälla för
fastigheten Ludaröd 2:19 i Tomelilla kommun.
För åtgärden är särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § pkt 1 och 5 tillämpbara.
Länsstyrelsen beslutar att ändra det villkor i byggnadsnämndens beslut som har
lydelsen ”Avloppet ska anläggas enligt bifogade ritningar”. Länsstyrelsen beslutar att
villkoret ska ha följande lydelse:
 Avloppet ska anläggas i enlighet med vad som angivits i YstadÖsterlenregionens miljöförbunds beslut av den 28 maj 2020 att lämna
tillstånd för att inrätta enskilt avlopp på fastigheten Ludaröd 2:19, Tomelilla
kommun, förbundets ärendenummer MEA.2020.171.

Länsstyrelsens bedömning
I byggnadsnämndens beslut anges i beslutsmeningen att dispens från strandskyddet
gäller för anläggning av nytt avlopp på fastigheten Illstorp 7:42. Rubriksättning,
ansökan och kartmaterial anger fastigheten Ludaröd 2:19. Byggnadsnämnden har i

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

E-post

www

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00 vx

010-224 11 00

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A
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Byggnadsnämndens beslut att medge dispens samt villkor ska i övrigt stå fast.
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sin komplettering angivit att detta är ett skrivfel i beslutsmeningen, och att
dispensen ska gälla för Ludaröd 2:19. Länsstyrelsen beslutar att ändra
byggnadsnämndens beslut om dispens ifråga om fastighet.
Åtgärden gäller utbyte av en äldre avloppsanläggning till en ny anläggning, då
miljöförbundet bedömt att nuvarande anläggning är otillräcklig. Länsstyrelsen finner
att det finns skäl att medge dispens för åtgärden enligt 7 kap 18 c § miljöbalken, men
att punkten 6 som särskilt skäl för åtgärden inte är tillämpbart då åtgärden inte gäller
ianspråktagande för ett annat mycket angeläget intresse. Särskilda skäl finns däremot
enligt 7 kap 18 c § miljöbalken punkt 1 och 5.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har prövat ansökan om tillstånd för
avloppsanläggningen och beviljat tillstånd för avloppsanläggningen den 28 maj 2020.
Enligt tillståndet anläggs en infiltrationsbädd, istället för att avloppsvattnet leds ut i
ån efter rening. Anläggningen bedöms uppfylla hög skyddsnivå.
Bedömning utifrån strandskyddet ska ingå i prövningen av tillstånd för
avloppsanläggningen enligt 9 kap miljöbalken, men i detta fall har kommunen
istället prövat strandskyddet separat genom en dispens. Den utformning av
avloppsanläggningen som Ystad-Österlenregionens miljöförbund beviljat tillstånd
för innebär mindre risk för påverkan på vattendraget än den utformning som
beskrivs i ansökan om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ändrar därmed
byggnadsnämndens villkor kring anläggande av avloppet enligt ritningar, till att
avloppet ska anläggas i enlighet med miljöförbundets beslut om tillstånd för enskilt
avlopp av den 28 maj 2020.

Tomelilla kommun har, genom byggnadsnämndens beslut av den 12 mars 2020, dnr
D 2020-000063, meddelat strandskyddsdispens avseende anläggande av nytt avlopp,
inom strandskyddsområde. Ansökan omfattar fastigheten Ludaröd 2:19 och beslutet
togs för fastigheten Illstorp 7:42. Som särskilda skäl för dispens har kommunen
åberopat 7 kap. 18 c § punkt 6 miljöbalken, dvs att området behöver tas i anspråk
för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Kopia av beslutet inkom till Länsstyrelsen den 12 mars 2020. Kompletteringar i
ärendet inkom till Länsstyrelsen den 16 april 2020.
Aktuellt område är beläget inom område med strandskyddsförordnande vid Verkaån
i Tomelilla kommun.
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutade den 28 maj 2020 att lämna tillstånd
för att inrätta enskilt avlopp på Ludaröd 2:19, förbundets ärendenummer
MEA.2020.171. I avloppsanläggningen i tillståndet ingår en infiltrationsbädd.

Skäl för Länsstyrelsens beslut
Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § miljöbalken till att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda
livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från
strandskyddet får man enligt 7 kap 18 c § miljöbalken beakta endast om det område
som upphävandet eller dispensen avser
5. redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften,
1. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
2. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
3. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
4. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området, eller
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Enligt 7 kap 16 § miljöbalken, gäller inte förbuden i 15 §
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att
tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller
renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet,
2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3
eller 4 § eller som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av balken, eller
3. byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan eller en
fastställd järnvägsplan.

BESLUT
2021-12-01

4(5)
Dnr 526-11938-2020
1272

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Kommunen får enligt 7 kap 18 b § miljöbalken i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl och dispensen avser
något annat än det som anges i 7 kap 18 a § 1 och 2 miljöbalken. Om en kommun
ger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken ska
kommunen sända beslutet till länsstyrelsen enligt 19 kap 3 a § miljöbalken.
Enligt 19 kap 3 b § miljöbalken ska länsstyrelsen pröva en kommuns beslut om att ge
dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken, om det finns skäl att anta att
1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller
2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.
Länsstyrelsens ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till
länsstyrelsen ta ställning till om det finns något sådant prövningsskäl som anges i
första stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske eller inte ske.
Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet,
om det inte finns förutsättningar för dispens.
Detta beslut kan överklagas hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen enligt
nedan.
Detta ärende har avgjorts av avdelningschef Annelie Johansson, beslutande och
naturvårdshandläggare Camilla Svensson, föredragande. Inför den slutliga
handläggningen har även enhetschef Helena Holmgren deltagit i avgörandet.
Annelie Johansson

Camilla Svensson

Beslutet har signerats elektroniskt och har därför ingen namnunderskrift.

Bilagor
1. Byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens av den 12 mars 2020
2. Byggnadsnämndens komplettering av den 16 april 2020
3. Ystad-Österlenregionens miljöförbunds beslut om tillstånd för avlopp av den 28
maj 2020
4. Karta över placering av infiltrationsbädd, från Ystad-Österlenregionens
miljöförbund den 8 mars 2021
5. Ortofoto 2020 över fastigheten Ludaröd 2:19, Tomelilla kommun
6. Information till handläggare som prövar små avloppsanläggningar
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Kopia till
Stig Svensson, Hallamölla 219, 271 56 Brösarp (delgivningskvitto)
Wiveka Svensson, Hallamölla 219, 271 56 Brösarp (delgivningskvitto)
Ystad-Österlenregionens miljöförbund, exp@ystadosterlenmiljo.se
Hur ni överklagar till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Mottagare
Det är Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet.
Observera dock att ni ska skicka överklagandet till Länsstyrelsen Skåne,
Miljöavdelningen, 205 15 Malmö alt. skane@lansstyrelsen.se.
Tid för överklagande
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni
fick beslutet. Om den som vill överklaga beslutet företräder det allmänna ska
överklagandet dock ha kommit in tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Innehåll
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandeskrivelsen ska ni ange:
 vilket beslut ni överklagar, beslutets datum och ärendenummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras,
 varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Ombud
Ni kan anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt er. I så fall ska ombudet
underteckna överklagandet, bifoga en fullmakt i original samt uppge sitt namn,
adress och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen, telefon 010224 10 00.
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Om ni har handlingar eller annat som stödjer er mening bör ni skicka med kopior av
detta. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Lämna också er adress
och telefonnummer.

Byggnadsnämnden

Handläggare: Åsa Jonasson
Titel: Tf bygglovschef
E-post: asa.jonasson@tomelilla.se
Telefon: 0417-181 30 / 180 00

Diarienummer: BN 2021/138
Datum 27 januari 2022

Ordförandebeslut avseende bygglov
ombyggnad och ändrad användning från
mejeri till verksamhetslokal
Ordförandebeslut

Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för ombyggnad och ändrad användning
från mejeri till verksamhetslokal enligt förvaltningens bedömning.
Föreslagna åtgärder har en god färg, form och materialverkan. Ombyggnaden sker på
ett varsamt sätt och tar tillvara på detaljer och uttryck tidsenliga för befintlig byggnad.
Föreslagna åtgärder bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.
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: ”Johnny Mårtensson”, ”Kryddgatan 15, 271 38 Ystad”

Signature reference: 9ac20c62-0f31-49d4-ad6e-d8a97472ab04

(9 kap. 40 § plan- och bygglagen (2010:900)).
Avgiften för bygglovet är 3 998 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-03-11 och beslut fattades 202201-25, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits
med mer än fem veckor. Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med fem femtedelar med
stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd
redovisas under avsnittet upplysningar.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2021 att bevilja bygglov för ombyggnad
och ändrad användning från mejeri till verksamhetslokal på fastigheten Nedraby 5:5.
Beslutet överklagades och har överprövats av Länsstyrelsen. Den 24 november 2021
beslutade Länsstyrelsen om att upphäva Byggnadsnämndens beslut och återförvisa
ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Skäl för beslutet är att om en ansökan
avser en åtgärd som ska utföras i ett område utanför detaljplanerat område ska
byggnadsnämnden underrätta de som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 om
ansökningen och ge dem tillfälle att yttra sig. Av 5 kap. 11 § första stycket 2 PBL
framgår att underrättelse enligt 9 kap. 25 § PBL ska ske med de kända sakägarna som
berörs. När lov ska beviljas finns inga undantag från skyldigheten att genomföra ett
grannehörande. Det har genom praxis klarlagts att ägaren till en fastighet som direkt
gränsar till en fastighet där byggnadsföretaget ska uppföras alltid är att betrakta som
sakägare (jfr RA 2005 re 36).
Samfällighet Nedraby S:1 gränsar till aktuell fastighet där nämnden inte kunde finna
några registrerade uppgifter avseende samfälligheten. I remissutskicket till grannarna
framgick en förfrågan om att komma i kontakt med företrädare ifrån samfälligheten.
En fastighetsägare som är delägare i samfälligheten fick denna remiss. Detta får dock
inte anses vara tillräckligt för att kraven i 9 kap. 25 § PBL ska anses vara uppfyllda.
Då kontakt inte har tagits med ordförande eller firmatecknare för samfälligheten kan
de därmed inte anses ha underrättats och fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Då
Nedraby S:1 är en berörd sakägare beslutar Länsstyrelsen att upphäva beslutet och
återförvisa ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.

Signature reference: 9ac20c62-0f31-49d4-ad6e-d8a97472ab04

Nytt remissförfarande
Remiss i ärendet har skickats till samfällighet Nedraby S:1. Den 31 december 2021
inkom yttrande ifrån samfällighetens styrelse – ordförande, sekreterare och kassör.
Av yttrandet framgår följande: ”Tomelilla Nedraby vsf. Nr 21035 har inget att erinra om
bygglovsansökan om fastigheten Nedraby 5:5.
Vill dock påminna att fastigheten kommer att beläggas med ett för fastigheten Nedraby 5:5
uträknat vägtal. Vägföreningen vill även att häcken längs vägen klipps ner så man säkerställer god
sikt vid in och utfart.”

Ansökan avser

En ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av befintligt mejeri
till verksamhetslokal för arrangemang såsom bröllop och fester inkom till
förvaltningen den 11 mars 2021. Ansökan omfattar även parkering, 30 platser, och
ombyggnad av befintligt bostadshus för att möjliggöra uthyrning för övernattningar i
samband med arrangemang i verksamhetslokalen. Arrangemang kommer i första
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hand vara bröllop och större fester men även andra evenemang kan bli aktuella
framöver. Utöver dessa åtgärder ska även ett orangeri byggas.
På fastigheten finns i dag en gammal industribyggnad som är ett före detta mejeri
med två bostäder. Mejeriet har varit nedlagt sedan 50-talet. Utöver mejeriet finns det
ett bostadshus byggt år 1939 och ett garage. Bostadshuset, garaget och mejeriet är
placerade i närheten av varandra och skapar en för fastigheten naturlig tomtplats.
Fastigheten har varit bebodd fram tills år 2019.
Tomten består till stor del av skött gräsmatta kring och mellan husen, en häck vid
tomtgränsen i norr, en trädridå samt stengärde vid tomtgränsen i öster och en
bredare skogsliknande trädridå som går längs med Nybroån. Mejeribyggnaden är
placerad på fastighetens nordvästra hörn och skapar en naturlig tomtgräns mot
Allevadsvägen och Nedrabyvägen.
Åtgärder som berör ombyggnaden av befintliga lokaler och bostadshus finns närmare
beskrivit i bilaga projektbeskrivning.
Detaljplan och förordnanden
Fastigheten Nedraby 5:5 ligger utom detaljplanerat område och utanför
sammanhållen bebyggelse men helt inom strandskyddat område.
Strandskyddsdispens meddelades av byggnadsnämnden 2021-06-02 och
Länsstyrelsen godkände dispensen 2021-06-24.
Område
Nedraby 5:5 ligger längs med Nybroån där mindre gårdar och byggnader ligger
samlade på båda sidor längs med ån. Husen ligger spridda med mellan70 till 250
meter mellan bostadshusen. Således utgörs området inte av en sammanhållen
bebyggelse i plan- och bygglagens mening.

Signature reference: 9ac20c62-0f31-49d4-ad6e-d8a97472ab04

Berörda sakägare
Ärendet har skickats på remiss till berörda grannar. Synpunkter som inkommit
redovisas under Övriga upplysningar.
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Övriga upplysningar

Synpunkter:
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Signature reference: 9ac20c62-0f31-49d4-ad6e-d8a97472ab04
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Signature reference: 9ac20c62-0f31-49d4-ad6e-d8a97472ab04
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Signature reference: 9ac20c62-0f31-49d4-ad6e-d8a97472ab04
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.
Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.
Uppföljning
Beslutet expedieras.
Gällande lagstiftning
PBL kap 9 § 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.

Signature reference: 9ac20c62-0f31-49d4-ad6e-d8a97472ab04

Bedömning och skäl till beslut

Omgivningspåverkan
Nu prövade åtgärder bedöms inte utgöra en betydande olägenhet för omgivningen.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen
bebyggelse med enstaka utspridda hus och mindre gårdar som närmsta grannar.
Verksamhet har tidigare bedrivits på fastigheten och har därmed tagits i anspråk för
just verksamhet, en verksamhet som bedrivits under många år och långt tillbaka i
tiden. Verksamheten kommer bedrivas stadigvarande men enstaka dagar per vecka
och uppskattningsvis mer eller mindre olika perioder på året. Bedömning görs att en
påverkan på omgivningen i samband med arrangemang är en störning grannar får
tåla i den omfattning som beskrivits i ärendet.
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Lämplighet för sitt ändamål

Nu aktuella byggnader bedöms vara lämpliga för sitt ändamål. (8 kap. 1 § PBL)

God färg-, form- och materialverkan

Planerade åtgärder bedöms ha en god färg-, form- och materialverkan och ta väl
hand om befintliga tidstypiska detaljer och omgivande bebyggelse.

Förvanskning och varsamhet

Ombyggnaderna utförs i samma stil och material som befintliga byggnader och bibehåller sin
skala och karaktär. De kvaliteter som gör byggnaden särskilt värdefull påverkas inte negativt.
Åtgärden bedöms utföras varsamt och byggnaden förvanskas inte. (8 kap 13 §, 17 § PBL)

Nämndens bedömning av inkomna synpunkter
Det har inkommit negativa synpunkter från berörda grannar redovisade här ovan.
Synpunkter gällande antalet parkeringsplatser har inkommit från flera grannar där en oro
uttrycks att antalet inte ska räcka till. Vid arrangemang såsom bröllop och liknande är det
brukligt med samåkning. Här ska det även beaktas att övernattning i viss utsträckning
kommer att ske i samband med arrangemangen. Om det i ett senare skede skulle visa sig att
parkeringsplatserna enligt ansökan inte räcker till finns det mark att tillgå inom den egna
fastigheten för att utöka antalet platser.
En oro har även uttryckts gällande hög ljudvolym från lokalen. Av sökandes bemötande
framgår att de har varit i kontakt med Ystad-Österlenregionens miljöförbund angående
tillåtna ljudvolymer. Sökande har testat att mäta ljudvolymen enligt bemötandet här ovan.
Vid en eventuell olägenhet av verksamheten avseende ljudvolym är det miljöförbundet som
blir tillsynsmyndighet för detta. Bedömning görs att sökande kan klara av att hålla sig inom
de tillåtna volymerna.
Sökande redovisar även ett förhållningssätt till öppettider och begränsningar i
arrangemangen för att minska olägenheten för berörda grannar.
Utom detaljplanerat område krävs inte marklov för trädfällning om det inte gäller skyddade
trädarter. I områden som berörs av strandskydd krävs det en dispens för trädfällning. Detta
har prövats i ärendet gällande strandskyddsdispensen. I området kring parkeringen kommer
sökande att rensa bort uppväxt sly och liknande för att kunna bibehålla den befintliga
upplevelsen av en trädridå.

Signature reference: 9ac20c62-0f31-49d4-ad6e-d8a97472ab04

Villkor
Yttrande från EON ska följas.
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
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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.
förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
ventilationsritningar
vatten och avloppsritningar
brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
…………………………………
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.

Signature reference: 9ac20c62-0f31-49d4-ad6e-d8a97472ab04

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.
Redovisning av avgift: Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 3 998 kronor
(16 527 kronor för bygglov, 3 998 kronor för start- och slutbesked, arbetsplatsbesök och
slutsamråd samt 4 760 kronor för hörande av sakägare och kungörelse av beslut) enligt tabell
3, 6 och 11 i fastställd taxa. Reducering av avgift för bygglov och hörande av sakägare har
reducerats med 5/5: ((16 572 + 4 760)/5*5)=21 332 kronor i reducering / (16 572 + 4 760)21 332 + 3 998= 3 998 kronor
Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.
I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan
samt slutsamråd inkl. slutbesked.
Anmälan ska göras hos miljöförbundet angående livsmedelshantering.
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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

Ordförandebeslut byggnadsnämndens ordförande Per Håkansson, 2022-01-27.

Signature reference: 9ac20c62-0f31-49d4-ad6e-d8a97472ab04

Bygglovsenheten

Per Håkansson (C)
Ordförande Byggnadsnämnden
Beslutet skickas till:
Sökande
Kontrollansvarig
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Kungörs i Post- och inrikes tidningar
Beslutet skickas per rekommenderat brev till fastighetsägare till:

Signature reference: 9ac20c62-0f31-49d4-ad6e-d8a97472ab04

Nedraby 14:6
Nedraby 5:7
Nedraby 5:8
Allevadsmölla 1:1
Allevadsmölla 1:2
Allevadsmölla 1:1
Högesta 1:2
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: PER HÅKANSON
Date: 2022-01-28 15:35:00
BankID refno: 39006fbf-c038-4793-896a-925284beba4b

Signature reference: 9ac20c62-0f31-49d4-ad6e-d8a97472ab04

Ordförande : Per Håkanson

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.
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Byggnadsnämnden

Nämndsekreterare: Anna Silver
Titel: Nämndsekreterare
E-post: anna.silver@tomelilla.se
Mobil: 070 - 995 83 08

Diarienummer: BN 2022/4
Datum 1 februari 2022

Delegeringsbeslut 2021-11-16 till 2022-0124
Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslistor,
handlingsid: Bn 2022.66, Bn 2022.67 och Bn 2022.68.

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 16 november 2021 till och
med 24 januari 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-02-01.
Delegationslista 2021-11-16 - 2022-01-24 bygglovshandläggare Reza Zargari,

handlingsid: Bn 2022.66.
Delegationslista 2021-11-16 - 2022-01-24 bygglovshandläggare Ronnie Hammar,

handlingsid: Bn 2022.67.
Delegationslista 2021-11-16 - 2022-01-24 bygglovshandläggare Monika Olsson,

handlingsid: Bn 2022.68.
Bygglovsenheten

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Anna Silver
Nämndsekreterare
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-26

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24
Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

BL 2021-000394

TJUSTORP 8:8

Sökande

D

Beslut

2021-12-12

2021-11-11

TJUSTORP 808

Ärende

Utfall

Instanstyp

LOV-PBL-tillstånd

Bygglov för ändrad användning av

Bordsvägen 60 Lgh 1002

komplementbyggnad - inreda

122 46

gästhus
BL 2021-000327

EJDERN 6

2021-09-27

MELLANVÄGSGATAN 13

Bygglov för tillbyggnad av

Sökande

BENESTAD 18:2

Tomelilla Kommun

Bygglov för skylt/ljusanordning

Gustafs Torg 16
273 80

BL 2021-000393

LÖDAHUS 1:6

2021-11-10

RUBENSHOLM 106

Bygglov för nybyggnad av plank

2

D

BJÖRKEN 15

Sökande

NORREGATAN 40

BN Inkorg

Bygglov

Beslut

2021-00045
8

Reza Zargari

2021-12-23

Delegat

Avskrivning

Reza Zargari

2021-12-23
TOMELILLA
D

Beslut

2021-00045
9

2021-12-23

Delegat

Avskrivning

Reza Zargari

2021-12-23

Rubensholm 107

2021-06-15

Delegat

2021-12-13

William Söderlund

BL 2021-000226

2021-12-13

Avskrivning

TOMELILLA

Sökande

273 56

Beslut

2021-00044

Sökande

2021-11-08

Reza Zargari

2021-12-12

D

Björn Moberg

273 36

9

Delegat

Avskrivning

ENSKEDE

Mellanvägsgatan 13

enbostadshus med uterum
BL 2021-000397

Anders Fredrik Nilson

2021-00043

BRÖSARP
D Avskr
2022-00001
7

Beslut

2022-01-20

Delegat

Avskrivning

Reza Zargari

EJ AKTUELLT - TESTÄRENDE 2022-01-20

BL 2021-000385

ULLSTORP 10:23

Sökande

2021-11-03

ULLSTORP 1023

Hannah Andersson

Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus

D Avskr
2022-00001
8

2022-01-20

Delegat

Avskrivning

Reza Zargari

2022-01-20

Ullstorp 1023
273 94

Beslut

TOMELILLA

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-26

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2021-000372

TUPPEN 1

Sökande

D

Beslut

2021-11-23

beviljas

Delegat

2021-10-25

GLADANLEDEN 4

Rips Släp & Husvagnsservice AB

Bygglov för utvändig ändring av

273 36

verkstadsportar
BRÖSARP 12:158

Sökande

2021-09-16

VINBÄRSSVÄNGEN 12B

Ann-charlotte Carlén

D

Sockerkokaregatan 12 Lgh 1402
222 36
ESKIL 3

Sökande

2021-10-06

NYBOGATAN 23

Per-Olov Emanuel Davidsson

BL 2021-000288

NEDRABY 25:1

Sökande

2021-08-16

NEDRABY 2501

Ystads Kommun

Bygglov för brunnsöverbyggnad

2021-12-16

Manuel Carrera Sanchez

D

Lundagårdsvägen 44

BANGATAN 1

Bygglov för skylt/ljusanordning
affärslokaler

beviljas

Delegat
Reza Zargari

startbesked

2021-12-16

beviljas

Bygglov inkl.

Delegat
Reza Zargari

startbesked

Beslut

2022-00001
0
2022-01-14

2022-01-14

beviljas

Bygglov inkl.

Delegat
Reza Zargari

startbesked

SPÅNGA

Sökande

D

Beslut

2022-00001

FocusNeo AB

1
2022-01-17

Box 9044
126 09

2021-12-12

YSTAD

ULLSTORP 415

2021-12-15

Delegat
Reza Zargari

Bygglov inkl.

Beslut

5

2021-12-15

163 51

3

2021-00044

Sökande

SVEA 23

Beslut

2021-00044

D

ULLSTORP 4:20

BL 2021-000438

beviljas

2021-11-30

2021-12-12

BL 2021-000433

Bygglov för nybyggnad av växthus

2021-11-30

Bygglov

TOMELILLA

Box 238
271 25

8

D

NYBOGATAN 23
273 30

Beslut

2021-00042

LUND

BL 2021-000338

Bygglov för fasadändring av garage

Reza Zargari

TOMELILLA

BL 2021-000321

Bygglov för nybyggnad av mur

1

Bygglov

2021-11-23

Gladanleden 4

affärslokaler - montering av

2021-00042

2022-01-17

beviljas

Bygglov inkl.

Reza Zargari

startbesked

HÄGERSTEN

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Webbadress/E-post
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Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-27

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24
Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2020-000106

RÅBOCKEN 7

Sökande

2021-11-25

Beslut

2021-11-25

beviljas

Delegat

2020-04-06

JAKOBSGATAN 5

Ärende

L-Lovärende

Bygglov Nybyggnad av

Slutbesked

Mohammad Rahmani

Ronnie Hammar

Frejagatan 5

enbostadshus samt carport och

35235

förråd
BL 2019-000180

SPJUTSTORP 67:2

2019-05-02

ONSLUNDAVÄGEN 25

Bygglov Utvändig ändring av

Växjö

Sökande

2021-11-29

Beslut

2021-11-29

beviljas

Slutbesked

Kent Åke Burman

Delegat
Ronnie Hammar

Hejderidaregatan 27

industri/lager - montering av

271 57

silverfärgad fasadplåt
BL 2021-000005

ONSLUNDA 31:75

2021-01-05

RINGVÄGEN 17

Anmälan Attefallshus

YSTAD

Sökande

2021-11-30

Beslut

2021-11-30

beviljas

Slutbesked

Melissa Nyström

Delegat
Ronnie Hammar

Ringvägen 17 Nb
273 95

BL 2019-000175

PANTERN 5

2019-04-26

BJÖRKEBOGATAN 10P

Inglasning av balkong

ONSLUNDA
2021-12-01

Sökande

Beslut

2021-12-01

beviljas

Slutbesked

Amanda Pihl

Delegat
Ronnie Hammar

BJÖRKEBOGATAN 10 P LGH 1102
273 31

BL 2021-000066

SÖDRA KVÄRRESTAD 27:1

Sökande

2021-02-22

SÖDRA KVERRESTAD 2701

Eva Hilding

Anmälan Inst av eldstad i

TOMELILLA
2021-12-01

Beslut

2021-12-01

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Huggelseke 2126

Enbostadshus

242 92

BL 2021-000036

LÖKARÖD 8:7

Sökande

2021-02-01

UGGLEVÄGEN 11

Mikael Dankull

Bygglov för nybyggnad av
fritidshus

HÖRBY
2021-12-06

Beslut

2021-12-06

beviljas

Slutbesked

Ronnie Hammar

Hörlanders Väg 23
212 36

MALMÖ

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-27

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2019-000049

SÖDRA BJÖRSTORP 1:1

Sökande

2021-12-08

Beslut

2021-12-08

beviljas

Delegat

2019-02-13

Pål Sjöholm

Nytt yttertak och takstolar efter

Helgas Väg 11

brandskada (+ fasader och gjutning

246 36

av platta samt källarväggar)
BL 2019-000259

SÖDRA BJÖRSTORP 1:1

Pål Sjöholm

Ombyggnad efter brandskada,

Helgas Väg 11
246 36

BL 2020-000344

BRÖSARP 12:118

Sökande

2020-09-15

VINBÄRSSVÄNGEN 6

Mats Carlsson

Bygglov Nybyggnad av

Ronnie Hammar

LÖDDEKÖPINGE

Sökande

2019-07-08

inreda bostäder samt förråd

Slutbesked

2021-12-08

Beslut

2021-12-08

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

LÖDDEKÖPINGE
2021-12-13

Beslut

2021-12-13

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Ångaren Ernas gata 2

enbostadshus och garage

417 61
Sökande

GÖTEBORG

Anna Castell
Ångaren Ernas gata 2
417 61
BL 2020-000255

TOARP 3:23

GÖTEBORG

Sökande

2021-12-15

2020-06-29

Per Magnus Robert Persson

Bygglov Nybyggnad av

Stormgatan 3

enbostadshus

273 34
Sökande

Beslut

2021-12-15

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

TOMELILLA

Karin Persson
Stormgatan 3
273 34
BL 2020-000321

HINDEN 1

Sökande

2020-08-25

OSCARSGATAN 35

Ulf Andersson

Bygglov Nybyggnad av
enbostadshus med garage

TOMELILLA
2021-12-15

Beslut

2021-12-15

interimistiskt

Slutbesked

Ronnie Hammar

Sprintergatan 12
273 35

TOMELILLA

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-27

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2020-000385

TJUSTORP 3:63

Sökande

2021-12-16

Beslut

2021-12-16

interimistiskt

Delegat

2020-10-15

GÖKOTTEVÄGEN 8

Rickard Norrman

Bygglov Nybyggnad av

Slutbesked

Ronnie Hammar

Skolvägen 7

enbostadshus med garage

272 61
Sökande

Gärsnäs

Helena Gussen
Skolvägen 7
272 61
BL 2020-000473

ÄLGEN 8

Sökande

2020-12-01

STUTERIGATAN 3

Marcus Håkansson

Bygglov nybyggnad av

Gärsnäs
2021-12-16

Beslut

2021-12-16

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Österlengatan 35

enbostadshus och garage

273 32

BL 2020-000214

FÄRGAREN 5

Sökande

2020-05-29

ADELSBERGSVÄGEN 54

Mattias Marceau

Bygglov Utvändig ändring av

TOMELILLA
2021-12-17

Beslut

2021-12-17

interimistiskt

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Skogsgatan 29

flerbostadshus - fasadändringar,

273 32

inreda vind två små lägenheter,

TOMELILLA

ändring va
BL 2020-000404

LÖKARÖD 9:17

2020-10-26

MARGRETETORPSVÄGEN 9

Anmälan Tillbyggnad

Sökande

2021-12-20

Beslut

2021-12-20

beviljas

Slutbesked

Gunnar Erik Perminger

Delegat
Ronnie Hammar

Margretetorpsvägen 9

Enbostadshus

273 55

BL 2020-000475

MÅNSLUNDA 17:1

Sökande

2020-12-02

MÅNSLUNDA 1701

Sergey Krasyukov

Anmälan ändr av eldstad i
Fritidshus

BRÖSARP
2021-12-22

Beslut

2021-12-22

beviljas

Slutbesked

Ronnie Hammar

Ostindiefararegatan 7 Lgh 1001
211 33

MALMÖ

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat

Webbadress/E-post

Sidan 4 av 12

Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-27

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2021-000122

ULLSTORP 7:4

Sökande

2021-12-22

Beslut

2021-12-22

beviljas

Delegat

2021-03-25

ULLSTORP 704

Denny Salomonsson

Anmälan nybyggnad av

Slutbesked

Ronnie Hammar

Lantmilsgatan 14 Lgh 1002

Attefallshus

421 37

BL 2020-000095

KRONHJORTEN 2

Sökande

2020-03-30

TEGGATAN 10

Ing-britt Bjermer

Bygglov Utvändig ändring av

VÄSTRA FRÖLUNDA
2021-12-22

Beslut

2021-12-22

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Teggatan 10

enbostadshus - byte av färg på

273 33
Sökande

fasad och runt fönster

TOMELILLA

Lars Bjermer
Teggatan 10
273 33
BL 2021-000149

BRÖSARP 12:25

Sökande

2021-04-23

FRU HAMMARS VÄG 6

Anders Hansson

Anmälan Inst av smalspis i kök i

2021-12-29

Beslut

2021-12-29

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Fru Hammars Väg 6

Enbostadshus

273 50

BL 2018-000226

TULLEBODA 6:2

Sökande

2018-07-17

TULLEBODA 602

Greger Bringsäter

Tillbyggnad med förråd och attefall

BRÖSARP
2022-01-05

Beslut

2022-01-05

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Tulleboda 602

växthus
BL 2019-000305

TOMELILLA

273 55
STENBY 30:7

BRÖSARP

Sökande

2022-01-05

2019-09-16

Tommy Kullberg

Bygglov för ändrad användning av

Hasseluddsvägen 180

vind på ekonomibyggnad till
arbetsrum

132 39

Beslut

2022-01-05

beviljas

Slutbesked

Ronnie Hammar

SALTSJÖ-BOO

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000

129

Delegat

Webbadress/E-post

Sidan 5 av 12

Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-27

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2016-000106

SKATAN 1

Sökande

2022-01-05

Beslut

2022-01-05

beviljas

Delegat

2016-04-21

MARKNADSGATAN 2

Franz Åstradsson

Utvändig ändring av

Slutbesked

Ronnie Hammar

Marknadsgatan 2

garagebyggnad - byta garageport

273 36

mot dörr och fönster och 2 nya

TOMELILLA

fönster, ändrad användning av del
av garage till frisersalong, ändring
av bygglov tillkommande skylt
BL 2019-000385

ÄSPERÖD 1:26

2019-11-12

ÄSPERÖD 126

Bygglov Tillbyggnad av fritidshus

Sökande

2022-01-05

Beslut

2022-01-05

beviljas

Slutbesked

Neta Norrmo

Delegat
Ronnie Hammar

Doktor Forselius Gata 36 Lgh 2001

med uterum

413 26

BL 2021-000057

TRYDE 19:38

2021-02-11

ORKESTERGATAN 10

Bygglov Tillbyggnad Enbostadshus

GÖTEBORG

Sökande

2022-01-10

Beslut

2022-01-10

beviljas

Slutbesked

Anders Nordin

Delegat
Ronnie Hammar

ORKESTERGATAN 10

- uterum

273 97

BL 2021-000026

BRÖSARP 13:54

2021-01-28

GULLVIVEVÄGEN 22

Bygglov för tillbyggnad av

TOMELILLA

Sökande

2022-01-12

Beslut

2022-01-12

beviljas

Slutbesked

Anton Åberg

Delegat
Ronnie Hammar

Gullvivevägen 22

enbostadshus - uterum

273 50

BL 2020-000304

SYRSAN 1

Sökande

2020-08-12

FYLEDALSVÄGEN 13

Andreas Hansson

Bygglov Tillbyggnad av
bostadshus

BRÖSARP
2022-01-13

Beslut

2022-01-13

beviljas

Slutbesked

Ronnie Hammar

Fyledalsvägen 13
273 33

TOMELILLA

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-27

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2020-000385

TJUSTORP 3:63

Sökande

2022-01-14

Beslut

2022-01-14

interimistiskt

Delegat

2020-10-15

GÖKOTTEVÄGEN 8

Rickard Norrman

Bygglov Nybyggnad av

Slutbesked

Ronnie Hammar

Skolvägen 7

enbostadshus med garage

272 61
Sökande

Gärsnäs

Helena Gussen
Skolvägen 7
272 61
BL 2021-000129

AVENTORP 5:3

Sökande

2021-04-08

AVENTORP 503

Christina Persson

Anmälan renovering av eldstad i

Gärsnäs
2022-01-18

Beslut

2022-01-18

Delegat

Slutbesked

Ronnie Hammar

Ahrenbergsgatan 13

Fritidshus

212 44

BL 2020-000101

STENBY 30:7

Sökande

2020-03-25

STENBY 3007

Tommy Kullberg

Bygglov Tillbyggnad av

MALMÖ
2022-01-19

Beslut

2022-01-19

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Stenby 3007

enbostadshus och uthus med

273 91

garage och användning av taket

TOMELILLA

som takterass
BL 2021-000140

TRYDE 19:5

Sökande

2021-11-16

2021-04-15

Tomelilla Rubinen 5 Handelsbolag

Bygglov Nybyggnad av

Odengatan 6

industrilokaler

273 34
TJUSTORP 3:58

Sökande

2021-05-26

GÖKOTTEVÄGEN 3

Azadeh Alian Söderqvist

eldstad

2021-11-16

beviljas

Startbesked

Ronnie Hammar

2021-11-19

Beslut

2021-11-19

beviljas

Startbesked

Sollentuna

Victor Alian Söderqvist
Skogsvägen 6B
191 35

Sollentuna

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat
Ronnie Hammar

Skogsvägen 6B
191 35
Sökande

Delegat

TOMELILLA

BL 2021-000206

Bygglov Nybyggnad Fritidshus,

Beslut

Webbadress/E-post

Sidan 7 av 12

Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-27

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2020-000296

ÖVRABYBORG 34:20

Sökande

D

Beslut

2021-12-10

beviljas

Delegat

2020-08-06

ÖVRABYBORG 3420

Anmälan Inst och renovering av

2021-00043

Jan Linder

8

273 91

BL 2021-000205

LUNNARP 1:23

2021-05-25

MEJERIVÄGEN 5

Bygglov Ändrad användning från

Ronnie Hammar

2021-12-10

Övrabyborg 3420

eldstad i enbostadshus

Startbesked

TOMELILLA
2021-12-13

Sökande

Beslut

2021-12-13

beviljas

Startbesked

Thomas Frigren

Delegat
Ronnie Hammar

Trysilgata 7 0655 Oslo Norge

komplementbyggnad till del av
bostad
BL 2019-000233

RAMSÅSA 15:22

2021-12-22

Sökande

2019-06-24

Net4Mobility HB, c/o Netel AB

Nybyggnad av ostagat torn 48 m

Pontonjärvägen 10

samt tillhörande teknikbod, nytt

961 43

torn ersätter befintligt

Beslut

2021-12-22

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Boden

fackverkstorn.

LOV-PBL-tillstånd
BL 2021-000374

UVEN 7

Sökande

2021-10-27

NYGATAN 33

Disa Hanna Margareta Bewersdorff

Anmälan för invänding ändring och

2021-11-16

273 33

BL 2021-000263

RAMSÅSA 30:1

2021-07-20

RAMSÅSA 3001

Anmälan installation/ändring

2021-11-16

beviljas

Bygglov inkl.

Delegat
Ronnie Hammar

startbesked

Ystadsvägen 5

installation av A-hiss

Beslut

TOMELILLA

Sökande

2021-11-16

Beslut

2021-11-16

beviljas

Slutbesked

Jörgen Lindvall

Delegat
Ronnie Hammar

Tångerda Gård 4 Lgh 1001

eldstad/rökkanal enbostadshus

574 91

BL 2021-000232

ONSLUNDA 18:2

2021-06-16

LANTMANNAVÄGEN 19

Anmälan installation/ändring
eldstad/rökkanal enbostadshus

VETLANDA

Sökande

2021-11-17

Beslut

2021-11-17

beviljas

Slutbesked

Anders Grube

Ronnie Hammar

Lantmannavägen 19
27395

TOMELILLA

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-27

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2021-000281

TJUSTORP 3:56

Sökande

2021-11-17

Beslut

2021-11-17

beviljas

Delegat

2021-08-11

KANALGATAN 7M

Zulema Eliasson

Anmälan installation/ändring hiss

Slutbesked

Ronnie Hammar

KANALGATAN 7 M

enbostadshus

273 98

BL 2021-000309

VILDKATTEN 1

Sökande

2021-09-07

STUTERIGATAN 4A

Ingrid Andersson

Bygglov för ändrad användning av

SMEDSTORP
2021-11-22

Beslut

2021-11-22

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Stuterigatan 4A

carport

273 33

Tomelilla

BL 2021-000324

ONSLUNDA 228:3

Sökande

2021-09-22

ONSLUNDA 2283

Jan Ingemar Dahlgren

Anmälan installation/ändring

2021-11-23

Beslut

2021-11-23

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Onslunda 2283

eldstad/rökkanal enbostadshus

277 45

BL 2021-000213

VILDKATTEN 1

Sökande

2021-06-03

STUTERIGATAN 8A

Ulf Bertil Henry Lind

Bygglov för utvändig ändring av

SANKT OLOF
2021-12-01

Beslut

2021-12-01

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

STUTERIGATAN 8 A BV

carport

273 33
Sökande

TOMELILLA

Marika Modig
Stuterigatan 6B
27333
BL 2021-000243

ULLSTORP 7:6

Sökande

2021-06-17

ULLSTORP 706

Anders Norling

Rivningslov för rivning av garage

Tomelilla
2021-12-09

Beslut

2021-12-09

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Ullstorp Solbacka
273 94

BL 2021-000252

MUNKA TÅGARP 26:2

Sökande

2021-07-08

MUNKA TÅGARP MUNKATORP

Pär Folke Boogh

Anmälan installation av kamin och
skorsten i en bostadshus.

TOMELILLA
2021-12-10

Beslut

2021-12-10

beviljas

Slutbesked

Ronnie Hammar

Munka Tågarp Munkatorp
273 91

TOMELILLA

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-27

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2021-000308

TRYDE 22:8

Sökande

2021-12-10

Beslut

2021-12-10

beviljas

Delegat

2021-09-03

TRYDE 2208

Tore Hans Ingvar Andersson

Anmälan installation/ändring

Ronnie Hammar

Tryde 2208

eldstad/rökkanal enbostadshus

273 97

TOMELILLA

BL 2021-000366

TJUSTORP 2:20

Sökande

2021-10-21

TORGGATAN 4

Ninn Elisabet Furudahl

Anmälan installation eldstad

2021-12-20

Beslut

2021-12-20

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Östra Promenaden 23 Lgh 1303

fritidshus

211 28

BL 2021-000272

TRANÅS 78:1

Sökande

2021-08-03

SKÅNE TRANÅS 7801

Jörgen Olsson

Anmälan rivning stall/ridhus

MALMÖ
2021-12-21

Beslut

2021-12-21

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Skåne Tranås 7801
273 92

BL 2021-000257

LUNNARP 3:21

Sökande

2021-07-14

LUNNARP 321

Lars Sjöberg

Anmälan installation

SKÅNE-TRANÅS
2021-12-28

Beslut

2021-12-28

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Mjölnarstigen 35 Lgh 1302

eldstad/rökkanal
BL 2021-000133

Slutbesked

163 41
JÄRVEN 12

SPÅNGA

Sökande

2022-01-04

2021-04-01

Tomelilla Kommun, Vård och Omsorg .

Tidsbegränsat bygglov om fem år

Gustafs Torg 16

för ändrad användning från särskilt

273 80

boende till kontor
BIET 3

Sökande

2021-11-01

EVA HOLMGRENS VÄG 27

Cassandra Bengtsson

enbostadshus - bef skorsten
förses med insatsrör

2022-01-04

beviljas

Slutbesked

Ronnie Hammar

2022-01-05

Beslut

2022-01-05

beviljas

Slutbesked

TOMELILLA

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000

134

Delegat
Ronnie Hammar

Eva Holmgrens Väg 27
273 34

Delegat

Tomelilla

BL 2021-000382

Anmälan ändring av eldstad i

Beslut

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-27

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2021-000371

LÖKARÖD 4:16

Sökande

D

Beslut

2021-11-17

beviljas

Delegat

2021-10-25

ÅKERVÄGEN 4

Anmälan installation av eldstad i

Peter Pedersen

273 55

BL 2021-000254

SÖDRA KVÄRRESTAD 12:10

Sökande

2021-07-09

SÖDRA KVERRESTAD 1210

David Holmström

Bygglov för ombyggnad av

Startbesked

Ronnie Hammar

2021-11-17
BRÖSARP
2021-11-19

Beslut

2021-11-19

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Barlastgatan 18 B Lgh 1101

enbostadshus

2021-11-15

8

Åkervägen 4

enbostadshus

BL 2021-000400

2021-00041

216 45
ONSLUNDA 31:151
SOLVÄGEN 36

Anmälan installation eldstad

LIMHAMN

Sökande

D

Mikael Andersson

2

273 95

BL 2021-000409

LUDARÖD 24:2

2021-11-25

LUDARÖD KASVASEN

Anmälan installation eldstad

2021-11-25

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

2021-11-25

Solvägen 36

enbostadshus

Beslut

2021-00042

ONSLUNDA

Sökande

2021-11-30

Beslut

2021-11-30

beviljas

Startbesked

Lisbeth Ing-marie Andersson

Delegat
Ronnie Hammar

Fridhemsgatan 34 Lgh 1402

fritidshus

271 46

BL 2021-000382

BIET 3

2021-11-01

EVA HOLMGRENS VÄG 27

Anmälan ändring av eldstad i

YSTAD

Sökande

D

Cassandra Bengtsson
Eva Holmgrens Väg 27

enbostadshus - bef skorsten

273 34

förses med insatsrör
BL 2021-000398

NORRA BJÖRSTORP 2:28

2021-11-12

NORRA BJÖRSTORP 228

Anmälan installation eldstad

Sökande

BL 2021-000365

RAMSÅSA 15:19

2021-10-22

RAMSÅSA 1519

Anmälan installation av eldstad i
enbostadshus

beviljas

Beslut

2021-00043
4

Ronnie Hammar

2021-12-07

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

2021-12-07
BRÖSARP
2021-12-07

Sökande

Beslut

2021-12-07

beviljas

Startbesked

Anna Silver

Köpingebro

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000

135

Delegat
Ronnie Hammar

Vilbovägen 13
27173

Delegat

2021-12-03

D

Martina Andersson

273 55

2

2021-12-03

Startbesked

TOMELILLA

Norra Björstorp 228

enbostadshus

Beslut

2021-00043

Webbadress/E-post
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2022-01-27

Delegationslista
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from: 2021-11-16
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Ärende
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Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2021-000403

FLUGAN 7

Sökande

D

Beslut

2021-12-10

beviljas

Delegat

2021-11-15

BANMÄSTAREGATAN 26

Anna Johansson

Anmälan installation eldstad

2021-00043
7

Banmästaregatan 26

enbostadshus

273 34

BL 2021-000380

GLIMMEBODA 2:2

Sökande

2021-11-02

GLIMMEBODA 202

Jeanette Skog

Anmälan byte av eldstad i

273 55

BL 2021-000386

RYTTAREN 6

Sökande

2021-11-05

LADUGATAN 1

Lina Malmberg

Anmälan installation av FTX

273 36

BL 2021-000435

ULLSTORP 135:1

Sökande

2021-12-13

ULLSTORP KRISTINEBERG

Siv Andersen

Anmälan installation av hiss i

273 94

BL 2021-000383

EVERÖD 1:5

Sökande

2021-11-01

EVERÖD 105

Robin Lindén

Anmälan installation eldstad i

0

273 93

BL 2021-000430

BERTILSTORP 6:12

Sökande

2021-12-10

BERTILSTORP 612

Mattias Svensson

Anmälan installation eldstad

2021-12-20

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

2021-12-20
BRÖSARP
D

Beslut

2021-00045
1

2021-12-20

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

2021-12-20
TOMELILLA
D

Beslut

2021-00045
4

2021-12-21

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

2021-12-21
TOMELILLA
D

Beslut

2021-00045
5

2021-12-21

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

2021-12-21

Everöd 105

enbostadshus

Beslut

2021-00045

Ullstorp Kristineberg

enbostadshus

2021-12-10

D

Ladugatan 1

ventilation i enbostadshus

Ronnie Hammar

TOMELILLA

Glimmeboda 202

enbostadshus

Startbesked

TOMELILLA
2021-12-22

Beslut

2021-12-22

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Bertilstorp 612

enbostadshus

273 55

BRÖSARP

BL 2021-000331

INDUSTRIBYN 2

Sökande

2021-09-30

INDUSTRIBYN 22

Tomelilla Industriaktiebolag

Bygglov för ändrad användning,
ombyggnad av kontorslokaler samt
parkeringsplatser

2021-12-28

Beslut

2021-12-28

beviljas

Startbesked

Ronnie Hammar

Industribyn 22
273 35

TOMELILLA

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat

Webbadress/E-post

Sidan 12 av 12

Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-27

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2021-000415

LAXEN 7

Sökande

D

Beslut

2021-12-28

beviljas

Delegat

2021-12-02

Jens Nilsson

Anmälan installation/ändring

Siamesgatan 12

vatten och avlopp flerbostadshus

247 64

BL 2021-000440

TULLEBODA 6:2

Sökande

2021-12-17

TULLEBODA 602

Greger Bringsäter

Anmälan byte av eldstad

2021-00046
3

273 55

2021-12-28

Beslut

D
2021-00046
5

2021-12-29

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

2021-12-29
BRÖSARP

BL 2021-000297

BANERET 13

Sökande

2021-08-25

TORGET 8

Hemma På Österlen AB

Bygglov för ändrad användning av

Ronnie Hammar

VEBERÖD

Tulleboda 602

enbostadshus

Startbesked

2022-01-14

Beslut

2022-01-14

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Klostergatan 2

hotell

222 22

BL 2022-000008

TULLEBODA 6:2

Sökande

2022-01-11

TULLEBODA 602

Greger Bringsäter

Anmälan installation eldstad orangeri

LUND
D
4

2022-01-18

beviljas

Startbesked

BRÖSARP

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat
Ronnie Hammar

2022-01-18

Tulleboda 602
273 55

Beslut

2022-00001

Webbadress/E-post

Sidan 1 av 3

Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-26

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24
Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2021-000223

ULLSTORP 6:44

Sökande

D

Beslut

2021-11-29

beviljas

Delegat

2021-06-11

ULLSTORP 644

Ärende

L-Lovärende

Bygglov Tillbyggnad Garage och

Bengt Arne Jakobsson

273 33

7
2021-11-29

Disponentgatan 11

rivning av carport

2021-00042

Bygglov inkl.

Monika Olsson

startbesked

TOMELILLA

LOV-PBL-tillstånd
BL 2021-000392

UTSTÄLLNINGEN 16

2021-11-08

ÖSTERLENGATAN 7

Bygglov för utvändig ändring av

Sökande
Carolina Wreme

273 32

dörrar
BL 2021-000283

BRÖSARP 9:52

2021-08-11

PLOMMONVÄGEN 13

Bygglov för inglasning och staket

2021-11-19

CONRAD 13

D

Ceno Johan Wendel

0
2021-11-19

Sökande

275 30

BL 2021-000348

SPJUTSTORP 4:11

2021-10-14

HENRIK OLSSONS VÄG 8

Bygglov för utvändig ändring av

D

samt installation av takfönster
TJUSTORP 2:101

2021-10-08
Bygglov för nybyggnad av
transformatorstation

4

D

beviljas

Delegat
Monika Olsson

startbesked

2021-11-26

beviljas

Bygglov inkl.

Delegat
Monika Olsson

startbesked

Beslut

2021-00042

Åsa Holmqvist

5
2021-11-26

2021-11-26

beviljas

Bygglov inkl.

Delegat
Monika Olsson

startbesked

TOMELILLA

Sökande

Beslut

D

E.ON Energidistribution AB

2021-00043
6
2021-12-08

Pontus Klavint
205 09

2021-11-19

Bygglov inkl.

Beslut

2021-00042
2021-11-26

Sökande

273 93

Monika Olsson

startbesked

SJÖBO

Henrik Olssons Väg 8

enbostadshus - byta takmaterial

Delegat

BRÖSARP

Gamla Torg 5

kontorslokaler

beviljas

Bygglov inkl.

Beslut

2021-00042

Conrad 13 Kommanditbolag

Bygglov för utvändig ändring av

2021-11-19

TOMELILLA

Plommonvägen 13

2021-10-20

BL 2021-000340

9

Sökande

273 50

Beslut

2021-00041

Österlengatan 7

enbostadshus - nya fönster samt

BL 2021-000361

D

2021-12-08

beviljas

Bygglov inkl.

Monika Olsson

startbesked

MALMÖ

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat

Webbadress/E-post

Sidan 2 av 3

Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-26

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2021-000381

SPJUTSTORP 13:56

Sökande

D

Beslut

2021-12-13

beviljas

Delegat

2021-10-29

GUSTAV NILSSONS VÄG 3

Christian Schmidt

Bygglov för utvändig ändring av

2021-00044
0

Gustav Nilssons Väg 3

fritidshus och ny eldstad

273 93
TOMELILLA 237:118

Sökande

2021-09-07

IDROTTSGATAN 1

Tomelilla Idrottsförening

273 21

BL 2021-000323

BENESTAD 10:12

Sökande

2021-09-22

BENESTAD 1012

Adam Lindström

Bygglov för tillbyggnad av

273 91
FISKABÄCK 1:1

2021-11-10

D
2
2022-01-10

D

205 09
Sökande

2021-12-01

TYLEGATAN 2

Imagon AB

Bygglov för skylt på

43634
TJUSTORP 2:26
STORGATAN 53

Bygglov för utvändig ändring av

BL 2021-000401

6

D
7
2022-01-11

D

Mats Nilsson

5
2022-01-18

Monika Olsson

2022-01-11

beviljas

Bygglov inkl.

Delegat
Monika Olsson

startbesked

2022-01-11

beviljas

Bygglov inkl.

Delegat
Monika Olsson

startbesked

2022-01-18

beviljas

Bygglov inkl.

Delegat
Monika Olsson

startbesked

SMEDSTORP

Sökande

D

Beslut

2021-00042

Magnus Björkman

Anmälan - uppförande av solceller

Nybogatan 2 A Lgh 1201
273 30

Delegat

startbesked

Beslut

2022-00001

2021-11-15

på garage

beviljas

Askim Göteborg

Sökande

273 98
SKÖLDEN 7

2022-01-10

Bygglov inkl.

Beslut

2022-00000

Storgatan 53

enbostadshus - solceller

Monika Olsson

Malmö

Stora Åvägen 21

parkeringsplats

Delegat

startbesked

Beslut

2022-00000
2022-01-11

RAMSÅSA 19:6

beviljas

TOMELILLA

Sökande

BL 2021-000414

2021-12-22

Bygglov inkl.

Beslut

2022-00000

E.ON Energidistribution AB

transformatorstation

2022-01-10

7
2021-12-22

Bygglov för nybyggnad av

BL 2022-000009

Beslut

2021-00045

TOMELILLA

Benestad 1012

komplementbyggnad
BL 2021-000391

D

Box 45

idrottsplats

Monika Olsson

startbesked

Tomelilla

BL 2021-000312

Bygglov för skylt/ljusanordning

2021-12-13

Bygglov inkl.

6

2021-11-26

beviljas

Startbesked

Monika Olsson

2021-11-26

TOMELILLA

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat

Webbadress/E-post

Sidan 3 av 3

Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-01-26

Delegationslista
Beslut

from: 2021-11-16
tom: 2022-01-24

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2021-000272

TRANÅS 78:1

Sökande

D

Beslut

2021-12-16

beviljas

Delegat

2021-08-03

SKÅNE TRANÅS 7801

Jörgen Olsson

Anmälan rivning stall/ridhus

2021-00044
7

BL 2021-000346

NOSHÖRNINGEN 26

Sökande

2021-10-11

PLANTERINGSGATAN 17

Lars Olsson

Bygglov för nybyggnad av

SKÅNE-TRANÅS

273 33

BL 2022-000005

RAMSÅSA 17:17

Sökande

2022-01-05

RAMSÅSA 1717

Leif Persson

Anmälan byte av eldstad/rökkanal
enbostadshus

2021-00045
2

2021-12-21

beviljas

Startbesked

Delegat
Monika Olsson

2021-12-21
TOMELILLA
D StBes
2022-00001
9

Beslut

2022-01-21

beviljas

Startbesked

TOMELILLA

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat
Monika Olsson

2022-01-21

Ramsåsa 1717
273 97

Beslut

D

Planteringsgatan 17

skärmtak och anmälan av eldstad

Monika Olsson

2021-12-16

Skåne Tranås 7801
273 92

Startbesked

Webbadress/E-post

Byggnadsnämnden

Handläggare: Anna Silver
Titel: Nämndsekreterare
E-post: anna.silver@tomelilla.se
Mobil: 070 - 995 83 08

Diarienummer: BN 2022/2
Datum 24 januari 2022

Dialoger och informationsärenden 202202-09
Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Information från ordförande Per Håkanson (C)
- Möte med revisionen
2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Personalläget inom byggenheten
- Svar till revisorerna gällande granskning 2019
3. Information från tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson
- E-tjänster för bygglov

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-01-24.
Byggnadsnämndens årshjul 2022
Tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplan 2022
Revisorerna § 66/2021 Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Missivskrivelse Uppföljning av granskningar 2019 Byggnadsnämnden
Missivskrivelse Uppföljning av granskningar 2019
Uppföjning granskningar 2019 - Tomelilla kommun
Bygglovsenheten
Anna Silver
Nämndsekreterare

2 (2)
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Bygglovsenheten

Byggnadsnämndens årshjul 2022

Januari
Internbudget 2022
Beslutsattestanter 2022
Mars
Årsbokslut 2021
Internkontrollplan riskid 2

December
Årshjul 2023
Internkontrollplan 2023
Internkontrollplan - riskid
14

November
Riskanalys 2023 (bruttolista)
Sammanträdesplan 2023
Internbudget 2023

April
Planeringsdag (mål och budget
2023)

Maj
Delårsrapport 1 janapril 2022
Mål och budget 2023

September
Delårsrapport 2 jan-aug 2022
Internkontrollplan - riskid 2 och 5

Juni
Internkontrollplan riskid 5 och 6
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Byggnadsnämnden

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

Diarienummer: BN 2021/68
Datum 13 december 2021

Verksamhetsplan 2022
Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redogörelsen av verksamhetsplan för
2022 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplan 2022 beskriver den omvärldsanalys som verksamheten har
gjort och den SWOT-analys som finns. Den beskriver också det uppdrag
som verksamheten har och vilka aktiviteter som verksamheten avser att
göra under 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Inga nya konsekvenser.
Barnperspektivet
Inga nya konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga nya konsekvenser.
Uppföljning
Verksamheten tar fram en ny verksamhetsplan varje år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-12-13.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Verksamhetsplan 2022, handlingsid: Bn 2022.xxx.
Bygglovsenheten

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson

2 (2)
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Verksamhetsplan
2022
VERKSAMHETSPLAN
Byggnadsnämnden

146

Verksamhetsplan 2022
Status: Påbörjad Rapportperiod: 2022-12-31 Organisation: Byggnadsnämnden

Innehåll
Vad är vårt uppdrag? ..........................................................................................................................2
Omvärldsbevakning............................................................................................................................3
Nulägesanalys ......................................................................................................................................4
Vad vill vi uppnå? ...............................................................................................................................5
Vad behöver vi göra?..........................................................................................................................6
Vad planerar vi för på längre sikt?....................................................................................................7
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Vad är vårt uppdrag?
Byggenheten tillhandahåller byggnadsnämnden med rådgivning till kund, registrering och
handläggning av ärenden som berör PBL och tillhörande lag/regelsystem med undantag
för planfrågor. Byggenheten ombesörjer även framtagning av statistik till SCB, Boverket,
Skatteverket med flera myndigheter, samt rapporterar löpande nya myndighetsbeslut till
Insikt som underlag för den årliga rapporten.
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Omvärldsbevakning
Omvärldshändelse

Effekt för oss

Corona pandemi

Fler ärenden då folk är
hemma och bygger, ändrade
rutiner för kundmottagning

Ny vägledning 2020 om krav på kontrollplaner

Ökad arbetsinsats från 2021
med granskning av
riskanalyser, mer arbete med
stöd till sökanden, mer arbete
med kontroll av tekniska
egenskaper

Haverikommissionens rapport om takras idrottshall i
Kiruna

Mer arbete 2022 med kontroll
av äldre konstruktioner

Nytt direktiv 2020 om hantering och kontroll
rivningsavfall

Mer arbete 2022 med
granskning vid tekniska
samråd och inför slutbesked

Nya krav 2021 på individuell mätning och debitering för
värme och tappvarmvatten i flerbostadshus

Mer arbete med kontroller av
byggnader som omfattas av
kraven. Utbildning krävs om
alternativa
energieffektiviseringsåtgärder
och om de undantag som
finns.

Krav på digitala detaljplaner från 2022

Detta kommer att påverka oss
när den första görs.

Flytten av planfrågor till Tillväxt- och
utvecklingsavdelningen

Kräver att nya processer tas
fram hur samarbetet ska ske.

Krav på klimatdeklaration vid nybyggnation gäller från
den 1 jan 2022

Mer arbete vid handläggning
och slutbesked.

Krav på laddstation vid bostad eller parkeringar.

Detta är något som omfattar
såväl planverksamheten som
bygglovsenheten.
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Nulägesanalys
Styrkor

Möjligheter

Bättre fungerande rutiner

Utveckling av digitala hjälpmedel

Teamarbete

Utveckling av samarbete med Tomelilla
direkt

Gott kundbemötande

Utveckla bättre information/stöd för
ansökningar

Mindre sårbart än tidigare

Utveckla bättre information/stöd under
byggtiden för den som bygger

Positiv inställning bland kunderna till
verksamheten
Svagheter

Hot (risk)

Liten personalstyrka

Sjukdom, exempelvis Covid-19, som slår ut
hela eller delar av personalstyrkan

Många nyanställda

Hot och trakasserier

Rekrytering av chef pågår

Växande byråkrati

Volymen tillsynsärenden

Undermåliga ansökningshandlingar

Verksamhetsplan 2022
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Vad vill vi uppnå?
Eftersom kraven på den som vill bygga, byggherren, ökar bland annat med nya direktiv om
energihushållning och kontroller av tekniska egenskaper i det som byggs behöver vi
utveckla verksamheten så att kunden
•

får ökad kunskap om och förståelse för olika myndighetskrav

•

får ökad kunskap om och förståelse för att kraven ställs på byggherrar,

•

får ökad kunskap om hur kraven kan tillgodoses när man ansöker om tillstånd och
sedan bygger

•

upplever ökat inflytande över sin egen situation

För att åstadkomma detta behöver vi utbilda personalen ytterligare, utveckla hur
information förmedlas på hemsidan och utveckla olika digitala verktyg.
Den stora volym av tillsynsärenden riskerar att underminera tilltron till bygglovsenheten.
Den tillsynsplan är därför ett nödvändigt verktyg för att börja arbeta med tillsynsärenden
på ett annat sätt än vad som görs idag.

Verksamhetsplan 2022

151

5

Vad behöver vi göra?
Aktivitet

Ansvarig

När ska det Status
vara klart?

Digitalisering: Installera
stödmoduler i diarie- och
ärendehanteringssystemet

IT/Bygglovschef/medarbetare Under våren Påbörjat
2022

Digitalisering: Öppna E-tjänst
för att kunna söka bygglov
dygnet runt samt öppna
stödfunktion för automatisk
registrering av handlingar

IT/Bygglovschef/medarbetare Under våren
2022

Förbättra information på
hemsidan

Bygglovschef/medarbetare
tillsammans med
Kommunikation

Löpande

Påbörjat

Verksamhetsplan 2022
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Vad planerar vi för på längre sikt?
•

Utveckling av samarbetet mellan kommunerna för att minska sårbarheten vid
myndighetsutövning.

•

Utveckling av fler E-tjänster.

•

Se över behovet av IT-stöd i handläggningen tillsammans med Tillväxt- och
utvecklingsavdelningen.
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2021

Rev § 66

Dnr KS 2021/225

Uppföljning av granskningar 2019 i
Tomelilla kommun
Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande:
-

Att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av granskningar 2019 –
Tomelilla kommun ”.
Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-0317 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo
överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information
samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG AB genomfört en
uppföljningsgranskning av de fördjupade granskningar som revisorerna genomförde
2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar följande:
-

Att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av granskningar 2019 –
Tomelilla kommun ”.
Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-0317 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo
överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information
samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes sign

154

Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 december 2021

§ 66 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-12-03, handlingsid: Ks
2021.4308
SLUTLIG_Uppföjning granskningar 2019 - Tomelilla kommun, handlingsid: Ks
2021.4320
Missivskrivelse_Uppföljning av granskningar 2019_signerad, handlingsid: Ks
2021.4321
Missivskrivelse_Uppföljning av granskningar 2019_byggnadsnämnden_signerad,
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MISSIV

Revisorerna
Till:
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskningar utförda 2019 – granskning av
bygglovsprocessen
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida de rekommendationer
som lämnades i samband med granskningen av bygglovsprocessen 2019 har haft någon effekt. Vidare
har revisorerna granskat huruvida direkta brister som noterats i samband med granskningarna har
åtgärdats. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-12-14 och beslutade att
översända rapporten till byggnadsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande (yttrande gällande den
del som avser granskningen av bygglov, i övrigt för information) och till kommunfullmäktige för
kännedom. Nämndens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2022-03-17. Av yttrandet ska
framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar som redovisas i
rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till
revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

Signature reference: 472ea354-2877-4ffa-8234-5a9a3197ac9f

2021-12-14
Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna
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MISSIV

Revisorerna
Till:
Vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
Tomelilla-Sjöbo-Ystad överförmyndarnämnd
För kännedom:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskningar utförda 2019
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida de rekommendationer
som lämnats i samband med fem utvalda granskningar som genomfördes 2019 har haft någon effekt.
Vidare har revisorerna granskat huruvida direkta brister som noterats i samband med granskningarna
har åtgärdats. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-12-14 och beslutade att
översända rapporten till berörda nämnder för information och till kommunfullmäktige för kännedom.
Iakttagelser som framkommit i rapporten kommer följas upp av revisorerna i samband med deras
årliga dialogmöten med nämnder och styrelser.
2021-12-14
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Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna
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BAKGRUND, SYFTE OCH METOD
Granskningen avser följande granskningar som
genomfördes 2019:

Bakgrund
Revisorerna i Tomelilla kommun avser granska huruvida de
rekommendationer som lämnats i samband med fem utvalda
granskningar som genomfördes 2019 har haft någon effekt.
Vidare avser revisorerna granska huruvida direkta brister som
noterats i samband med granskningarna har åtgärdats.

— Granskning av avyttring av inventarier
— Granskning av intern kontroll
— Granskning av färdtjänsten
— Granskning av måltidsverkstan
— Granskning av bygglov

Syfte och revisionsfrågor

Revisionskriterier

Syftet med granskningen är att bedöma om granskningar utförda
under 2019 har haft någon effekt och om den granskade
nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av de
förbättringsområden som framkommit.

Uppföljningen utgår från de bedömningar och rekommendationer
som lämnades i respektive granskningsrapport samt utifrån de
missiv som ansvarig nämnd lämnade som svar till revisionen
efter det att granskningen kommunicerats.

Granskningen avser att besvara följande revisionsfrågor:

Metod

— Har nämnden åtgärdat iakttagna förbättringsområden?

De fem för uppföljningen aktuella granskningsrapporterna med
tillhörande missiv samt nämndernas svar på respektive
granskning har granskats. Utifrån detta underlag har ett antal
uppföljningsfrågor upprättats. Ansvariga tjänstepersoner har
ombetts att besvara frågor utifrån vilka åtgärder som vidtagits.
Inom ramen för uppföljningen har vissa parallella kontroller av
lämnade uppgifter genomförts. Styrdokument och beslut som
verifierar svaren har även inhämtats vid behov.

— Har nämnden varit lyhörda till de rekommendationer som
framförts?
— Har nämnden fullföljt de åtgärder som beskrivs i deras
yttrande?
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GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
Bedömningar från granskningen 2019

Intern kontroll

Regler, rutiner och riktlinjer
Det finns framtagna rutiner för avyttring av inventarier i Tomelilla
kommun men dessa behöver förtydligas i vissa väsentliga delar.
För att säkerställa enhetliga avyttringsrutiner bedömer vi det vara
av vikt att det tydligt framgår vad som är att förstå som mindre
omfattande avyttring kontra en avyttring av större omfattning. Hur
behovsavstämning ska ske mellan verksamheter bör tydliggöras,
samt ett klargörande av hur dokumentering och diarieföring av
processens olika delar ska ske. Vi noterar vidare att det inte
anges någon närmare beskrivning av hur värdering ska gå till i
avyttringsprocessen. Detta sista moment bedömer vi som
centralt för att säkerställa en likartad och korrekt hantering vid
värderingsförfarandet.
Avyttringar 2018
Vi noterar att granskade avyttringar delvis genomförts i enlighet
med de rutiner som nu framarbetats. Vi anser det vara av värde
att det för respektive avyttrat objekt återfinns en tydlig och
transparent redovisning. Detta är inte fallet med de försäljningar
som genomförts med Klaravik där totalbeloppet för flera
genomförda avyttringar samredovisas, vilket vi bedömer vi vara
en brist som försvårar uppföljning.
Vidare bedömer vi det vara av vikt att en chef attesterar
avyttringar, vilket även rutinen numera framhåller. Samtliga
avyttringar har skett utan dokumenterat godkännande av
ekonomichefen. Rörande försäljning av gatsten har
kommunchefen signerat försäljningen, vilket vi ur
ansvarssynpunkt bedömer som fullgott.

Vi ser det som en brist att kommunstyrelsen inte har antagit en
ny internkontrollplan för 2018. Vi noterar dock att uppföljning har
skett utifrån de granskningsområden som kvarstod från 2017 års
internkontrollplan, samt att kommunstyrelsen antagit en ny
internkontrollplan för 2019 vilken följer reglementet och COSOmodellens riktlinjer, vilket vi bedömer vara positivt.
Utifrån vår erfarenhet gällande följsamheten av mallar och rutiner
(framlagt riskområde i 2019 års plan) betraktar vi en
riskvärdering till 1 som en mycket låg bedömning. En sådan risks
eventuella konsekvenser och dess sannolikhet för att inträffa bör,
utifrån vår erfarenhet, medföra en betydligt högre riskvärdering.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Att tillse att dokumenterade rutiner för avyttring förtydligas,
särskilt avseende förfarandet vid extern försäljning, hur
behovsavstämning ska ske mellan verksamheter, samt
avseende dokumentering och diarieföring av olika moment
— att säkerställa att genomförda avyttringar bokförs på samma
sätt, samt
— att säkerställa att uppföljning avseende rutinefterlevnad
genomförs.
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GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat
28 augusti 2019, § 106)

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen
(beslut daterat 24 maj 2019, § 62)

En uppdatering av nuvarande förvaltningsövergripande rutiner för
avyttring av lös egendom och utköp av IT-utrustning kommer att
genomföras under året. Syftet är att bättre beskriva
tillvägagångssätt samt säkerställa en korrekt hantering i alla led
genom att förtydliga ekonomiavdelningens roll vid avyttringar.
Förutsättningen för rutinefterlevnad inklusive spridning av
gällande rutiner, dokumentering, redovisning och diarieföring av
avyttringar förbättras därmed. Målet är att det ska vara lätt att
göra rätt.

Samhällsbyggnadsnämnden tar kritiken på fullt allvar.
Förändringen som har skett genom inrättandet av nämnd istället
för utskott leder också till förändringar av styrningen och
kontrollen. Nämnden har exempelvis inte någon egen
internkontrollplan eller utarbetat mätetal som följer upp de mål
som nämnden har antagit.

Delegeringsregler för avyttring i varje styrelse/nämnd behöver
ses över och definition av vad som bedöms vara ren
verkställighet anpassas till respektive styrelse/nämnds
ansvarsområdet.
Uppföljning av avyttringar gjorda på delegation ska göras till
respektive styrelse/nämnd.

Samhällsbyggnadsverksamheten anser det viktigt att utarbeta
dokumenterade rutiner. Det är ett arbete som får ske i nära
samarbete med ekonomifunktionen och ledningskontoret.
Under hösten kommer samhällsbyggnadsverksamheten, då
omorganiseringen har fullt ut verkställts, utarbeta en interkontroll
och säkerställa att de rutiner och processer som finns efterlevs
enligt gängse styrdokument/rutiner.
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GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
Vad visar uppföljningen?
Kommunstyrelsen
Har kommunstyrelsen förtydligat rutinerna för avyttring av inventarier,
framförallt när det gäller: förfarande vid extern försäljning, hur behov
avstämning ska ske mellan verksamheter, samt avseende
dokumentering och diarieföring av olika moment?
Reviderad ”Rutin för avyttring av inventarier, utrustning och annan lös
egendom”, har antagits av kommundirektören 1 november 2019. Enligt
ekonomichefen har rutinen informerats om på kommunstyrelsen, och
hanterats via kommunens ledningsgrupp och ut i arbetsgrupperna via
arbetsplatsmöten.
Tidigare skedde ingen egentlig behovsavstämning utan inventarier
(möbler framförallt) som blivit över av olika anledningar hamnade i
förråd runt om i kommunen och någon samordning skedde inte.
Tomelilla kommun har tillsammans med Ystad, Trelleborg och Skurup
genomfört en upphandling av delningstjänsten Myloc Sharing, ett
”kommunalt blocket”. I denna tjänst kan man se tillgängliga inventarier
inom kommunen och det är i första hand där verksamheterna ska
beställa om inventarien finns, i andra hand är tanken att man har
tillgång till Ystads inventarier som de själva inte behöver.
Enligt ekonomichefen har kommunen haft tjänsten i ca två år men det
har varit problem med att hitta förråd i kommunen som kan ta emot
möbler och personal som kan transportera inventarierna till köparen.
Från och med november i år har dock kommunen påbörjat användandet
av deras interna blockettjänst – dock i mindre skala men detta
tillsammans med deras upphandling av begagnade möbler har enligt
ekonomichefen inneburit lägre kostnader och ett mer hållbart synsätt
inom förvaltningen.

Om inget behov finns ska inventarien transporters till
återvinningen och där skänkas till frivillig organisationer
(Erikshjälpen/Röda korset mfl). Naturligtvis så kastas inventarien
om den är trasig men det görs direkt när den byts ut och ingår
inte i det kommunala blocket.
Inventariehanteringen med det tidigare systemet med många
olika förråd diariefördes inte. I delningstjänsten ska inventarierna
fotograferas och läggas upp på intranätet så alla verksamheter
kan se vad som finns tillgängligt och hur skicket är. Därmed
kommer en dokumentation automatiskt att ske vid ”försäljning”.
Extern försäljning sker framförallt av större inventarier såsom
bilar, transportfordon. Värdering sker endera delen via
Kvarndammen eller framgår av offert från annat
transportleverantör. Avstämning sker mot bokfört värde i
anläggningsreskontran. Det sker en avstämning med
ekonomiavdelningen i samband med dessa större avyttringar.
Ett exempel under 2021 har varit avyttring av konstgräsplan där
såväl ekonomi- som kansliavdelningen har varit informerade.
(kansliet med anledning av juridiska frågor). I detta fallet var det
inte någon försäljning utan kommunen skänkte bort hela/delar av
konstgräsplanen i utbyte mot att förningarna transporterade bort
konstgräset själva.
När det gäller avyttring av datorer så sker det inte
överhuvudtaget mer än till en upphandlad leverantör (ATEA) som
tar emot utrustningen.
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GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
Vad visar uppföljningen?

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen (forts.)

Sedan den förra granskningen har kommunledningskontoret tagit
fram rutiner och regler för hur inventarier ska kunna säljas.

Har kommunstyrelsen säkerställt att genomförda avyttringar
bokförs på ett enhetligt sätt?

Samhällsbyggnadsverksamheten har sedan granskningen
avyttrat en inventarie (konstgräsplan) i enlighet med gällande
rutin och regler.

Kommunen använder systemet kommun Bas där det framgår hur
kontering ska ske. Alla inbetalningar kommer via
ekonomiavdelningen som kan säkerställa att poster som finns i
anläggningsreskontran ska utrangeras (alternativt tas in som en
driftintäkt).

Huruvida inventarier bokförs rätt är inte en fråga som
samhällsbyggnadsnämnden bedömer är inom nämndens ansvar
eller samhällsbyggnadsverksamheten utan detta ansvar ligger på
kommunledningskontorets medarbetare och därmed
kommunstyrelsen eftersom nämnden eller
samhällsbyggandsverksamheten inte har egna ekonomer.

Har kommunstyrelsen säkerställt att uppföljning av
rutinefterlevnad genomförs?
I dagsläget har inte någon speciell uppföljning skett mer än vid
större avyttringar, där kommunen har ett bokfört värde att reglera
försäljningen mot. Enligt ekonomichefen finns kontrollmomentet
dock med i riskanalysen för 2022.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder vidtagits utifrån
rekommendationerna i den tidigare granskningen. Vi grundar vår
bedömning på att kommunstyrelsen genom kommundirektör har
reviderat rutinerna för avyttring av inventarier, utrustning och
annan lös egendom under hösten 2019. Därtill har förtydligande
gjorts i rutiner och delegeringsregler avseende
behovsavstämning av inventarier genom delningstjänsten Myloc
Sharing. Vi kan dock konstatera att kommunstyrelsen sedan
granskningen genomfördes inte genomfört någon särskilt
uppföljning av hur rutinerna efterlevs. Detta kommer dock ingå i
kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2022.
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GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
Bedömningar från granskningen 2019
Organisation
Det finns till stor del framtagna rutiner som kan säkerställa en
ändamålsenlig ärendehantering för bygglovsprocessen, vilket vi
bedömer vara positivt. Det finns dock uppenbara brister vad
gäller verksamhetens organisation och sårbarhet med tanke på
den rådande personalstyrkan. Om bygglovschefen eller
bygglovshandläggaren skulle vara sjuk en längre period eller
lämna enheten skulle detta leda till att handläggningsrutinerna
slutar att fungera. Det är därför viktigt att nämnden säkerställer
att det finns tillräckliga resurser för att minska sårbarheten i
bygglovsprocessen.
Därutöver är det enligt uppgift en hög arbetsbelastning på
enheten vilket är information som inte har nått politikerna. Vi
finner det vara en brist att nämnden inte har kännedom om
arbetsmiljön i verksamheten eftersom det är deras ansvar. Det
räcker i vår mening inte att ha koll på verksamhetens resultat och
därmed utgå från att det står rätt till i verksamheten. Det är av
vikt att i sammanhanget påtala att arbetsbelastningen för
bygglovschefen kommer öka ytterligare när den nuvarande
handläggaren slutar om det inte går att skyndsamt rekrytera en
ersättare.

Plan- och bygglagens krav
För handläggningen finns i grund och botten ett tillräckligt
arbetssätt för bygglovsprocessen. Handläggningstiden har inte
överskridit tio veckor i något av ärendena i stickprovet. Det är en
brist att mottagningsbevis inte skickats ut i alla ärenden. Av
stickprovsundersökningen framkom att mottagningsbevis inte har
skickats ut eftersom mottagningsbevis skickas ut i samband med
begäran om kompletteringar. Mottagningsbevis ska skickas ut
oavsett om kompletteringar behövs eller inte.

Delegationsordningen ger delegation till namngivna tjänstemän
istället för funktioner. Detta leder till att delegationsordningen
måste ändras när det sker förändringar bland personalen. Detta
bedöms inte vara en effektiv hantering och rekommendationen är
att ändra delegationsordningen på så sätt att den ger delegation
till funktioner och inte till personer. Därutöver kan det finnas
anledning att se över delegationsordningen i syfte att säkerställa
att den överensstämmer med nämndens intentioner.
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GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut daterat
25 mars 2020, § 35)

Bedömningar från granskningen 2019 (Forts.)
Kommunikation
Det finns tydliga framtagna rutiner kring hur kommunikation ska
skötas mot nämnden, myndigheter, organisationer och
privatpersoner. Därutöver har allmänheten möjlighet att kontakta
bygglovsenheten genom ett flertal kanaler. Sammantaget visar
detta att kommunikationen till allmänheten till största del
hanteras på ett ändamålsenligt sätt. På grund av de JOanmälningar som inkommit finns det dock anledning att se över
om bygglovsenhetens rutiner följs i praktiken.
Rutiner kring utlämnande av allmänna handlingar bör också ses
över för att säkerställa att detta görs på korrekt sätt. Vi kan
konstatera att nämnden inte genomför egna kundundersökningar
och det anser vi inte vara nödvändigt för att kunna utveckla
verksamheten med kundupplevelsen som grund. Däremot skulle
nämnden kunna arbeta på ett mer systematiskt sätt med den
inkomna feedbacken som de tar del av bland annat via
kommunens klagomålshantering. Till exempel skulle
dokumentering av inkomna synpunkter, vilka åtgärder som
genomförts med anledning av synpunkterna och resultatet av
åtgärderna kunna bidra till ett mer systematiskt arbetssätt.

Byggnadsnämnden är kritisk till rapportens resultat då den på
flera punkter är baserad på direkt felaktig fakta, och
granskningen dessutom till delar inte är baserad på gällande
lagrum i PBL.
Vad gäller revisionens rekommendationer har nämnden följande
svar:
Nämnden skickar frågan om förstärkning av organisationens
resurser till kommunstyrelsen då personalansvar, bemanning
mm delegeras vidare nedåt från kommunstyrelsen. Som
nämnden ser det bör dock bygglovsenheten, utöver den nya
bygglovshandläggare som rekryterats i januari 2020, snarast
stärkas med ytterligare bygglovshandläggare för att minska
sårbarheten vi ledigheter eller sjukdom.
Ett annat alternativ är att samarbete med andra kommuners
bygglovshandläggning. Kommunernas samlade personalresurser
skulle då kunna nyttjas bättre utan ökade personalkostnader.
Nämnden ställer sig därför bakom fortsatt utredning av
möjligheterna till utökat samarbete mellan kommuner.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Se över organisationens resurser för att minska sårbarheten
— Se över delegationsordningens utformning

Delegeringsordningen har 2020-02-05 reviderats med funktioner
istället för namngivna tjänstepersoner.

— Systematisera arbetet vad gäller inkomna synpunkter

Även om revisionsrapporten delvis är baserad på felaktig fakta
finns det alltid utrymme för förbättring av rutiner. Nämndens
handläggare har därför påbörjat dokumentering av de rutiner
som redan är etablerade som gäller inkomna synpunkter, samt
påbörjat arbete med systematiseringen av dokumentation och
uppföljning av synpunkter.
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GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
Forts. Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut
daterat 25 mars 2020, § 35)

Vad visar uppföljningen?
Vilka åtgärder har byggnadsnämnden vidtagit och planerar att
vidta vad gäller organisationens resurser i syfte att minska
sårbarheten och för att nämnden ska kunna utföra sitt uppdrag
på ett tillfredsställande sätt?

Det finns fortfarande direkta felaktigheter i revisionsrapporten:
JO-anmälningarna har bägge gällt tillsynsärenden, inte
bygglovsärenden. Nämnden finner det anmärkningsvärt att
granskning av bygglovsprocessen blandas ihop med processen
kring tillsyn, då JO-anmälningarna har gällt just tillsynsärenden. I
en professionell granskning bör kommentarer kring JO-anmälan
baseras på PBL:s krav på tillsyn.

Sedan yttrandet från nämnden i mars 2020 har
personalförändringar genomförts och alla rutiner gås enligt
samhällsbyggnadschefen igenom löpande för att säkerställa att
de stämmer, allt alla medarbetare känner till dem och att de
uppdateras i enligt med den digitaliseringsutveckling som sker på
byggenheten. Bygglovschefen ansvarar för uppföljning och
kontroll av att gällande rutiner och processer följs.

Nämndens delegeringsordning hade lagts om till namngivna
tjänstepersoner innan nuvarande bygglovschef tillträdde.
Brukarundersökningar genomförs. SKLs Insikt uttryckligen är en
brukarundersökning som skickas till kunder som haft ett avslutat
myndighetsärende med kommunen under mätåret. Tomelilla
kommun köper intervjuer med både företagare och
privatpersoner, och underlaget som skickas in till dem som
genomför intervjuerna omfattar samtliga beslut som fattas
inledningsvis (bygglov och startbesked) under året. Underlaget
omfattar alltså samtliga inkommande tillstånds är
Bygglovschefen gick vid tidpunkten för revisionen inte igenom
samtliga ärenden, utan byggnadsinspektören handlade (och
handlägger fortfarande) självständigt startbesked och slutbesked,
medan dåvarande bygglovshandläggare självständigt handlade
och fattade beslut i enklare bygglovsärenden.

Under 2021 har två bygglovshandläggare anställts, vilket
motsvarar en utökning om 1,5 årsarbetare. En
byggnadsinspektör motsvarande heltidstjänstgöring har även
anställts under året, vilket är en utökning med 50% tjänst i
jämförelse med tidigare byggnadsinspektör. I övrigt har inga
personalförstärkningar genomförts inom byggenheten.
Det har inte skett några personella beslut av byggnadsnämnden
eller av kommunstyrelsen i egenskap av arbetsmiljöansvarig för
verksamheten, för att säkerställa tillräckliga resurser för att
minska sårbarheten i bygglovsprocessen. Dock har
kommunstyrelsen fattat beslut om att byggnadsnämnden inte
behöver återställa sitt ekonomiska underskott för 2021.

Byggnadsnämnden har inget arbetsmiljöansvar och kan inte
påverka bemanning eller arbetsmiljö direkt. Detta ansvar ligger
på kommunstyrelsen.

Inga politiska beslut/åtgärder har fattats av nämnden under året
för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning.
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GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
Forts. Vad visar uppföljningen?
Har åtgärder vidtagits avseende vilka rutiner som tillämpas vid
kommunikation till allmänheten samt vid utlämnande av
handlingar?
I svar från samhällsbyggnadschefen kring vilka åtgärder
byggnadsnämnden vidtagit med anledning av de
rekommendationer som framfördes i granskningen, hänvisas till
det yttrande som byggnadsnämnden lämnat till revisionen 25
mars 2020. Den enda punkt som verksamhetschefen inte ställer
sig bakom är att nämnden ska fatta beslut om att införa
mottagningsbevis eftersom det är en hur-fråga som bör hanteras
av verksamheten och inte av nämnden. Av
samhällsbyggnadschefen framgår att mottagningsbevis numera
skickas ut för alla ansökningar och anmälningar som inkommer
till avdelningen. Detta oavsett om komplettering krävs eller ej.
Har byggnadsnämnden reviderat delegationsordningens
utformning?
Delgeringsordningen har 2020-02-05 reviderats med funktioner
istället för namngivna tjänstepersoner.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att byggnadsnämnden inte i
tillräcklig omfattning vidtagit åtgärder för att minska sårbarheten
avseende organisationens personalresurser. Även om vissa
personalförändringar skett och rekryteringar gjorts sedan
granskningen genomfördes, bedömer vi att nämnden fortsatt står
inför betydande utmaningar för att säkerställa tillräckliga resurser
och en ändamålsenlig organisation för att utföra sitt uppdrag. Vi
konstaterar att varken byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen
fattat några särskilda beslut om åtgärder/resurser för att minska
sårbarheten i organisationen. Vidare saknas särskilda beslut av
byggnadsnämnden avseende åtgärder/resurser för att
säkerställa en rättssäker myndighetsutövning.
Vi konstaterar att nämnden vidtagit åtgärder vad gäller att
revidera delegationsordningen. Vi konstaterar att nämnden
fortsatt inte genomför några egna brukarundersökningar utifrån
inkomna synpunkter utöver den brukarundersökning som
genomförs via SKL:s Insikt.

Har byggnadsnämnden systematiserat arbetet vad gäller
inkomna synpunkter? Genomförs brukarundersökningar på
regelbunden basis förutom nämndens deltagande i SKL:s Insikt?
Enligt samhällsbyggnadschefen hanteras synpunkter centralt av
Tomelilla direkt. Det är inget som faller på respektive nämnd. I
svar framkommer att nämnden inte har några planer på att
genomföra egna brukarundersökningar.
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GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
Bedömningar från granskningen 2019

Uppföljning och förbättringsåtgärder

Kommunens fullgörande av ansvar enligt överenskommelsen
Vår bedömning är att Tomelilla kommun till stor del har fullgjort
sitt ansvar enligt överenskommelsen. Både kommunstyrelse och
vård-och omsorgsnämnden som bär kostnadsansvaret har
delgetts protokoll och minnesanteckningar och kan på så sätt
följa arbetet. Det finns en tydlig brist i deltagandet i kundråden
som inte kan uppvägas av att ledamöterna och tjänstemän
regelbundet deltar i sina respektive råd.
Ansvarsfördelning mellan Region Skåne och kommunen i
Praktiken
Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne
och Tomelilla kommun är tydlig men enbart till viss del fungerar i
praktiken. Förväntningarna på Region Skåne och på kommunen
är höga från den andre parten. Båda parter upplevs vilja utveckla
färdtjänsten men inte vara överens om vem vilka förutsättningar
som finns. Vi bedömer också att kommunen i större utsträckning
behöver ta ett strategiskt ansvar för att aktivt kunna arbeta med
färdtjänstfrågorna samt för att kunna påverka sina kostnader.
Kundnöjdhet
Det är inte möjligt att till fullo bedöma ifall kunderna är
tillfredsställda med färdtjänsten då underlaget är icke-signifikant.
Några slutliga bedömningar kan därför inte göras. Däremot
bedömer vi att ickesignifikant statistik kan ses som en indikation
på hur nöjdheten ser ut i kommunen varför vi ser ett värde i att
presentera och tolka denna. Vi bedömer baserat på det ickesignifikanta statistiska underlaget att kunderna i Tomelilla till stor
del är nöjda och upplever att färdtjänsten fungerar
tillfredsställande.

Vår bedömning är att den ekonomiska modell som finns i
överenskommelsen tydliggör vilka kostnader som kommunen ska
betala. Kommunen kan med hjälp av modellen bedöma vilka
delar den har möjlighet att påverka för att på sikt öka sin egen
kostnadseffektivitet. Vi konstaterar att underlag för uppföljning
tillhandahålls till stor del av Skånetrafiken i enlighet med
överenskommelsen. Vi bedömer att kommunen behöver ta ett
större ansvar för att säkerställa att de avsatta medlen täcker
kostnaderna samtidigt som kommunen arbetar med att påverka
sina kostnader.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda
representanter deltar i Skånetrafikens kundråd.
— Att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med
Skånetrafiken tydliggör hur överenskommelsens
ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan
bidra till att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.
— Att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur
kommunen kan arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten
när underlaget tillhandahålls.
— Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns
ändamålsenliga strukturer för att arbeta med uppföljningen
och vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina
kostnader.
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GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen
(beslut daterat 26 mars 2020, § 31)
Utsedda kundråd: vård- och omsorgsnämnden har vidtagit
åtgärder för att säkra upp att kommunen har representerats i
kundrådet. Pensionärsrådet som tidigare utsett representant har
fått en dragning av behovet av aktiv medverkan i kundrådet och
har nu utsett två kundrådsrepresentanter för att minska
sårbarheten.
Kommunens representanter kommer att medverka i de
samrådsmöten som Region Skåne kallar till. Det hade dock varit
önskvärt att vissa av dom fysiska samrådsmötena i Hässleholm
ersätts med digitala möten. Det åtgår i princip en hel arbetsdag
per fysiskt möte och deltagare från vår kommun.

Tomelilla har ett högre antal personer med färdtjänsttillstånd per
tusen invånare (35) jämfört med Skåne (26). Detta behöver ses
både i förhållande till antalet äldre i kommunen och till geografisk
storlek. Antalet med färdtjänsttillstånd har också ökat och ca 20%
utnyttjar inte färdtjänsten men kommunen betalar per tillstånd.
De flesta nöjda med färdtjänsten: hittills har nämnden endast fått
redovisat nöjdheten för samtliga kommuner, och inte på
kommunnivå och inväntar kommunspecifika uppgifter. Det finns
en tydlig struktur med både representanter i råden och för
återföring till nämnden för att arbeta med kundnöjdheten.

Dialog om ansvarsfördelning: det är av största intresse för vårdoch omsorgsnämnden att färdtjänsten bedrivs kostnadseffektivt.
Nämnden ser fram emot en ökad dialog med Skånetrafiken och
kommer även internt att föra dialoger. Den interna dialogen
behöver vara nämndöverskridande så att nämnden kan
informera Skånetrafiken om t.ex. bostadsbyggande som kan
påverka resandet. Överenskommelsen gäller också att s e till att
den nationella vägdatabasen är uppdaterad och att nämnden
delat i Region Skånes tillgänglighetsarbete.
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GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
Forts. Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen
(beslut daterat 26 mars 2020, § 31)
Kommunen skulle också behöva mer uppgifter för att föreslå
åtgärder för de dryga 20% som inte utnyttjar färdtjänsten. Idag
har vi ingen kännedom om vilka eller varför.

Förbättringsåtgärder för att minska kostnaden: inför
överenskommelsen yttrade sig SÖSK om kommunernas
begränsade möjlighet att besluta i sakfrågorna samtidigt som de
ska svara för 50% av alla kostnader. Möjligheterna att påverka är
begränsade och det finns inga incitament för Region Skåne att
hålla nere de administrativa kostnader. Avgörande blir istället hur
Skånetrafiken hanterar myndighetsutövningen, utbyggnaden av
kollektivtrafiken, hur resorna upphandlas och organiseras.

Vad visar uppföljningen?
Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda
representanter deltar i Skånetrafikens kundråd.

Ett förslag som lades fram var att kommunerna skall erhålla
möjlighet att påverka är att komplettera förslaget med att tillsätta
ett politiskt presidium, en styrgrupp, med beslutsmässiga
representanter från regionen och de fyra hörnen. Ett arbetssätt
som redan finns kring den ordinarie kollektivtrafiken i flera
kommuner idag med ett gott resultat.

I svar från socialchefen framkommer att kontakt togs omgående
med kommunens pensionärsråd efter att det framkommit i
granskningsrapporten att ingen deltagit från kommunens sida i
kundrådet. Det visade sig att denne varit sjuk en längre tid och
inte kunnat delta. Två nya kundråd utsågs på sittande möte av
pensionärsrådet och uppgifterna meddelades till Skånetrafiken.

Nämnden samverkar gärna med Region Skåne i ex en
kampanj för att få fler färdtjänstresenärer i kommunen att
istället åka gratis kollektivtrafik. Tillgång till och närhet till
kollektivtrafik ska inte påverka myndighetsutövningen men
avstånd till närmsta buss- eller tågstation är av stor
betydelse för personer med funktionsnedsättning. Den
nuvarande modellen kompenserar inte ett sämre utbud av
kollektivtrafik och tyvärr är risken stor för att kostnaderna
ökar än mer för färdtjänsten i vård landsbygdskommun.

Vidare har man föreslagit att digitala möten ska fortsätta för både
kundråd-politiker- och tjänstemannaråd för att underlätta och öka
deltagandet.
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GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
Forts. Vad visar uppföljningen?
Att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med
Skånetrafiken tydliggör hur överenskommelsens
ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan
bidra till att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.
Frågan har enligt socialchefen delvis berörts under ett
tjänstemanna- och politikermöte under 2020. När exempelvis
vård- och omsorg gör risk -och konsekvensanalyser inför
förändringar (flytt eller stängning av verksamheter) ska även
konsekvensen för färdtjänstresor belysas och meddelas
Skånetrafiken.
Även om färdtjänst inte beviljas utifrån bristen på allmänna
kommunikationer så är det av betydelse att kommunen kan
påverka ex. busshållplatser och turer för allmänna
kommunikationer så att kommunikationerna blir tillgängliga för
alla.
Att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur
kommunen kan arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten när
underlaget tillhandahålls.

Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns
ändamålsenliga strukturer för att arbeta med uppföljningen och
vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina
kostnader.
Socialchefens bedömning är att nämnden har en tydlig struktur
enligt föregående svar men att kommunen har små
påverkansmöjligheter att på egen hand sänka kostnaderna då
det är Skånetrafiken som ansvarar för myndighetsutövningen.
Tillsammans med Skånetrafiken behöver kommunen titta vidare
på vilka möjligheter kommunen har att påverka ex. att
färdtjänstresor inte används istället för sjukresor och att de som
söker tillstånd också nyttjar det till resor.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att vård- och
omsorgsnämnden vidtagit åtgärder i enlighet med de
rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen.

Underlagen bereds till vård -och omsorgsnämndens
arbetsutskott av tjänsteman som deltar i tjänstemannarådet och
lyfts därefter vidare till nämnden. Det är för närvarande
ordförande och vice ordförande i nämnden som deltar i
politikerrådet för färdtjänsten. Ärenden kan också lyftas vidare till
kommunstyrelsen.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Vidare anser vi att dokumentation kring genomförda kontroller vid
uppföljningen som lämnas till kommunstyrelsen och nämnderna
inte är tillräckligt utförliga. Av dokumentationen som vi har tagit
del av går det inte att utläsa resultatet av enskilt utförda
kontroller. Det kan inte bedömas som tillräckligt att nämnden
enbart tar del av en sammanställning för hela året.

Bedömningar från granskningen 2019
Riskanalyser och internkontrollplaner 2019
Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll
kan inte bedömas vara fullt ut ändamålsenligt. Vi grundar
bedömningen på flera aspekter. För det första anser vi att arbetet
med riskanalyserna kan förbättras genom att öka antalet
identifierade risker i verksamheten. Vi finner det otillräckligt att
flera nämnders riskanalyser enbart har ett fåtal identifierade
risker som grund för internkontrollplanen. Eller som i
byggnadsnämndens fall enbart avser nämndens mål.
Reglementet föreslår flera riskkategorier som kan användas vid
identifiering av risker och vi kan inte bedöma om nämnderna
utgår från riskkategorierna när de genomför sina riskanalyser.
Vidare anser vi att nämnderna likt kultur- och fritidsnämnden ska
ha en bruttorisklista att utgå från när kontrollmomenten till
internkontrollplanen fastställs. På så sätt tar nämnden del av
samtliga identifierade risker istället för enbart förslaget till
internkontrollplan som lämnas för beslut.

Avslutningsvis vill vi framhålla att intern kontroll är
kommunstyrelsens och nämndernas verktyg för att löpande
under året tillse och följa upp att riskerna i verksamheten
hanteras och/eller minimeras och ska inte reduceras till en
information som nämnden ska ta del av när året har gått. En
kvalitativt genomförd intern kontroll som samspelar med övriga
styr- och uppföljningssystem i verksamheten bidrar till en ökad
kvalité, säkrare verksamhet och tydligare styrning. Ett viktigt
verktyg för nämnder och styrelser som därför bör säkerställa att
de är involverade i planeringen och välinformerade gällande
uppföljningen.

Rekommendationer från granskningen 2019
Rekommendationer till kommunstyrelsen och samtliga nämnder:
— Tillse att det genomförs en heltäckande risk- och
väsentlighetsanalys, stärka sin bevakning av
internkontrollarbetet under året så att kontroller sker
kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker, samt

För det andra bedömer vi att nämnderna och kommunstyrelsen
inte fullt ut följer reglementet vad gäller valet av kontrollmoment
som ingår i deras internkontrollplaner. I reglementet finns en
förklaring till hur riskvärderingen ska genomföras och vilken
riskvärdering som ska uppnås för att ingå i internkontrollplanen.
Detta arbetssätt följs inte av samtliga, och vi anser att
kommunstyrelsen har ett ansvar med anledning av sin
uppsiktsplikt och sin samordnande roll att tillse att arbetet följer
det beslutade reglementet.

— Involvera sig i risk- och väsentlighetsbedömningen
Rekommendationer till kommunstyrelsen:
— Upprätta riktlinjer för riskbedömning, dokumentation av
genomförande kontrollmoment och säkerställa att dessa
efterlevs.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 9
oktober 2019, § 129)

Familjenämndens svar till revisionen (beslut daterat 13
september 2019, § 82)

Det pågår sedan 2018 ett större arbete med att systematisera
och digitalisera kommunens interna kontrollarbete. Under hösten
2019 kommer en översyn av reglemente för intern kontroll att ske
och tillämpningsanvisningar att tas fram. I detta arbete ingår att
upprätta riktlinjer för riskbedömning, att systematisera
dokumentation av genomförda kontrollmoment samt att fastställa
rutiner kring avrapportering. Detta ska möjliggöra att både
politiker och medarbetare i större utsträckning involveras i det
interna kontrollarbetet.

Familjenämnden kommer att beakta de slutsatser som
framkommit efter revisorernas granskning när riskanalys ska
genomföras och intern kontrollplan för 2020 utarbetas
Riskanalysernas genomförande ska utgå från Familjenämndens
uppgifter enligt reglementet. För att höja kvaliteten ska separata
riskanalyser göras för de olika verksamheterna, där en ökning av
antal identifierade risker kommer att anges. En bruttolista ska tas
fram och förvaltningen ska använda denna som underlag när
förslag till kontroller i den interna kontrollplanen utarbetas.
Familjenämnden kommer att delges samtliga identifierade risker i
samband med att den interna kontrollplanen ska beslutas.

Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut daterat
4 september 2019, § 68)

Det ska framgå i den interna kontrollplanen vilka kontrollmoment
som kommer att genomföras under året, dessa ska redovisas
enligt beslutad tidsplan. Om det i samband med genomförandet
av beslutade kontrollmoment framkommer avvikelser ska det tas
fram en orsaksanalys och en åtgärdsplan ska utarbetas. En
sammanställd uppföljning av det aktuella årets interna
kontrollplan ska presenteras för nämnden.

Nämnden följer beslutad internkontrollplan och protokollför
redovisning av årets samlade resultat till nämnden 1 gång per år.
Detta sker i regel vid årets sista eller vid påföljande års första
möte så att resultatet kan rapporteras in till helårsbokslutet på
verksamhetsnivå och denna rapporteras informellt till nämnden
var fjärde månad.
Byggnadsnämndens internkontrollplan för 2020 kommer att
förtydligas med att samtliga risker och interkontrollpunkter följs
upp på verksamhetsnivå regelbundet under hela året, och att
väsentliga avvikelser rapporteras senast på nästkommande
nämndmöte.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionen (beslut
daterat 27 augusti 2019, § 50)

Överförmyndarnämnden svar till revisionen (beslut
daterat 10 oktober 2019, § 46)

Det är självklart att internkontrollplanen ska utformas i enlighet
med den riktlinje som gäller. Den interna kontrollplan som ska
upprättas för 2020 kommer att uppfylla de punkter som
revisionen riktar kritik mot.

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd är en nybildad
nämnd och är en gemensam nämnd för tre kommuner.
Innan nämnden bildades hade de tre samverkande kommunerna
sin egen internkontroll och de befintliga planerna låg till grund vid
utformandet av en ny internkontrollplan.

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen
(beslut daterat 23 augusti 2019, § 72)

Riskanalysen och internkontrollplanen togs fram under början av
2019 och antogs av nämnden i mars 2019. Nämnden valde att
koncentrera sig på de tre risker som bedömdes vara de mest
relevanta och som ger störst konsekvenser för verksamheten. De
kontrollmoment som valts är alla avsedda att följas upp vid årets
slut, vilket är anledningen till att ingen uppföljning ännu har skett.

Förvaltningen kommer att lämna förslag till intern kontrollplan
gällande samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2019.

Vård- och omsorgsnämnden svar till revisionen (beslut
daterat 26 september 2019, § 66)

Överförmyndarnämnden avser att inför 2020 utvärdera och
uppdatera den befintliga internkontrollplanen.

Vård- och omsorgsnämnden kommer beakta de slutsatser som
framkommit efter revisorernas granskning när riskanalys ska
genomföras och intern kontrollplan för 2020 utarbetas.

Ny riskanalys av verksamheten ska genomföras och en
bruttolista över identifierade risker kommer att tas fram. Detta ska
utgöra underlaget för framtagandet av en ny internkontrollplan för
överförmyndarnämnden för 2020. De identifierade riskerna
kommer att delges i nämnden i samband med beslut om nu
internkontrollplan.

Riskanalysens genomförande ska utgå från vård och
omsorgsnämndens uppgifter enligt reglementet. Arbetet med
riskanalysen ska förbättras genom att öka antalet identifierade
risker i verksamheten. En bruttolista ska tas fram och
förvaltningen ska ha denna som underlag när förslag till
kontroller i internkontrollplanen utarbetas. Vård och
omsorgsnämnden kommer delges samtliga identifierade risker i
samband med att internkontrollplanen ska beslutas.

Med tanke på att överförmyndarverksamheten är en relativt liten
verksamhet avser nämnden att hålla antalet kontrollpunkter
relativt lågt och istället årligen fokusera på nya områden för
intern kontroll.

Om det i samband med genomförandet av beslutade kontroller i
internkontrollplanen framkommer avvikelser ska det tas fram en
orsaksanalys och en åtgärdsplan utarbetas.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Vad visar uppföljningen?
Kommunstyrelsen
Har kommunstyrelsen upprättat riktlinjer för riskbedömning,
dokumentation av genomförande av kontrollmoment och
säkerställt dess efterlevnad gällande kommunens arbete med
intern kontroll?

Såväl 2020 som 2021 har kommunstyrelsen gett förvaltningen i
uppdrag att återkomma med ytterligare risker (inom upphandling
år 2020 och inom digitalisering/IT säkerhet år 2021).
Har kommunstyrelsen stärkt sin bevakning av
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker?

Enligt förvaltningsledningen har ett utvecklingsarbete gällande
intern kontrollarbetet genomförts efter revisionens granskning.
Reglementet har reviderats och nya rutiner och mallar har tagits
fram för att få ett enhetligt arbetssätt inom kommunen. En
handbok har även tagits fram som hjälp i arbetet. En samordnare
på ekonomiavdelningen har tillsammans med ansvariga på
nämnderna stöttat i implementeringen av nya mallar och rutiner.

Genom att tidsätta de olika kontrollmomenten har
kommunstyrelsen fastställt uppföljningstillfällen. Enligt
förvaltningsledningen sammanfaller uppföljningarna med
tertialuppföljningarna men kan av olika anledningar flyttas i tiden
men då rapporteras den tidsavvikelsen i uppföljningen.

Har kommunstyrelsen sett till att det genomförs en heltäckande
risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier.
Tas en bruttorisklista fram som grund för fastställande av
kontrollmoment till internkontrollplanen? Är kommunstyrelsen
involverad i framtagandet av risk- och
väsentlighetsbedömningen?

Har kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt och sin
samordnande roll följt upp att nämnderna följer kommunens
reglemente för internkontroll?
I samband med tertialuppföljning 1, delårsrapport och
årsredovisning ska nämnderna redovisa en sammanfattande
bedömning av resultatet av interkontrollarbetet inom respektive
nämnd. Därutöver ingår internkontroll som en punkt när
kommunledningen träffar nämndsordförande och
verksamhetschef på dialoger vår och höst.

Arbetet med att ta fram en heltäckande riskanalys startar i de
olika avdelningarna inom kommunledningskontoret, oftast i
samband med verksamhets- och planeringsdag alternativt vid
APT. Riskerna värderas utifrån den mall som tagits fram och
samordnas i en gemensam bruttolista som presenteras för
kommunstyrelsen, som gör bedömningen om det uppfattas som
en korrekt uppskattning och om eventuella ytterligare risker
identifieras.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Forts. Vad visar uppföljningen?
Familjenämnden
Har familjenämnden sett till att det genomförs en heltäckande
risk- och väsentlighetsanalys?
Intern kontrollarbetet har enligt skolchefen ändrats efter de råd
och rekommendationer som framkom i revisionens granskning
2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår påbörjas
under hösten året som föregår aktuellt budgetår. Processen
inleds med att respektive ledningsgrupp inom barn och utbildning
(BoU) och Indvid och familj (IFO) tar fram en bruttolista med
identifierade risker. Riskerna kan följa ur uppföljningen av det
systematiska kvalitetsarbetet, av verksamhetsobservationer eller
följa av andra omvärldsfaktorer. Efter det att risker tagits fram
sker en initial skattning gällande väsentlighet och risk, en
skattning som fortsätter genom processen.
Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista
bearbetas av familjenämndens två utskott, familjenämndens
individutskott respektive familjenämndens utbildningsutskott. Här
kan ytterligare risker påföras och det görs även i detta skede en
väsentlighets -och riskanalys. De två utskotten lämnar bruttolistor
med riskvärdering vidare till familjenämnden. I familjenämnden
kan ytterligare risker föras på och även en ny/omvärderad
riskvärdering.
Familjenämnden beslutar sedan om vilka interna
kontrollområden som ska ingå för granskning under kommande
budgetår och när de olika granskningspunkterna ska redovisas
för nämnden.

Själva riskvärderingen kommer alltid i någon mån enligt
verksamheten vara subjektiv men tre-stegs genomförandet ökar
objektiviteten avseende slutresultatet. Vidare är kopplingen till
nämndens övriga kvalitetsarbete en garant för att identifierade
risker som ryms inom nämndens verksamheter med stark
koppling till nämndens huvudsakliga ansvarsområden.
Har familjenämnden stärkt sin bevakning av internkontrollarbetet
som genomförs under året så att kontroller sker kontinuerligt och
att återrapportering av genomförda kontroller sker?
Utvalda intern kontrollmoment inom barn och utbildning
redovisas i varje tertialuppföljning och beslutas av nämnd. Vad
gäller Individ och familj så följs samtliga utvalda kontrollområden
upp vid alla tertialbokslut. Familjenämnden får vid varje
tertialuppföljning en rapport gällande utvalda/utpekade interna
kontrollområden. Vid årets slut får familjenämnden en rapport om
samtliga granskningar.
Är familjenämnden involverad i risk- och
väsentlighetsbedömningen?
Familjenämnden involveras i risk-och
väsentlighetsbedömningen, främst genom sina två utskott där
framtagen bruttolista behandlas på djupet. Utskottens
representanter är delaktiga i bedömning av bruttorisker och tar
även fram nya/egna identifierade risker. Vidare är utskottets
representanter aktiva vad gäller värderingen av risker. När hela
familjenämnden ska besluta om interna kontrollområden är det
med förslag från respektive utskott men med möjlighet att påföra
alt omvärdera risker.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.

179

Document Classification: KPMG Public

20

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Forts. Vad visar uppföljningen?
Kultur- och fritidsnämnden

Har kultur- och fritidsnämnden stärkt sin bevakning av
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker?

Har kultur- och fritidsnämnden sett till att det genomförs en
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är
nämnden involverad i framtagandet av risk- och
väsentlighetsbedömningen?

Utvalda interna kontrollmoment redovisas i varje
tertialuppföljning sammantaget utifrån den mall som finns
framtagen av ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden
som beslutar när varje granskning som tas upp till behandling
och sprider ut dem för att inte alla granskningar ska göras i
exempelvis i slutet av året.

Intern kontrollarbetet har enligt verksamhetschefen ändrats efter
de råd och rekommendationer som framkom i revisionens
granskning 2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår
påbörjas under hösten året som föregår aktuellt budgetår.
Processen inleds med att verksamhetschefens ledningsgrupp tar
fram en bruttolista med identifierade risker.
Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd.
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och
väsentlighetsanalysen.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Forts. Vad visar uppföljningen?

Har byggnadsnämnden stärkt sin bevakning av
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker?

Byggnadsnämnden
Har byggnadsnämnden sett till att det genomförs en heltäckande
risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier?
Tas en bruttorisklista fram som grund för fastställande av
kontrollmoment till internkontrollplanen? Är respektive nämnd
involverad i framtagandet av risk- och
väsentlighetsbedömningen?

Utvalda intern kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning
sammantaget utifrån den mall som finns framtagen av
ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden som beslutar när
varje granskning som tas upp till behandling och sprider ut dem
för att inte alla granskningar ska göras i exempelvis i slutet av
året.

Intern kontrollarbetet har enligt verksamhetschefen ändrats efter
de råd och rekommendationer som framkom i revisionens
granskning 2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår
påbörjas under hösten året som föregår aktuellt budgetår.
Processen inleds med att verksamhetschefens ledningsgrupp tar
fram en bruttolista med identifierade risker.
Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd.
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och
väsentlighetsanalysen.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Forts. Vad visar uppföljningen?
Samhällsbyggnadsnämnden
Har samhällsbyggnadsnämnden sett till att det genomförs en
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är
respektive nämnd involverad i framtagandet av risk- och
väsentlighetsbedömningen?
Intern kontrollarbetet har lagts om efter de råd och
rekommendationer som skrevs fram efter granskning 2019.
Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår påbörjas under
hösten året som föregår aktuellt budgetår. Processen inleds med
att verksamhetschefens ledningsgrupp tar fram en bruttolista
med identifierade risker.

Har samhällsbyggnadsnämnden stärkt sin bevakning av
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker?
Utvalda intern kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning
sammantaget utifrån den mall som finns framtagen av
ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden som beslutar när
varje granskning som tas upp till behandling och sprider ut dem
för att inte alla granskningar ska göras i exempelvis i slutet av
året.

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd.
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och
väsentlighetsanalysen.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Forts. Vad visar uppföljningen?

Själva riskvärderingen kommer alltid i någon mån vara subjektiv
men tre-stegs genomförandet ökar objektiviteten avseende
slutresultatet. Vidare är kopplingen till nämndens övriga
kvalitetsarbete en garant för att identifierade risker som ryms
inom nämndens verksamheter med stark koppling till nämndens
huvudsakliga ansvarsområden.

Vård- och omsorgsnämnden
Har vård- och omsorgsnämnden sett till att det genomförs en
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys?
Intern kontrollarbetet har enligt socialchefen ändrats efter de råd
och rekommendationer som framkom i revisionens granskning
2019. Processen inleds med att ledningsgruppen tar fram en
bruttolista med identifierade risker. Riskerna kan följa ur
uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet, av
verksamhetsobservationer eller följa av andra omvärldsfaktorer.
Efter det att risker tagits fram sker en initial skattning gällande
väsentlighet och risk, en skattning som fortsätter genom
processen.

Har vård- och omsorgsnämnden stärkt sin bevakning av
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker?
Utvalda kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning. Vård
och omsorgsnämnden får vid varje tertialuppföljning en rapport
gällande utvalda/utpekade interna kontrollområden. Vid årets slut
får vård och omsorgsnämnden en rapport om samtliga
granskningar.

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista
bearbetas av vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Här
kan ytterligare risker påföras och då görs även i detta skede en
väsentlighets -och riskanalys. Arbetsutskottet lämnar bruttolistor
med riskvärdering vidare till vård och omsorgsnämnden där
ytterligare risker kan föras på och även en ny/omvärderad
riskvärdering. Vård och omsorgsnämnden beslutar sedan om
vilka interna kontrollområden som ska ingå för granskning under
kommande budgetår och när de olika granskningspunkterna ska
redovisas för nämnden.

Är vård- och omsorgsnämnden involverad i risk- och
väsentlighetsbedömningen?
Vård- och omsorgsnämnden involveras i risk-och
väsentlighetsbedömningen, genom arbetsutskottet där
bruttolistan behandlas på djupet. Utskottens representanter är
delaktiga i bedömning av bruttorisker och tar även fram nya/egna
identifierade risker. Vidare är utskottets representanter aktiva vad
gäller värderingen av risker. När hela vård och omsorgsnämnden
ska besluta om interna kontrollområden är det med förslag från
arbetsutskottet men med möjlighet att påföra alt omvärdera
risker.
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GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Forts. Vad visar uppföljningen?

Vår bedömning

Överförmyndarnämnden

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och
berörda nämnder i huvudsak har vidtagit åtgärder i enlighet med
de rekommendationer som lämnades i den tidigare
granskningen.

Har överförmyndarnämnden sett till att det genomförs en
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är
nämnden involverad i framtagandet av risk- och
väsentlighetsbedömningen?

Kommunstyrelsen har genom förvaltningsledningen reviderat
reglementet och framarbetat nya rutiner och mallar för att
säkerställa ett enhetligt arbetssätt inom kommunen.
Vi noterar att samtliga nämnder numera genomför en risk- och
väsentlighetsanalys som omfattar fler riskkategorier och att
riskvärderingen sammanställs i en bruttolista som presenteras för
styrelse/nämnd inför beslut om årets interna kontrollplan. Utifrån
de svar vi erhållit är vår bedömning att styrelsen och nämnderna
i ökad utsträckning deltar och är involverad i framtagandet av
risk- och väsentlighetsbedömningen.

Har överförmyndarnämnden stärkt sin bevakning av
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker?
Enligt kanslichefen följer överförmyndarnämndens rutiner för
genomförande av intern kontroll kommunens reglemente för
intern kontroll. Nämnden har under 2020 tagit upp en riskanalys
för nämnden, som nämnden har godkänt utifrån framtagen
bruttolista. Därefter har en internkontrollplan fastställts. Under
året redovisas internkontrollpunkterna och tas upp i nämnden för
beslut.

Vi noterar att det ser olika ut mellan nämnderna hur
återrapportering av kontroller sker och med vilka intervall, oftast
sker det i samband med återkommande tertialuppföljningar.
Vi bedömer att kommunstyrelsen stärkt sin uppsikt och
samordnade roll över hur nämnderna följer kommunens
reglemente för intern kontroll genom att begära redovisning och
en sammanfattande bedömning av resultatet av
internkontrollarbetet inom respektive nämnd i samband med
tertialuppföljning 1, delårsrapport och årsredovisning. Därutöver
ingår internkontroll som en punkt när kommunledningen träffar
nämndsordförande och verksamhetschef på dialoger vår och
höst vilket vi bedömer som positivt.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.

184

Document Classification: KPMG Public

25

GRANSKNING AV MÅLTIDSVERKSTAN
Bedömningar från granskningen 2019

Uppföljning och återrapportering

Ansvar och roller
Under kommunstyrelsens ledning var roll- och
ansvarsfördelningen avseende måltidsverkstans politiska och
förvaltningsmässiga styrning otydlig. Detta berodde på att
måltidsverkstan arbetade inom kultur- och fritidsförvaltningen, en
förvaltning som kommunstyrelsen inte hade ansvar för enligt
reglemente. Genom beslutet att förändra verksamhetens
tillhörighet så att den speglar den politiska organisationen
förtydligas ansvarsutkrävandet. Det kan även förenkla styrningen
och uppföljningen av verksamheten. Det är dock svårt att göra en
bedömning av hur uppföljning och styrning fungerar efter skiftet
till samhällsbyggnadsnämnden på grund av att omställningen
fortfarande är relativt ny. Måltidsverkstans dagliga verksamhet
bedöms ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Dock har det av
intervjuer framkommit att det inte har varit tydligt för samtliga
verksamheter som hanterar mat att det finns riktlinjer att följa. I
detta avseende kan det finnas ett behov av att informera
verksamheterna om de befintliga riktlinjerna.
Undersökning av måltidsgästernas synpunkter
Det är positivt att måltidverkstan genom undersökningar och
möten ger elever och brukare en chans att ge synpunkter på
kosten. Undersökningarna leder enligt uppgift till förändringar i
matsedeln, vilket också bedöms vara positivt. Hur denna
förändring görs dokumenteras dock inte, vilket vi ser som en
brist. Detta leder till svårigheter att följa upp hur väl
måltidsverkstan säkerställer att önskemål och synpunkter
förändrar utbudet även om det har skett en muntlig
återrapportering till kommunstyrelsen. Om det sker en
dokumentation kring måltidsgästernas synpunkter och
förändringarna av dem kommer återrapporteringen till nämnden
också att förenklas.

Avseende den ekonomiska uppföljningen anser vi att den har
skötts på ett tillräckligt sätt då det regelbundet lämnats rapporter
till kommunstyrelsen angående verksamhetens ekonomi.
Kommunstyrelsen har varit medveten om verksamhetens
underskott och har tagit del av underlag för att kunna vidta
åtgärder. Däremot är bedömningen att kommunstyrelsen inte
följde upp verksamhetens måluppfyllelse på ett tillräckligt sätt
under tiden som det var deras verksamhetsansvar.

Rekommendationer från granskningen 2019
Rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden:
— Inkludera verksamheten i nämndens mål och uppföljning,
samt
— dokumentera resultatet av måltidsgästernas synpunkter och
vilka åtgärder som vidtas med anledning av detta.
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GRANSKNING AV MÅLTIDSVERKSTAN
Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen
(beslut daterat 29 april 2020, § 27)
Utifrån granskningsresultat från revisorerna kommer
måltidsverkstaden att ingå i den ordinarie ekonomiska
uppföljningsprocessen.
Menar revisorerna att måltidsverkstan ska ha ett eget mål i
samhällsbyggnadsnämnden ställer sig förvaltningen ytterst
tveksam till detta, men om revisorerna menar att målen ska
inkluderas i nämndens mål ställer vi oss positiva till detta.
Enkätundersökningen genomförs bland de äldre genom
pappersenkät med samma frågeställning gång till gång. För
barnen har vi en maskin med ledsna och glada smileys som
barnen trycker på i samband med måltiden. Denna maskin
alternerar mellan skolorna under året. Utifrån dessa resultat får vi
kundnöjdheten. Måltidsverkstan medverkar även vid matråd och
tar del av ev. synpunkter.

Måltidsverkstaden får input om vad kunderna tycker om maten i
dels den brukarundersökning som vård- och omsorg deltar i. Sen
har verksamheten matråd med skolorna minst två gånger per
termin där elever deltar. I vårdboende finns även där kostråd där
anhöriga och kunder deltar. Utifrån de diskussioner som
framkommer försöker verksamheten gå dem tillmötes. Om andra
personer än ovanstående har synpunkter så fångas de i så fall in
av kommunens övergripande synpunktshantering.
Vilken återrapportering sker till samhällsbyggnadsnämnden kring
kostverksamheten?
Precis som alla annan återrapportering så sker den utifrån den
modell och ekonomiuppföljning som sker till nämnd i samband
med tertialrapportering. Nämnden har också bjudit in driftchefen
till nämnd vid olika tidpunkter under mandatperioden. Någon
annan rapportering sker inte.

Vår bedömning

Vad visar uppföljningen?
Har samhällsbyggnadsnämnden inkluderat kostverksamheten i
nämndens mål och uppföljning?
I svar från samhällsbyggnadschef framgår att utifrån den
styrmodell som kommunen har så krävs inte
verksamhetsspecifika mål i nämnderna. Därför har inte nämnden
valt att peka ut just kostverksamheten i sina övergripande mål.
Dokumenterar samhällsbyggnadsnämnden måltidsgästernas
synpunkter och vilka åtgärder som vidtas med anledning av
detta?

Vår sammanfattande bedömning är att
samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har vidtagit åtgärder i
enlighet med de rekommendationer som lämnades i den tidigare
granskningen. Vi noterar dock att det fortsatt saknas mål
beslutade av nämnden som berör kostverksamheten specifikt.
Datum som ovan
KPMG AB
Ida Brorsson - Certifierad kommunal yrkesrevisor
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