
Tomelilla kommun 
Byggnadsnämnden 

Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Tid: Onsdagen den 16 mars 2022 kl. 08.30 

Plats: Äppelkriget, kommunhuset Tomelilla 

Kallelse med föredragningslista 
Ärenden 

Diarienr Sidnr 
1 Val av justerare och tidpunkt för justering 
2 Ändringar i föredragningslistan 
3 Anmälan av jäv 
4 Lönhult 5:65 - Förhandsbesked bygglov enbostadshus 

med garage 
2022/31 

5 Hedeberga 7:21 - Förhandsbesked nybyggnad 
enbostadshus 

2021/434 

6 Tunby 34:48 - Förhandsbesked nybyggnad av tre 
bostadshus 

2022/74 

7 Samrådsremiss gällande detaljplan för Tryde 67:27 samt 
del av Tryde 13:22 

2022/9 

8 Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun 2022/11 
9 Årsredovisning 2021 för byggnadsnämnden 2020/13 
10 Medel för att genomföra tillsynsplan 2021/381 
11 Anmälningsärenden 2022 2022/3 
12 Delegeringsbeslut 2022 2022/4 
13 Dialoger och informationsärenden 2022 2022/2 
14 Informationsärende - mål 2022 2021/67 
15 Informationsärende - Prognos för internbudget 

byggnadsnämnden 2022 
2021/386 

Per Håkanson (C) Anna Silver 
Ordförande Sekreterare 

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 070 - 995 83 08 Anna Silver 
E-post: kommun@tomelilla.se
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Byggnadsnämnden 

Handläggare: Monika Olsson  
Titel: Bygglovshandläggare 
E-post: monika.olsson@tomelilla.se 
Telefon: 0417 - 180 00 

Diarienummer: BN 2022/31 
 
Datum 28 februari 2022 

 

Lönhult 5:65 - Förhandsbesked bygglov 
enbostadshus med garage 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar meddela om negativt förhandsbesked med stöd av 9 kap. 
17 § plan- och bygglagen (2010:900) för nybyggnad av två bostadshus på fastigheten 
Lönhult 5:65 i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

 

Avgiften för bygglovet är 4 284 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2022-01-18, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen inte har överskridits enligt 12 kap. 8 a § 
plan- och bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd redovisas under avsnittet 
upplysningar. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
bostadshus på fastigheten Lönhult 5:65.  

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område B3-Lön och Ä3-Lön. Fastigheten är 
markerad som riksintresse, fornlämningar och naturvärdsklasser. 

I detaljplanen är fastigheten avsedd för park eller plantering. 

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

Miljöperspektivet 
Tomten är avsedd för park eller plantering. 

Uppföljning 
Beslutet expedieras. 

Bedömning och skäl för förvaltningens förslag till 
beslut 
Enligt plan- och bygglagen ska markområden användas för det ändamål som 
området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges för sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning (2 kap 2 §, 9 kap 31 § PBL). 
 
Negativt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av två bostadshus med garage. 
 
Motivet till beslut om ett negativt förhandsbesked är att i detaljplan och 
områdesbestämmelser är tomten avsedd för park eller plantering. 
Den föreslagna åtgärden är planstridig. Den sammanlagda bedömningen är att 
negativt förhandsbesked därför kan meddelas. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Monika Olsson, 2022-02-28. 

Lönhult 5:65 - Byggnadsplan B3, handlingsid: Bn 2022.259. 

Lönhult 5:65 - Plankarta Lönhult B3, handlingsid: Bn 2022.260. 

Lönhult 5:65 - Plankarta Ä3, handlingsid: Bn 2022.261. 

Lönhult 5:65 – Karta 1/3, handlingsid: Bn 2022.262. 

Lönhult 5:65 – Karta 2/3, handlingsid: Bn 2022.263. 

Lönhult 5:65 – Karta 3/3, handlingsid: Bn 2022.264. 
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Bygglovsenheten  

 

 

Monika Olsson 

Bygglovshandläggare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Sökande, 

Kungörelse sker i post -och Inrikes Tidningar. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Byggnadsnämnden 

Handläggare: Reza Zargari  
Titel: Bygglovshandläggare 
E-post: reza.zargari@tomelilla.se 
Telefon:  0417 – 180 00 

Diarienummer: BN 2021/434 
 
Datum 24 februari 2022 

 

Hedeberga 7:21 - Förhandsbesked 
nybyggnad av enbostadshus 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar. 
Förhandsbeskedet villkoras med att; 

• Ansökan om lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden innan 
startbesked utfärdas. 

• Kommunalt VA-tillstånd eller enskilt vatten och avloppstillstånd från Ystad-
Österlenregionens miljöförbund ska lämnas in till byggnadsnämnden innan 
startbesked utfärdas. 

Byggnadsnämnden gör också bedömningen att den föreslagna avstyckningen av ca 
1200 kvm är lämplig. Den planerade byggnaden enbostadshus om 100 kvm i enlighet 
med inlämnade handlingar.  

Ansökan om lantmäteriförrättning ska lämnas in till byggnadsnämnden innan 
startbesked utfärdas. 

Beslutet fattas med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 17 §. Motiv till 
beslut om ett positivt förhandsbesked är att åtgärder bedöms kunna komma att 
uppfylla kraven i 9 kap. 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. 

Slutlig prövning sker mot kraven i PBL 9 kap. 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. 
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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 Post- 
och Inrikes Tidningar) enligt tabell 7 och 3 i fastställd taxa. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan   2022-01-14 

Projektbeskrivning  2022-01-14 

Situationsplan  2022-01-25 

Översiktskarta 1  2022-02-18 

Översiktskarta 2  2022-02-18 

Ortofotokarta 1  2022-02-18 

Ortofotokarta 2  2022-02-18 

Bilder från platsen  2022-02-24 

Ärendebeskrivning 
Sökande önskar stycka av befintlig fastighet som omfattar totalt 7 140 kvm och skapa 
en ny fastighet om 1 200 kvm. På den mindre fastigheten placeras ett nytt 
enbostadshus om 100 kvm. Fastigheten är taxerad som bebyggd småhusenhet. 

Tillfart till bostaden sker via befintlig HEDEBERGA NORRA VSF väg nr. 10 370 
på norrsidan. Fastigheten önskar anslutning till kommunalt VA. 

Det finns en befintlig luftkraftledning som går genom fastigheten från norr till söder. 

Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och delvis inom sammanhållen 
bebyggelse samt inte inom riksintresse. 

 

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. 
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Gällande lagstiftning 
PBL 9 kap. 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, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. 

PBL 9 kap. 39 § ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska 
innehålla 

1. en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks 
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft, 

2. en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas och 

3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska förenligt med de 
förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen. 

PBL 9 kap. 40 a § om byggnadsnämnden tar en avgift för handläggningen av ett 
ärende om lov eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur 
avgiften har fastställts. 

 

Yttranden 
Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter. 

Österlen VA, Ystad-Österlenregion miljöförbund, HEDEBERGA NORRA VSF, 
Tomelilla kommun och E.ON samt övriga sakägare har erbjudits möjlighet att lämna 
synpunkter. 

Österlen VA, Ystad-Österlenregion miljöförbund, HEDEBERGA NORRA VSF 
och Tomelilla kommun har yttrat sig. E.ON har inte inkommit med svar. 

 

Inga övriga synpunkter har inkommit. 
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Ystad-Österlenregion har inga synpunkter. Miljöförbundet har inget att erinra mot 
rubricerat förhandsbeskedet under förutsättning att följande uppfylls: 

• Om möjlighet inte finns för anslutning till kommunalt avloppsnät ska 
enbostadshuset ha enskild avloppsanläggning. 

• Vid anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd och en ansökan 
ska lämnas in till Ystad-Österlenregionens miljöförbund i god tid före 
planerad åtgärd. 

 
Bedömning och skäl till beslut 
Prövningen av förhandsbeskedet sker enligt förutsättningar för bygglov, då detta ska 
beviljas om positivt förhandsbesked ges. I det aktuella ärendet sker prövningen mot 
PBL kap 9 § 31 som anger att 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. 

Åtgärden uppfyller kraven i punkten 1 och 2 då det aktuella området inte omfattas av 
områdesbestämmelser, och förhållanden på plats inte förutsätter planläggning enligt 
4 kap 2 eller 3 §§. 

I området finns inga starka konflikter med allmänna intressen och det nytt 
enbostadshus placeras så att de smälter väl in i kulturlandskapet. 

Den planerade byggnationen bedöms därmed inte stå i strid med PBL 2 kap 2 § eller 
MB 3 kap 4 §. 

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. 
Förvaltningen bedömer att den planerade bebyggelsen därför kommer att kunna 
uppfylla kraven i PBL 2 kap 6 § samt MB 3 kap 2 § och 6 §. Bedömningen är också 
att den planerade byggnationen uppfyller kraven i PBL 9 kap 31 § punkten 3, och att 
positivt förhandsbesked därför kan lämnas. 

Övriga myndighetskrav som gäller för byggnaden hanteras inom ramen för 
startbeskedet och de handlingar som utgör underlag för startbesked. Samtliga 
myndighetskrav, liksom krav i andra tillämpliga lagar och förordningar, ska uppfyllas 
under byggprocessen innan slutbesked kommer att utfärdas. 
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Sammantaget gör byggnadsnämnden därför bedömningen att den föreslagen 
nybyggnad kommer att kunna uppfylla kraven i plan och bygglagen, och att positivt 
förhandsbesked därför kan lämnas. 

 

Kommunicering  
Remissyttranden från kända sakägare har kommunicerats till sökanden. 

 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Utifrån de yttrande som inkommit har jag härmed besvarat de frågor som i nuläget är 
möjliga att återkoppla. I en prövning av bygglov, så är detaljerna givet mer precisa.  

 

Byggnadsnämndens bemötande på sökandens skrivelse 
Byggnadsnämnden gör bedömningen att det bedöms lämpligt med sökandes 
motivering och hantering av inkomna synpunkter från kända sakägare. 

 
Den faktiska granskningen görs mot PBL 9 kap. 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. 

 

Den planerade byggnaden lokaliseras till mark som bedöms vara lämpad för 
ändamålet eftersom befintliga byggnader redan finns där nytt enbostadshus planeras. 
Markförhållandena är goda för byggnation och ligger inte inom riskområde. 

Den sammanlagda bedömningen är därför att den förslagna åtgärden nybyggnad av 
enbostadshus uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 17 §, samt bedöms kunna uppfylla 
kraven i 9 kap. 31 § och tillämpliga delar av utformnings kraven i 2 och 8 kap. och att 
förhandsbesked därför kan beviljas. 

Byggnadsnämnden bedömer även den planerade byggnationen och avstyckningen, 
med befintlig tillfart till HEDEBERGA NORRA VSF, vara lämplig. 

Ansökan om lantmäteriförrättning ska dock göras innan startbesked utfärdas. 
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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. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen. 

Barnperspektivet 
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen. 

Miljöperspektivet 
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Beslut expedieras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, bygglovshandläggare Reza Zargari, 2022-02-24. 

Hedeberga 7:21 - Projektbeskrivning, handlingsid: Bn 2022.265. 

Hedeberga 7:21 – Situationsplan, handlingsid: Bn 2022.266. 

Hedeberga 7:21 - Ortfotokarta 1/1, handlingsid: Bn 2022.267. 

Hedeberga 7:21 - Ortfotokarta 2/2, handlingsid: Bn 2022.268. 

Hedeberga 7:21 - Översiktskarta 1/2, handlingsid: Bn 2022.269. 

Hedeberga 7:21 - Översiktskarta 2/2, handlingsid: Bn 2022.270. 

Hedeberga 7:21 - Bilder från platsen, handlingsid: Bn 2022.271. 

 

 

Bygglovsenheten  

 

Reza Zargari 

Bygglovshandläggare 
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Beslutet skickas till:  

 

Sökande 

Kontrollansvarig, för kännedom 

Kungörelse: 

Kungörelse sker i post- och Inrikes Tidningar 

 

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. 
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Ärendet avser: Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus 
Fastighet: HEDEBERGA 7:21 (HEDEBERGA 721)  
Diarienummer: BL 2021-000422 
2022-01-14 

 

- Ungefärlig area på fastigheten ca 1200 m3 
- Kommunalt vatten och avlopp anslutet till Tomelilla kommun, VA-enheten. Plats för denna 

anläggning se bifogad karta (A1) ansökning om detta inkommer i senare skede i 
bygglovsanmälan. 

- djurhållning i närheten finns (Köttdjur) mer än 200 m från fastigheten, ingen kännedom om 
nya nyetableringar av djurhållningsanläggningar finns. 

- Avstånd till närmsta kollektiva hållplats ca 500 m samt till skolskjuts 50 m. 
- Befintlig In och utfart till tilltänkta fastigheten, se bifogad karta (B1) samt bifogade bilder. 
- Del av planerad avstyckad mark används idag delvis till åkermark (vall) samt en del trädridå 

för vindskydd. Se bifogade bilder 
- Befintligt vattentag, (brandbrunn) ej i bruk? Se bifogade bilder samt karta (C1) 

 

 

Foto taget i nordlig riktning över tilltänkt fastighet med ungefärlig plats för tilltänkt huskropp. 
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Foto taget i sydvästlig riktning av tilltänkt fastighet med ungefärlig plats för tilltänkt huskropp. 
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Tilltänkt befintlig in och utfart. (B1) 
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HEDEBERGA 72:1
Ortofotokarta 1
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HEDEBERGA 72:1
Översiktskarta i skala 1:50000
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HEDEBERGA 72:1
Översiktskarta i skala 1:3000
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Byggnadsnämnden 

Handläggare: Åsa Jonasson  
Titel: Tillförordnad bygglovschef 
E-post: asa.jonasson@tomelilla.se 
Telefon:0417 - 180 00   
 

Diarienummer: BN 2022/74 
 
Datum 26 februari 2022 

 

Tunby 34:48 - Förhandsbesked 
nybyggnad av tre bostadshus 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av upp 
till tre bostadshus på fastigheten Tunby 34:48. 

Enligt plan- och bygglagen ska markområden användas för det ändamål som 
området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde 
ska ges för sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.  

Föreslagna åtgärder är inte i linje med gällande översiktsplan och bedöms påtagligt 
påverka rådande landskapskaraktärs- och naturvärdesområde. I detta fall bedöms det 
allmänna intresset väga tyngre än det enskilda. Platsen är inte lämplig att bebygga och 
därmed ska negativt förhandsbesked meddelas. 

Avgiften för handläggning av detta ärende är 4 284 kronor (4 284 kronor för 
förhandsbesked) enligt tabell 7 i fastställd taxa. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan   2021-09-13 

Projektbeskrivning  2021-11-30 

Tjänsteskrivelse  2022-02-26 
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Ärendebeskrivning 
En ansökan om att få bebygga fastigheten Tunby 34:48 inkom till förvaltningen 
2021-09-09 och avsåg då en generell förfrågan om att få lov att bebygga fastigheten. 
Då ansökan behöver vara preciserad till typ av åtgärd och omfattning för att kunna 
prövas har dialog förts med sökande. Efter en reviderad ansökan om maximalt tre 
bostadshus på fastigheten har förvaltningen handlagt ärendet och under 
granskningen gjort en första bedömning att föreslagen placering och åtgärd inte är 
lämplig utefter platsens förutsättningar och intressen. För att kunna pröva fler 
bostadshus än tre krävs ett planarbete. Sökande har tagit del av förvaltningens 
negativa bedömning men vill ha åtgärderna prövade. 

 
Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utom sammanhållen bebyggelse. 
Vidare berörs fastigheten av landskapskaraktärsområde (det Österlenska 
backlandskapet) och naturvärdesklass två som avser områden med höga naturvärden. 
Tunby 34:48 gränsar till betesmark (gulmarkerat område på kartbilden nedan) 
belägen inom Simrishamns kommun men även fastigheterna intill berörs av 
naturvärdesklass två. Det finns bebyggda fastigheter i närområdet men dessa 
fastigheter berörs inte av aktuell naturvärdesklass (ljusbrunt område) men av 
landskapskaraktärsområdet. 
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Översiktsplan och bebyggelse 
Av Tomelilla kommuns översiktsplan framgår att ny bebyggelse på landsbygden i 
första hand ska placeras där det är möjligt i nära anslutning till befintlig bebyggelse 
och infrastruktur. För bebyggelse på landsbygden med starka konflikter tillåts endast 
då särskilda skäl föreligger och då motstående intressen inte påtagligt kan skadas. 
Som exempel på särskilt skäl ges att nybyggnationen behövs för att effektivt kunna 
nyttja fastigheten för sitt ändamål.  

Med starka konflikter avser kommunen sådant som är av allmänt intresse och 
geografiskt utpekat av kommun, länsstyrelse m.fl. Det kan t.ex. vara ett riksintresse 
och naturvårdsområde. Här avses inte jordbruksmark som är ett allmänt intresse och 
omfattar all jordbruksmark som därmed inte är geografiskt utpekat. Syftet med 
översiktsplanen enligt PBL är att kommunen ska ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen ska även ge 
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 
bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Ett sådant särskilt skäl som angivits ovan bedöms inte föreligga i aktuellt ärende då 
fastigheten i dag är obebyggd. Bebyggda fastigheter i området ligger utanför utpekat 
naturvärdes område och bör i sig inte utgöra skäl för att tillåta bebyggelse på 
fastigheten Tunby 34:48. För att kunna bebygga fastigheten krävs ett positivt 
förhandsbesked och sedermera ett beviljat bygglov. Först när slutbesked finns för ett 
bostadshus kan kompletterande byggnader och åtgärder uppföras i enlighet med 
PBL. Ett förhandsbesked pröva om platsen är lämplig att bebygga och omfattar då 
alla typer av byggnationer där närmare placering och utformning sedermera sker i en 
bygglovsprövning. Det finns således inga bygglovsbefriade åtgärder som får lov att 
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uppföras på fastigheten utan att det finns ett bostadshus. 
 
Berörda sakägare 
Då förvaltningen är negativa i sin bedömning av att få bebygga fastigheten har 
berörda sakägare inte hörts enligt PBL 9 kap. 25 §. 

Gällande lagstiftning 
PBL 2 kap. 2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked 
enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 
kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862). 
 
PBL 2 kap. 4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 
enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från 
allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
PBL 2 kap. 6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till 
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av 
en god helhetsverkan, 
 

PBL 8 kap. 9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena 
på platsen. Tomten ska ordnas så att 
   1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 
   2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 
   3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt 
anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på 
framkomlighet för utryckningsfordon, 
   4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt 
utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon, 
   5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram 
till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till 
terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 
   6. risken för olycksfall begränsas. 
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PBL 9 kap. 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. 
 
PBL 9 kap. 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, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. 
 

Bedömning och skäl till beslut 
Föreslagna åtgärder bedöms stå i strid mot PBL 2 kap 2 § då mark- och 
vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Med rådande 
höga naturvärden på platsen bedöms en byggnation påtagligt skada de värden som 
finns och bedöms inte kunna uppfylla kraven i PBL 2 kap. 6 § och 8 kap. 9 §. 
Föreslagna åtgärder bedöms även stå i strid mot gällande översiktsplan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen. 

Barnperspektivet 
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen. 

Miljöperspektivet 
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Beslut expedieras. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, 2022-02-26. 

Tunby 34:48 - Komplettering situationsplan, handlingsid: Bn 2022.272. 

Tunby 34:48 - Översiktskarta, handlingsid: Bn 2022.273. 

 

 

Bygglovsenheten  

 

Åsa Jonasson 

Tillförordnad bygglovschef 

 

Beslutet skickas till:  

Sökande 

Kungörelse: 

Kungörelse sker i post- och Inrikes Tidningar 

 

 

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. 
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Kompletteringsärende Tomelilla Tunby 34:48  
Ärende nr: BL 2021–000317 
 

Hej tack för ert svar 

Jag har bifogat i en situationsplan på tänkt placering på fritidshus. Markerad mark är endast förslag 
på placering, ytan motsvara inte kvadratmetrarna på husen. På fastigheten finns det gott om avstånd 
mellan träden och naturen för att undvika att belasta naturen och bevara höga naturvärden.  

Vår förfrågan handlar om marken är godkänt att bebygga på. Mina önskemål är att minst kunna 
bygga ett fritidshus alternativt upp till 3 fritishus. 

Tack 

Mvh  

 

 

 

 

Grön markerad området är tänkta parkeringsplats.  
Blått markerat område är fritids önskad placering.  
Orange linjer representerar körvägen till respektive fritidshus.
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Byggnadsnämnden 

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

Diarienummer: BN 2022/9 
 
Datum 16 februari 2022 

 

Yttrande gällande detaljplan för Tryde 
67:27 samt del av Tryde 13:22 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar lämna yttrande till samråd gällande detaljplan för Tryde 
67:27 samt del av Tryde 13:22 utan invändningar. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2022 (Ks § 10/2022) att remittera 
detaljplan för Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22 för yttrande till 
samhällsbyggnadsnämnden samt byggnadsnämnden.  

”Samrådstiden är från och med den 16 februari 2022 till och med den 9 mars 2022”. 

 

Förvaltningen, genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, har begärt anstånd 
till den 24 mars 2022 för att protokoll från byggnadsnämnden (sammanträde 16 
mars) samt samhällsbyggnadsnämnden (sammanträde 18 mars) ska hinna justeras. 

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att byggnadsnämnden 
yttrar sig enligt följande: 
Byggnadsverksamheten har inget att erinra gällande detaljplan för Tryde 67:27 samt 
del av Tryde 13:22. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 
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Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-02-16. 

Samrådsremiss detaljplan för Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22, handlingsid: Bn 
2022.276. 

Samrådshandling - Planbeskrivning Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22, 
handlingsid: Bn 2022.275. 

Samrådshandling - Plankarta för Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22, handlingsid: 
Bn 2022.274. 

Sv: Anstånd från Remiss Samråd detaljplan för Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22, 
handlingsid: Bn 2022.147. 

 

Bygglovsenheten  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 
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Tillväxt- och 
Utvecklingsavdelningen 
Besöksadress: Gustafs torg 16 
273 80 Tomelilla 
 

Växel 0417-180 00 
Fax 0417-144 00 
Bankgiro 5346-0465 
www.tomelilla.se 

Handläggare: 

Marcus Carlevåg 
Planarkitekt 
0417-180 56 
marcus.carlevag@tomelilla.se 

Tomelilla den 2022-02-14  Dnr KS 2020/187 

Samrådsremiss 

Information om samråd gällande detaljplan för Tryde 67:27 m.fl 
i Tomelilla kommun, Skåne län 

Näringslivs och exploateringsenheten i Tomelilla har tagit fram ett förslag 
till detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. (Tingvalla). Den 26 januari 2022 (§ 
10) godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. Under
samrådstiden kan de som vill lämna synpunkter på detaljplanen.

Samrådstiden är från och med den 16 februari 2022 till och med den 
9 mars 2022. 

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och ha inkommit till 
kommunen senast den 9 mars 2022. Du kan skicka ditt yttrande via e-
post eller brev till: 

E-post: kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun  
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 

Ange ärendets diarienummer (Ks 2020/187) i ert yttrande. Det är bara 
skriftliga synpunkter som har kommit in under samrådstiden eller den 
senare granskningstiden som ger rätt att överklaga beslut att anta 
planförslaget. 

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt digitalt på kommunens 
webbplats under fliken Bygga, bo & miljö/Detaljplanering/Detaljplaner 
på samråd. 
https://www.tomelilla.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-och-riva/detaljplan 
Planförslaget finns även tillgängligt för allmänheten i receptionen på 
kommunhuset och på Tomelilla bibliotek. De som vill ha planförslaget 
utskrivit så finns det att tillgå i receptionen på kommunhuset. Kontakta 
Tomelilla Direkt 0417-180 00. 
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Information om planförslaget kan lämnas av  
Marcus Carlevåg, planarkitekt 
Tel: 0417-180 56  
E-post: marcus.carlevag@tomelilla.se 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Näringslivs- och exploateringsenheten 
Tillväxt- och Utvecklingsavdelningen 
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Tomelilla kommun 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
0410 – 180 00 
kommun@tomelilla.se  

Planbeskrivning 
Samrådshandling  
Detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. 
(Tingvalla) 

Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22 

 
Tomelilla kommun, Skåne län 

 

 
Flygfoto över planområdet innan danspalatset Tingvalla revs. 
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Planförslag 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett grupphusområde med 
cirka 50 bostäder huvudsakligen i parhus. Gator, grönytor samt diken 
och fördröjningsytor för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
föreslås som gemensamhetsanläggning på kvartersmark. En rad lindar 
som står längs Tingvallavägen sparas på kommunal allmän platsmark. 

Bebyggelsen ska förhålla sig till den omgivande lantliga villabebyggelsen 
som vuxit fram längs vägarna i jordbrukslandskapet. Området planeras 
för bostadsrätter och avses bebyggas tätare än omgivande mark. Det är 
angeläget att variation i byggnadernas form, gestaltning, färg och 
placering uppnås så att området upplevs som omväxlande och trevligt 
samt är lätt att hitta i. Traditionella material som tegel och puts föreslås 
på bostadshusen medan komplementbyggnader bör vara i trä.  

Beskrivning av detaljplanen 

 
Illustrations skiss. era landskap 

Efterfrågan på bostäder i Tomelilla tätort och dess omgivningar har ökat 
under senare år. Planområdet ligger i Tryde cirka två kilometer från 
Tomelilla station och centrum. När Tingvalla danspalats lades ner och 
revs uppstod en lucka i villabebyggelsen längs Tingvallavägen. Planen 
möjliggör ett bostadsområde där tanken är bostadsrätter i parhus. Det 
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innebär att utbudet på bostäder utökas med lite mindre bostäder som 
inte kräver lika stor ekonomisk insatts som en villa.  

En förening med cirka 45 bostäder innebär ett relativt stort tillskott så 
det är troligt att utbyggnaden kommer att ske i etapper. Planen låser en 
huvudstruktur men medger variation i byggnadssätt och storlek på 
byggnaderna. 

Bostäderna planeras i två grupper kring var sin vägslinga. Garage eller 
carport föreslås vid varje bostad. Bebyggelsen ramas in på de olika 
sidorna av jordvallar, stengärde och vegetation. Det kommer att bli ett 
område med tydlig identitet. Bostadshusen ska uppföras huvudsakligen i 
skånska material som tegel och puts medan komplementbyggnader kan 
vara av trä. Dagvattnet kommer att ledas i makadamdiken i ytterkanten 
på området till multifunktionella nedsänkta ytor där det kan infiltreras. 
Ytorna kan till exempel användas för grönområden, odling, lekplats eller 
gästparkering. 

Gator och grönområden planläggs som kvartersmark som ska ägas och 
förvaltas av bostadsrättsföreningen. 

Längs Tingvallavägen växer en rad lindar på mark som avsätts som 
allmänplatsmark vilken ska ägas och förvaltas av kommunen. 

Planområde 
Planområdet omfattar ca 2,7 ha. 

Läge 

Ägoförhållanden 
Marken är till största delen privatägd, kommunen äger norra fjärdedelen 
som avses säljas till exploatören. 
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Planbestämmelser 
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

Allmän plats 

 NATUR Natur. 
Syftet är att skapa ett avstånd till Tingvallavägen och samtidigt skydda 
lindallén. 

Kvartersmark 

 B Bostäder. 
Syftet är att möjliggöra uppförande av bostäder och bostadskomplement. 
Inom användningen ryms tillfart till bostäderna, miljöhus, gästparkering, 
dagvattenhantering m.m.  

  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens utnyttjande 

  Marken får inte förses med byggnadsverk. 
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa plats för interna gator med 
förgårdsmark, plats för dagvatten i makadamdiken i bakkant på 
tomterna, samt fördröjningsmagasin och grönytor i områdets lågpunkter. 

  Marken får endast förses med komplementbyggnad såsom miljöhus eller 
andra gemensamhetsanläggningar.  
Syftet är att skapa möjlighet att uppföra gemensamma miljöhus.  

Fastighetsstorlek   

 d1 Minsta fastighetsstorlek är 300 m2.  
Syftet med bestämmelse är att möjliggöra att området kan delas i flera 
fastigheter. 

Höjd på byggnadsverk 

 h1 Högsta nockhöjd är 8 meter över omgivande mark. 

 h2 Högsta nockhöjd är 8 meter över omgivande mark. 

 h3 För komplementbyggnader är högsta nockhöjd 3,5 meter över 
omgivande mark.  

 h4 Högsta nockhöjd är 3,5 meter över omgivande mark.  

Syftet är att den nya bebyggelsen ska hålla samma skala som 
omkringliggande bebyggelse. Miljöhusen får inte vara högre än 3,5 meter. 
Skorstenar och liknande får finnas över nockhöjd. 

Markens anordnande och vegetation 

 n1 Stengärde ska bevaras. Syftet är att skydda stengärdet. 

 n2 Vegetationsridå ska finnas. Vegetationen skapar rumslighet och skyddar 
mot vind. 
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Skydd mot störningar 

 m1 Infiltrationsdiken samt infiltrationsytor med en total fördröjningsvolym 
på minst 500 kubikmeter ska finnas inom användningsområdet. 
Syftet är att ta hand om och infiltrera dagvattnet lokalt inom 
planområdet. 

Slutbesked får inte lämnas för bostäder förrän dagvattenanläggning med 
erforderlig fördröjningskapacitet för bebyggt område kommit till stånd. 
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att erforderlig fördröjning av 
dagvatten finns så att ny bebyggelse inom planområdet och befintlig 
bebyggelse runt omkring planområdet inte ska påverkas negativt av det 
dagvatten som alstras inom planområdet. 

Takvinkel  

 o1 Minsta takvinkel är 10 grader och största takvinkel är 27 grader. 

 o2 Minsta takvinkel är 27 grader och största takvinkel är 45 grader. 

  Takvinkeln på de högre husen tillåts ha en lägre vinkel än taken på de 
låga husen för att taknocken inte ska komma för högt. 

Utformning 

  f1 Fasad på huvudbyggnad ska huvudsakligen utgöras av puts eller tegel. 
Komplementbyggnad får utföras med träfasad.  
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att ny bebyggelsen uppförs i 
traditionella lokala material. 

Utförande 

 b1 Källare får inte finnas.  
Syftet är att undvika risk för översvämning. 

 b2 Dagvatten ska infiltreras på tomten och ledas till infiltrationsdiken och 
infiltrationsytor inom användningsområdet.  
Syftet är att ta hand om och infiltrera dagvattnet lokalt inom 
planområdet. 

 b3 Färdigt golv ska anläggas på sådan höjd att byggnader inte översvämmas 
vid 100-årsregn. Syftet är att undvika risk för översvämning. 

 b4 Minst 50 % av markytan ska vara genomsläpplig.  
Syftet är att bevara den goda infiltrationsförmågan inom området för att 
kunna ta hand om dagvattnet lokalt inom planområdet. 

 b5 Minst 25 % av markytan ska vara genomsläpplig.  
Syftet är att bevara den goda infiltrationsförmågan inom området för att 
kunna ta hand om dagvattnet lokalt inom planområdet. 

 b6 Marken ska vara genomsläpplig. 
Grönytor och lågpunkter för infiltration ska vara genomsläppliga. 

Utnyttjandegrad   

 e1 Största byggnadsarea är 40% av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 
Syftet med bestämmelse är att reglera byggrättens omfattning och att 

53



 Dnr: Ks 2020/187
 Samrådshandling
 reviderad 2022-02-14 
 

7 
 

säkerställa att tillräckliga friytor vistelse och infiltration samt ytor för 
parkering kan anordnas inom varje fastighet. 

 e2 Största byggnadsarea är 50% av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 
Syftet med bestämmelse är att reglera byggrättens omfattning och att 
säkerställa att tillräckliga friytor vistelse och infiltration samt ytor för 
parkering kan anordnas inom varje fastighet. 

 e3 Största byggnadsarea är 50 m2.  
Bestämmelsen reglerar byggrättens omfattning för miljöhus eller andra 
gemensamhetsanläggningar. 

 

GENOMFÖRANDETID 
  Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga 
i enlighet med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens 
utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan 
ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt.   
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Genomförandebeskrivning 
Organisatoriska genomförandefrågor 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Detaljplanen beräknas kunna antas hösten 2022. Samråd beräknas till 
februari 2022 och granskning till juni 2022. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga 
i enlighet med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens 
utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan 
ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom detaljplanen. 

Ansvarsfördelning 

Kommunen ansvarar för framtagande av detaljplanen, grundkarta, 
fastighetsförteckning och beställning av de utredningar som krävs.  

Kommunen ska ansöka om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. 
Fastighetsregleringen genomförs på exploatörens bekostnad. 

Kommunen svarar för utbyggnad och drift av allmän plats, natur, med 
kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunens VA-bolag, Österlen VA, ansvarar för utbyggnad och drift 
av vatten- och avloppsanläggningar fram till förbindelsepunkt. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad och underhåll av gemensamma 
gator inklusive belysning och liknande, planteringar, lekredskap, 
grönytor, gästparkering och miljöhus inom planområdet. 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad av vatten- och 
avloppsanläggningar inom fastigheten efter förbindelsepunkt. 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad och drift av 
anläggningar för fördröjning av dagvatten, så som makadamdike och 
översvämningsytor. 

Teknisk infrastruktur 

Dagvatten 

Planområdet ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
För att omkringliggande bebyggelse inte ska riskera att översvämmas vid 
kraftiga regn eller skyfall ska dagvattnet fördröjas och infiltreras inom 
planområdet.  
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VA 

Del av planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
kommer utökas till att omfatta hela planområdet. 

En förbindelsepunkt per fastighet upprättas för vatten och spillvatten. 
Om området senare delas i flera fastigheter måste en 
gemensamhetsanläggning bildas för interna VA-ledningar. 

Spillvattennätet i Tryde har begränsad kapacitet och kan behöva byggas 
ut innan fler fastigheter kan anslutas. 

El och energi 

E.ON är eldistributör i området. Inom planområdet finns underjordiska 
elledningar och ett kabelskåp. Flyttningar eller ändringar av 
anläggningarna bekostas av exploatören. 

Det kan komma att bli aktuellt med en transformatorstation i området 
beroende på effektbehov.  

Avfallshantering 

Avfall samt återvinning ska tas om hand i enlighet med kommunens 
avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering. Utformning och 
placering av miljöhus eller liknande sker i samråd med Ökrab, 
Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma renhållningsbolag. 

Planekonomi 

Ekonomisk bedömning 

Framtagandet av detaljplanen bekostas av exploatören. 

Genomförandet av detaljplanen innebär att kommunen får kostnader för 
inlösen, utbyggnad och drift av allmän platsmark, natur. Kommunen får 
intäkter för försäljning av del av fastigheten Tryde 13:22 enligt 
köpekontrakt villkorat med att detaljplanen vinner laga kraft. 

Kommunens VA-bolag Österlen VA får kostnader för utbyggnad och 
drift av nya ledningar. Österlen VA får intäkter i form av 
anslutningsavgifter och driftskostnader som tas ut enligt VA-taxan. 

Exploatören får kostnader i form av byggnation, utbyggnad och drift av 
gemensamma gator, grönytor och anläggningar, anslutningsavgifter för 
el, vatten och avlopp m.m. Exploatören får även kostnad för inköp av 
del av fastighet Tryde 13:22 enligt köpekontrakt villkorat med att 
detaljplanen vinner laga kraft och för fastighetsreglering hos 
Lantmäteriet.  

Exploatören får intäkt då kommunen löser in mark för allmän plats, 
natur.  

Planavgift 

Kommunen avser inte att ta ut planavgift i samband med bygglov 
eftersom planen redan bekostats av exploatören. 
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Fastighetsrättsliga genomförandefrågor 

Fastighetsbildning 

Genomförandet av detaljplanen kräver fastighetsreglering. 
Fastighetsreglering sker efter att planen vunnit laga kraft. Kommunen 
ansöker om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Exploatören bekostar 
fastighetsregleringen.  

I tabellen nedan redovisas de fastighetsregleringar som krävs för planens 
genomförande. Arealerna är preliminära och fastställs först vid 
lagakraftvunnen lantmäteriförrättning. 

Område Åtgärd Areal Planläggning 

1 överförs till 
Tryde 67:27 ca 7650 m2 Kvartersmark, Bostäder  

2 överförs till 
Tryde 67:14 ca 300 m2  

Allmän plats, natur, med 
kommunalt 
huvudmannaskap 

3 behålls inom 
Tryde 67:27 ca 19150 m2 Kvartersmark, Bostäder  

Kommunen kommer att lösa in marken som planläggs som allmän 
platsmark, natur, med kommunalt huvudmannaskap. 

Rättigheter 

Inga servitut, ledningsrätter eller andra avtal belastar fastigheterna inom 
planområdet. 

Markreservat för allmänna ändamål eller gemensamhetsanläggningar 

Avsikten är att bilda en bostadsrättsförening för området. Den blir 
ansvarig för anläggning, drift och underhåll av gemensamma 
anläggningar. Detaljplanen styr inte upplåtelseformen och planen 
innehåller inga fastighetsindelningsbestämmelser. 

Om planområdet delas in i flera fastigheter måste 
gemensamhetsanläggningar bildas för interna gator, gatubelysning, spill- 
och vattenledningar efter anslutningspunkt, planteringar, grönområden, 
diken, dagvattenmagasin, miljöhus m.m.  
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Förutsättningar och konsekvenser 
Bakgrund 

Politiska beslut 
BJHP Fastighets AB inkom hösten 2020 med förfrågan om planläggning 
av Tryde 67:27 för bostadsändamål. 

Kommunstyrelsen beslutade 9 december 2020 §184 att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att i förslag till detaljplan pröva 
bostadsbebyggelse, vård, skola, centrumverksamhet, handel och kontor 
för fastigheten Tryde 67:27 samt att även undersöka om även den 
kommunägda angränsande delen av Tryde 13:22 kan detaljplaneläggas 
för samma ändamål. 

Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) beslutade 17 
mars 2021 med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att begränsa 
planuppdrag enligt Ks § 184/2020 till att endast omfatta 
bostadsbebyggelse. Planen begränsades till att omfatta fastigheten Tryde 
67:27 samt den del den kommunala fastigheten Tryde 13:22 som varit en 
del av Tingvallas parkering. 

Plandata 
Planområdet ligger i Tryde nordväst om Tomelilla centralort. 
Planområdet avgränsas av Tingvallavägen i söder, bostadsbebyggelse i 
öster och väster, åkermark i norr, samt betesmark i nordväst. 

 
Planområdet är ca 2,7 ha. Det omfattar fastigheterna Tryde 67:27 som är 
i privat ägo och del av Tryde 13:22 som ägs av Tomelilla kommun. 
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Undersökning av miljöpåverkan 
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Tomelilla kommun bedömer att 
genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan i 
den betydelse som avses i plan- och bygglagen (PBL) och en MKB 
behöver därför inte upprättas. 

Behov av sanering av förorenade fyllnadsmassor och förutsättningarna 
att ta hand om dagvattnet lokalt beskrivs i planbeskrivningen. 

Riksintressen 

Riksväg 11 
Riksväg 11 söder om planområdet förbinder Österlen med 
Malmö/Lund. Vägen är av särskild betydelse för regional eller 
interregional trafik. Trafikverket har i sitt förslag till nytt utpekande av 
riksintressen 2021 föreslagit att riksintresset för riksväg 11 tas bort. 

Tätort och samhälle 

Platsens historik 
Ända sedan 1934 har området varit en plats för dans. Ursprungligen i 
form av en utedansbana bestående av en paviljong med tak, i folkmun 
kallad ”Funkis”. Dansstället fick 1939 namnet Tingvalla och utvecklades 
sedermera till en dansrestaurang som kom att bli ett anrikt danspalats i 
över 80 år. Under 2021 revs byggnaderna och det som återstår är den 
tillhörande parkeringen. 

Tryde har succesivt vuxit med villabebyggelse längs vägarna. 
Tingvallavägen är en del av gamla Malmövägen som senare ersatts av väg 
11. 

Tingvalla strax innan det revs. 
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Flygfoto troligen från 1940-tal i förhållande till aktuellt planområdet. 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar 

Skulle fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10 § 
Kulturmiljölagen.  

Stadsstruktur och landskapsbild 

Naturmiljö och biologiska värden 

Biotopskydd 

Längs Tingvallavägen finns en allé med nio lindar och i fastighetsgränsen 
mot Tryde 13:22 finns ett stengärde med viss vegetation. Båda omfattas 
av biotopskydd enligt kap 7, 11 § Miljöbalken. Inom 
biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder 
som kan skada naturmiljön. 

Stengärde markerat med rött respektive lindallén markerad med rött. 
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Träden bevaras och marken där träden står planläggs som allmän 
platsmark, Natur, med kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att 
marken och träden kommer ägas och skötas av kommunen. 

Stengärdet bevaras och marken närmst planläggs som kvartersmark för 
bostäder som inte får bebyggas. 

Naturmiljön 

Planområdet omges i norra delen av delvis trädbevuxna jordvallar. Vallen 
mot norr ligger utanför planområdet. Vallarna i norr och öster ska 
bevaras. De skyddar mot störningar från jordbruksverksamheten och 
hindrar dagvatten att rinna in i området från detta hållet. Vallen i väster 
ligger inne i planområdet, träden på den är gamla och dåliga. Enligt 
planförslaget ersätts vallen av en vegetationsridå mellan beteshagen och 
bostäderna. 

Planen innehåller gemensamma grönytor för dagvattenhantering, lek, 
odling, planteringar samt trädgårdar till de bostäderna. Det innebär att 
grönstruktur, biologisk mångfald och flera ekosystemtjänster kommer att 
utvecklas inom området. 
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Naturreservat 

Tryde naturreservat som bland annat är känt får sina groddjur, ligger 300 
meter norr om planområdet. Grönstrukturen hänger samman med 
betesmark och kantvegetation mellan åkrarna. 

Tillgänglighet 
Planområdet ligger i ett etablerat villaområde i Tryde ca 2 km från 
Tomelilla station och centrum. Det är möjligt att nå med cykel men 
cykelstråken går delvis i blandtrafik.  

Området är flackt och därmed tillgängligt för funktionshindrade. 

Gatunät och trafik 
Planområdet ligger vid Tingvallavägen som ansluter till väg 11 och 
Trydevägen.  

Trafik- och bullerutredning har genomförts av Sigma civil, 2021-09-10. 
Den ligger till grund för följande resonemang.  
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Biltrafik 

Kopplingarna till det regionala vägnätet är god och korsningarna har 
kapacitet att ta emot biltrafiken med nuvarande utformning. En 
hastighetssänkning från 70 till 60 kilometer/timme skulle dock öka 
kapaciteten och säkerheten för oskyddade trafikanter och för biltrafiken. 

Pendlartrafiken från och till planområdet väntas huvudsakligen gå 
västerut. 

Kollektivtrafik 

Malmövägen (Riksväg 11) trafikeras av regionbussarna SkåneExpressen 4 
Lund-Simrishamn samt SkåneExpressen 5 Kristianstad-Ystad, med en 
busshållplats belägen ca 700 meter väster om området. Trydevägen 
trafikeras av regionbuss 338 Sjöbo-Lövestad-Tomelilla, med 
busshållplats cirka 150 meter öster om området. 

Området ligger ca 2 km från Tomelilla Station med tågförbindelse med 
timmestrafik av pågatåg mellan Malmö-Svedala- Skurup-Ystad-Tomelilla-
Simrishamn. 

Gång och cykeltrafik 
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Längs södra sidan av väg 11 löper en gång- och cykelbana mellan 
Tomelilla och väg 19. I riktning mot Tomelilla övergår denna till cykelfält 
och trottoar ca 600 meter öster om Trydevägen och ytterligare ca 600 
meter närmare centrala Tomelilla hänvisas cyklister helt till blandtrafik. 

Det finns från området möjlighet att ta sig såväl till fots som med cykel 
både norrut till Tryde kyrkby och till Tomelilla centralort i sydväst. Längs 
Trydevägen mellan Tryde kyrkby i norr och Tryde finns en separerad 
gång- och cykelbana som övergår till en vägren i Tryde och ner till 
Malmövägen, en bostadsgata som ansluter till väg 11 längre väster ut. 

Vid de tre korsningar som studerats i trafikutredningen finns behov att 
förbättra korsningsmöjligheterna för gång- och cykeltrafikanter. 
Utredningen föreslår även att en gång och cykelbana norrut längs Tryde 
vägen. Den leder bland annat till Tryde friskola. 

Parkering 

Området består idag av ytan där danspalatset låg och av deras stora 
parkering. 

Bostäderna kommer att ha garage eller carport samt plats för en bil till på 
tomten. Dessutom planeras ett mindre antal gästparkeringar intill 
miljöhusen. Parkeringarna kommer att ligga lågt och ta hand om 
dagvatten vis skyfall. De utförs i armerat gräs som är genomsläppligt. 

Samhällsservice 
Det finns god tillgång till samhällsservice i Tomelilla centralort. 

Där finns sju förskolor. Närmast ligger den kommunala Västervångens 
förskola, en kilometer från planområdet.  

Närmaste grundskola är Tryde friskola med förskoleklass till årkurs 6, i 
Tryde kyrkby en kilometer från planområdet.  

I Tomelilla centralort finns Byavångsskolan med förskoleklass till årkurs 
6 samt kommunens grundsärskola, Lindesborgsskolan med förskoleklass 
till årkurs 6 samt Kastanjeskolan men årskurs 7 till 9.   

Till skolorna erbjuds skolskjuts.  

Inom två kilometer finns bland annat vårdcentral, apotek och butiker i 
Tomelilla centralort. 

Barnperspektiv  
Detaljplanen möjliggör ett småskaligt bostadsområde i en by i lantlig 
miljö med närhet till Tomelillas centralorts samhällsservice. Närmiljön är 
barnvänlig och trygg. Det finns en park med lekplats på andra sidan 
Tingvallavägen. 

Det finns cykelvägar till skolor och centralorten men de är delvis i 
blandtrafik och korsningarna med väg 11 bör åtgärdas.  

Barnen erbjuds skolskjuts och det finns busshållplats i närheten. 

Inom två kilometer finns tillgång till fritidsaktiviteter, föreningsliv och 
samhällsservice i Tomelilla centralort. 
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Hälsa och säkerhet 

Hästhållning  
Sydväst om planområdet finns ett stall och en rasthage för fyra hästar. 
Mellan hagen och bostäderna finns ett stengärde omgivet av träd och 
buskar. Detta är skyddat i plan. Vegetationen fångar upp partiklar som 
kan finnas i luften. Enligt uppgift är avsikten att avveckla stallet. 

I nordväst gränsar planområdet till en 2,5 ha stor beteshage för två 
hästar. Stallet som bara rymmer två hästar och anläggning för 
gödselhantering är beläget ca 150 meter från planområdet.  

Det finns inga fastställda skyddsavstånd mellan hästanläggningar och 
bostäder. Djurhållning kan medföra påverkan på omgivningen. De mest 
typiska störningarna, eller olägenheter är lukt, flugor och risk för 
spridning av allergen. Risken för påverkan är större ju fler djur det finns 
inom ett område. 

Hästarna kommer mycket sällan att uppehålla sig intill staketet mot 
bostadsbebyggelsen. Planen föreskriver en vegetationsridå mot hagen där 
endast ett par hästar betar, stallet har inte utrymmer för fler. 
Vegetationen filtrerar luften och binder partiklar till grenar och löv. 

I denna lantliga miljö och med det ringa antal hästar det handlar om 
bedöms avståndet vara acceptabelt.  

Jordbruksmark 
Planområdet ramas, i norr, nordväst och nordost, in av en och en halv 
meter höga jordvallar. Utanför vallarna odlas marken. Vissa årstider 
kommer jordbruksverksamheten att märkas främst genom buller från 
maskiner, ibland även damm eller lukt. Vallen i nordväst mot hästhagen 
kommer att schaktas bort och ersättas av en vegetationsridå. Vallarna i 
norr och öster kommer att skydda mot buller och vegetationen minskar 
spridning av damm.  Jordbrukare i området torde visa viss hänsyn till 
boende genom att om möjligt utföra arbete på åkrarna vid gynnsam 
vindriktning och vindstyrka. 
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Luftkvalitet 
Trafiken i området är begränsad och luftväxlingen är god i det öppna 
landskapet. Detaljplanen kommer inte medföra att miljökvalitets-
normerna för luft överskrids. 

Grundvattenförekomst 
Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Tryde-Trydeek 
(MSCD: WA43414667) som är en sand- och grusförekomst. 

Skyfall och översvämningsrisk 
Området har väldigt god infiltrationsförmåga då marken är sandig. Det 
lågt belägna och instängda området kan dock riskera att översvämmas 
vid extrema skyfall. Ingen känd historisk översämningsproblematik finns 
inom planområdet.  

Planerad bostadsexploatering innebär att daler av området kommer 
hårdgöras vilket kommer alstra större mängd avrinning av dagvatten som 
behöver tas om hand. 

För att minimera att området och omkringliggande bebyggelse 
översvämmas utformas nedsänkta ytor som ska kunna ta hand om 
dagvatten vid skyfall. Gemensamhetsytor för lek, vegetation och 
gemensam parkering är tänkt att även fungera som översvämningsytor 
vid extrema skyfall. Dagvatten från bostadstomter leds till dessa ytor via 
ett system av makadamdiken. 

En dagvattenutredning har genomförts av WSP 2021-12-06 där står 
följande i sammanfattningen: 

”Planområdet har också goda förutsättningar att hantera skyfall om 
höjdsättningen sker på ett genomtänkt sätt. Här blir det viktigt att se till 
att inte avrinnande dagvatten från uppströms belägna områden skärs av 
genom markhöjning och därmed tvingas ta en annan väg med eventuella 
konsekvenser för intilliggande områden. Anläggs de föreslagna 
infiltrationsytorna som beskrivet kommer planområdet hålla större 
volymer vatten i lågpunkter än det gör idag, vilket innebär en förbättring 
för nedströms belägna områden vid skyfall.” 
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Markföroreningar 
Miljöteknisk markundersökning, för fasigheten Tryde 67:27 har utförts 
av Miljöfirman Konsult Sverige AB, påvisar förhöjda föroreningshalter 
inom Tryde 67:27. Då marken ska bebyggas med bostäder ska kraven för 
KM (känslig markanvändning) uppfyllas. Föroreningshalter 
överskridande riktvärdet för KM har påvisats i några prov från den ytliga 
fyllningen samt i en punkt även i den naturliga jorden. De massor som 
inte uppfyller kraven ska saneras. Detta utförs förslagsvis som en 
schaktsanering, där förorenad jord schaktas ur och transporteras till 
godkänd mottagare. 

Då förorenad jord påträffats inom fastigheten ska denna rapport 
omgående delges tillsynsmyndigheten, Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund, enligt Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ 
Miljöbalken). Miljöförbundet ska godkänna avhjälpande åtgärder innan 
efterbehandling påbörjas. 

Radon 
Markradonmätning, utförd av Radonanalys – GJAB, inom Tryde 67:27 
påvisar radonhalter inom lågriskintervallet. 

Trafikbuller 
I Trafikutredningen, utförd av Sigma Civil AB ingår även 
bullerberäkning. Planområdet liggen 140 m från väg 11 och de bostäder 
som planeras närmast Tingvallavägen ligger 10 meter från vägkant.  

Bullerberäkningarna visar inget behov för åtgärder för bostäder inom 
planområdet. Önskas uteplatser placeras i lägen mot Tingvallavägen kan 
det krävas att avståndet till vägmitt är minst 20 meter eller någon form av 
bullerskräm för att maximal bullernivå inte ska överstiga gränsen för 
uteplats (70 dBA). Behov av eventuellt bullerskydd vid uteplats hanteras 
inom bygglovsprocessen. 

Tekniska förutsättningar 

Markbeskaffenhet 
Översiktlig geoteknisk undersökning, utförd av Geoexperten i Skåne AB, 
inom Tryde 67:27 påvisar naturlig sandmark som har gynnsamma 
bärighets- och sättningsegenskaper för uppförande av bostadshus.  

Den sandiga marken är lämplig för infiltration.  

Marken består av sand med upp till 50 cm fyllnadsmassor på 
parkeringsytorna. Vatten har påträffats 3 meter under markytan i en 
punkt. Utredningen menar dock att vattnet följer sanden och att 
grundvattenytan ligger betydligt djupare. 
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Teknisk infrastruktur 

El och energi 

E.ON är eldistributör i området. Inom planområdet finns underjordiska 
elledningar och ett kabelskåp.  

Området har inte tillgång till fjärrvärme. Hållbara alternativ är till 
exempel solceller eller passivhus. 

Vatten och spillvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten/avlopp. Spillvattenledningarnas kapacitet behöver utredas då 
dagvattnet i delar av Tryde kopplats till spillvattenledningarna. En 
utredning krävs.  

Dagvatten 

Tryde och planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för 
dagvatten. Avsikten är inte heller att göra det till verksamhetsområde för 
dagvatten i närtid. Det innebär att allt dagvatten ska tas omhand och 
infiltreras inom planområdet. 

En dagvattenutredning har genomförts av WSP 2021-12-06 där står 
följande i sammanfattningen: 

”Ur ett dagvattenperspektiv lämpar sig planområdet väl för den aktuella 
utbyggnaden. Planområdet ligger med fall sydöst med en lokal höjdrygg i 
mitten av området vilket skapar naturligt goda förutsättningar för 
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avledning mot tänkta infiltrationsytor. Markens höga genomsläpplighet 
utgör goda förutsättningar för att hantera dagvattnet genom infiltration. 
Vid mindre regn kommer vatten från tak som leds ut på gräsmattor 
hinna infiltrera snabbt utan att nå ut till föreslagna dräneringsstråk. 
Parkeringsytor och vägar av grus eller permeable asfalt bidrar till en 
trögare avledning än de vanligt förekommande asfaltytorna. Vid 
kraftigare nederbörd kommer infiltrationsstråken hantera avledningen 
och de föreslagna infiltrationsytorna. Infiltration genom magasinets 
botten och sidor tillåts fortgå även efter den sista droppen har fallit. 

Man bör komma ihåg att den presenterade lösningen endast är ett förslag 
för att styrka planens genomförbarhet, så att man inte låser sig för 
mycket i förslaget vid detaljprojekteringen. Det finns utrymme att 
laborera med olika layouter för dräneringsstråk och infiltrationsytor. Den 
höga infiltrationsförmågan i marken utgör en god förutsättning för att 
jobba med olika sorters s.k. LOD-lösningar (lokalt omhändertagande av 
dagvatten). På så sätt kan man till exempel jobba med olika materialval 
som alternativ till hårdgjorda ytor. ” 

Villkor för slutbesked införs för att säkerställa att erforderliga 
dagvattenanläggningar kommer till stånd innan bostäder byggs. 
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Planeringsunderlag 
Översiktsplan 
Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 vann laga kraft 2019-02-19.  

Området är inte utpekat som utbyggnadsområde, men planen möjliggör 
bostadsbebyggelse på en fastighet som tidigare varit bebyggd med 
danspalats inom den samlade bebyggelsen i Tryde. Detaljplanen 
möjliggör förtätning med nya bostäder vilket bidrar till att uppnå 
planeringsmålet att Tomelilla kommun ska öka med 1050 personer till år 
2025 och med 750 personer i Tomelilla/Tryde. Detaljplanen strider 
därmed inte mot översiktsplan. 

Nedan ett urval av ställningstaganden från Översiktsplanen som är 
relevanta för denna plan: 

• Vid all planering ska folkhälsoperspektivet och barnperspektivet 
beaktas. 

• För en hållbar utveckling ska bebyggelseutvecklingen och 
planeringen tillgodose människors rätt till gröna miljöer i sin 
närhet.  

• Planeringsmålet är att Tomelilla kommun ska öka med 1050 
personer till år 2025 och med 750 personer i Tomelilla/Tryde 

• Ny bebyggelse ska inte påtagligt skada eller förhindra allmänna 
intressen som exempelvis högvärdigt jordbruk, energi eller annan 
teknisk försörjning. 

• Kommunen ska ha en planberedskap och verka för nybyggnation 
av olika typer av bostadsbebyggelse med olika upplåtelseformer. 

• Vid planering av nya bostadsområden ska den offentliga 
närmiljöns användbarhet, attraktivitet, tillgänglighet till 
rekreationsområde och barnperspektiv vara i fokus. 

• Tomelilla kommun ska planera nya områden klimatsmart för att 
främja en hållbar utveckling. 

• En fördjupad risk- och sårbarhetsanalys med fokus på 
klimatförändringar i fysisk planering genomförs. 

• I detaljplaner och bygglov ska risken för skador på 
kommunaltekniska system och infrastruktur samt effekterna av 
översvämningar inom bostadsområden och 
vattenskyddsområden beaktas. 

Gällande detaljplaner 
Området är inte tidigare detaljplanelagt. 
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Kommunala styrdokument 

Bostadsförsörjningsstrategi 

Kommunfullmäktige antog 2019-05-06 (§ 32) Bostadsförsörjningsstrategi 
Tomelilla kommun 2025 med utblick 2040. 

Inriktningsmålen för bostadsförsörjningsstrategin är att öka 
bostadsbyggandet i kommunen. Tomelilla kommun ska vara ett attraktivt 
val på bostadsmarknaden. Kommunen arbetar tillsammans med 
marknaden för att planera för och erbjuda hållbara och attraktiva 
boendemiljöer. 

Planområdet omnämns inte i bostadsförsörjningsstrategin, men 
detaljplanen bidrar med att uppnå inriktningsmålen. Planen bidrar till att 
möta den beräknade befolkningsökningen, möjliggör ett attraktivt och 
hållbart boende för att nå alla målgrupper samt bidrar till att erbjuda 
olika alternativ av upplåtelseformer på bostäder i Tryde.  

Utredningar 
Följande utredningar ligger till grund för planförslaget. 

Trafik- och bullerutredning, Sigma civil, 2021-09-10 
(granskningshandling) 

Dagvattenutredning Tingvalla, WSP, 2021-12-06 

Miljöteknisk markundersökning kv Tryde 67:27, Miljöfirman konsult 
Sverige AB 2020-12-09 

 

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat 
område får användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får 
byggas samt hur mycket som får byggas och var byggnaderna får 
placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är 
plankartan som är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser 
om vad som är tillåtet att göra inom det avgränsade området. 
Planbeskrivningen hör till plankartan och ska underlätta förståelsen för 
planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns för 
detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och 
vilka konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och 
miljön tas också upp. Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska 
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 
Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 
2010:900. Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de 
lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2015. Standardförfarande 
tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av 
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betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 
Detaljplanen antas inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen 
Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär att 
detaljplanen kan gå direkt till antagande efter samrådet (begränsat 
förfarande) om samrådskretsen godkänner planförslaget. 

STANDARDFÖRFARANDE BEGRÄNSAT FÖRFARANDE 

 
 

Medverkande tjänstepersoner 
Detaljplanen har tagits fram av tillväxt och utvecklingsavdelningen och 
samhällsbyggnadsavdelningen. 
Marcus Carlevåg, planarkitekt, tillväxt- och utvecklingsavdelningen 

Kerstin Torseke Hulthén, planarkitekt, tillväxt- och utvecklingsavdelningen 

Håkan Berggren, planeringsingenjör, samhällsbyggnadsavdelningen 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

NaturNATUR

Kvartersmark

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnadsverk

Marken får endast förses med komplementbyggnad såsom miljöhus

eller andra gemensamhetsanläggningar

Fastighetsstorlek

d

1

Minsta fastighetsstorlek är 300 m²

Höjd på byggnadsverk

h

1

Högsta nockhöjd är 8 meter över omgivande mark.

h

2

Högsta nockhöjd är 6 meter över omgivande mark.

h

3

För komplementbyggnader är högsta nockhöjd 3,5 meter över

omgivande mark.

h

4

Högsta nockhöjd är 3,5 meter över omgivande mark

Markens anordnande och vegetation

n

1

Stengärde ska bevaras

n

2

Vegetationsridå ska finnas

Skydd mot störningar

m

1

Infiltrationsdiken samt infiltrationsytor med en total

fördröjningsvolym på minst 500 kubikmeter ska finnas inom

användningsområdet.

Slutbesked får inte lämnas för bostäder förrän dagvattenanläggning med erforderlig

fördröjningskapacitet för bebyggt område kommit till stånd

Takvinkel

o

1

Minsta takvinkel är 10 grader och största takvinkel är 27 grader.

o

2

Minsta takvinkel är 27 grader och största takvinkel är 45 grader.

Utformning

f

1

Fasad på huvudbyggnad ska huvudsakligen utgöras av puts eller

tegel. Komplementbyggnader får utföras med träfasad.

Utförande

b

1

Källare får inte finnas

b

2

Dagvatten ska infiltreras på tomten och ledas till infiltrationsdiken

och infiltrationsytor inom användningsområdet.

b

3

Färdigt golv ska anläggas på sådan höjd att byggnader inte

översvämmas vid 100-årsregn.

b

4

Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig.

b

5

Minst 25 % av marken ska vara genomsläpplig.

b

6

Marken ska vara genomsläpplig

Utnyttjandegrad

e

1

Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet

e

2

Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet

e

3

Största byggnadsarea är 50 m²

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det att planen vinner laga kraft

i Tomelilla kommun

över gamla Stärkelsefabriken och Slakteriområdet

GRUNDKARTA

Skåne län

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Trakt, kvarters-namn

GC-väg

Väg utan respektive med kantsten

Industri, verksamhet, samhällsfunktion

respektive takkontur

Uthus karterat efter husliv

respektive takkontur

Bostadshus karterat efter husliv

TOMELILLA

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighetsgräns, traktgräns

Järnväg

Strandlinje

Staket

Johanna Jönsson

av Kart och Mät, Tomelilla kommun.

genom utdrag ur Tomelilla kommuns primärkartverk

Grundkartan är upprättad 2022-02-14

Fastighetsredovisningen avser förhållandena 2020-10-01

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 13 30

Inmätta höjder

Plankarta skala: 1:1000 (A2-format)
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From:                                 Marcus Carlevåg
Sent:                                  Wed, 16 Feb 2022 09:01:52 +0000
To:                                      Niklas Sommelius
Cc:                                      Henrik Lundblad; Åsa Jonasson; Anna Silver; Johanna Kandell; Ulrika Olsson
Subject:                             Sv: Anstånd från Remiss Samråd detaljplan för Tryde 67:27 samt del av Tryde 
13:22

Hej, 
 
Kan vi absolut göra, men jag ser positivt på att vi får ut planen så fort som möjligt och förhoppningsvis 
har alla andra yttranden på plats 9 mars så vi kan arbeta vidare med planförslaget. 
 
Vänliga hälsningar
Marcus 
 

Marcus Carlevåg
Planarkitekt
Plan & Bygg
Telefon: 0417-180 56
E-post: marcus.carlevag@tomelilla.se

Från: Niklas Sommelius <Niklas.Sommelius@tomelilla.se> 
Skickat: den 16 februari 2022 09:50
Till: Marcus Carlevåg <Marcus.Carlevag@tomelilla.se>
Kopia: Henrik Lundblad <Henrik.Lundblad@tomelilla.se>; Åsa Jonasson <Asa.Jonasson@tomelilla.se>; 
Anna Silver <Anna.Silver@tomelilla.se>; Johanna Kandell <Johanna.Kandell@tomelilla.se>; Ulrika Olsson 
<Ulrika.Olsson@tomelilla.se>
Ämne: Anstånd från Remiss Samråd detaljplan för Tryde 67:27 samt del av Tryde 13:22 
 
 
Hej, 
Fick remissen idag där remisstiden går ut den 9 mars. Enligt samrådshandlingen ska den behandlas av 
byggnadsnämnd och samhällsbyggnadsnämnd. Byggnadsnämnden har sammanträde den 16 mars 
medan Samhällsbyggnadsnämnd har nämnd den 18 mars. 
För att kunna hantera detta samråd begär vi anstånd med detta till den 24 mars så hinner protokollen 
justeras. 
 
Det vore önskvärt att inför nästa framtida samråd att ni kollar med Johan Linander eller 
nämndssekreterarna när nämnderna har sina sammanträden så slipper vi denna typ av onödig byråkrati 
inom kommunhuset eller så mailar ni mig eller ringer mig så kan vi synka detta 😊 
 
/Niklas 
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Samhällsbyggnadsverksamheten 
Niklas Sommelius 
Samhällsbyggnadschef 
 

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Kommunhuset
Telefon: 0417-181 34
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Byggnadsnämnden 

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

Diarienummer: BN 2022/11 
 
Datum 8 februari 2022 

 

Uppföljning av granskningar 2019 i 
Tomelilla kommun 

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

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Tomelilla kommun har den 15 december 2021 överlämnat en 
uppföljningsgranskning av 2019 års granskningar till kommunstyrelsen för 
yttrande, Revisorerna § 66/2021 Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla 
kommun, BN 2022.37. Som följd av granskningen har revisorerna inte lämnat några 
direkta rekommendationer med gällande granskning av bygglovsprocessen 
konstaterar revisorerna:  

”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.  

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.” 

Yttrandet ska vara revisorerna till handa senast den 17 mars 2022. 
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Förvaltningen, genom samhällsbyggnadschefen, avger följande yttrande:  
Förvaltningen har, efter dialog med nämnd, samverkat/förhandlat med de fackliga 
organisationerna den 25 mars 2021 om utökning av tjänster till enheten. 

Frågan gällande personal på bygglovsenheten är komplicerad. Tomelilla kommun har 
verkligen försökt att rekrytera lämplig personal, men rekryteringssituationen är 
besvärlig med en hög konkurrens om yrkeskompetensen såväl inom offentlig som 
privat sektor. Kommunen har vid flera tillfällen rekryterat bygglovschef som därefter 
anställts av annan arbetsgivare, tillförordnad bygglovschef finns på plats. På ett 
övergripande plan håller kommunen på att ta fram en komptensförsörjningsplan där 
varje verksamhet ska jobba med aktiviteter kring kompetensförsörjning för att 
säkerställa resurser och kompetens. Varje verksamhetschef ansvarar för sin 
verksamhets kompetensförsörjningsplan. 

När det gäller brukarundersökning anser förvaltningen att detta är en hur-fråga som 
den politiska nivån inte bör besluta om. Förvaltningen anser också, till skillnad från 
revisionen, att Insiktmätningen är att betrakta som en kundundersökning eftersom 
den mäter hur nöjd de som söker bygglov är oavsett om kunderna är företagare eller 
medborgare. Förvaltningen anser dessutom att ytterligare kommunala medel inte bör 
läggas på ”egna brukarundersökningar” eftersom dessa undersökningar inte kan bistå 
verksamheten i någon högre jämförande grad med andra kommuner. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de ramar som respektive nämnd 
erhåller. Förvaltningen och nämnd har vid två olika tillfällen försökt att beskriva hur 
den ekonomiska processen och ansvaret för arbetsmiljön hanteras i kommunen för 
revisionen. Vi har även gjort detta muntligt. Vi kan dock tyvärr konstatera att våra 
svar inte hörsammats av revisionen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-02-08. 

Revisorerna § 66/2021 Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Bn 2022.37. 

Uppföljning granskningar 2019 - Tomelilla kommun, handlingsid: Bn 2022.40. 

Missivskrivelse Uppföljning av granskningar 2019, handlingsid: Bn 2022.39. 

Missivskrivelse Uppföljning av granskningar 2019 Byggnadsnämnden, handlingsid: 
Bn 2022.38. 

 

Bygglovsenheten  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Revisorerna 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

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 2022-03-
17 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 2022-03-
17 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo 
överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 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, 
handlingsid: Ks 2021.4322 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen för yttrande 

Byggnadsnämnden för yttrande 

Familjenämnden för information 

Vård och omsorgsnämnden för information 

Samhällsbyggnadsnämnden för information 

Tomelilla-Sjöbo- Ystad Överförmyndarnämnd för information 

Kultur- och fritidsnämnden för information 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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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.

Syfte och revisionsfrågor 
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.

Granskningen avser att besvara följande revisionsfrågor:
— Har nämnden åtgärdat iakttagna förbättringsområden?

— Har nämnden varit lyhörda till de rekommendationer som 
framförts?

— Har nämnden fullföljt de åtgärder som beskrivs i deras 
yttrande?

Granskningen avser följande granskningar som 
genomfördes 2019: 
— Granskning av avyttring av inventarier

— Granskning av intern kontroll

— Granskning av färdtjänsten

— Granskning av måltidsverkstan

— Granskning av bygglov

Revisionskriterier
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. 

Metod
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.

BAKGRUND, SYFTE OCH METOD
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Bedömningar från granskningen 2019
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.

Intern kontroll 

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 COSO-
modellens 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.

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 
28 augusti 2019, § 106) 
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. 

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. 

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

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. 

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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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. 

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Vad visar uppföljningen? 

Kommunstyrelsen (forts.)

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

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). 

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.

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

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

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.

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.

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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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.
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.

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.

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
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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 JO-
anmälningar 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.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Se över organisationens resurser för att minska sårbarheten
— Se över delegationsordningens utformning
— Systematisera arbetet vad gäller inkomna synpunkter 

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut daterat 
25 mars 2020, § 35) 
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. 

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

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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Forts. Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut 
daterat 25 mars 2020, § 35) 
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.

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.

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

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN

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?

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. 

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. 

Inga politiska beslut/åtgärder har fattats av nämnden under året 
för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. 
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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.

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.

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.

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
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Bedömningar från granskningen 2019
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 icke-
signifikanta statistiska underlaget att kunderna i Tomelilla till stor 
del är nöjda och upplever att färdtjänsten fungerar 
tillfredsställande.

Uppföljning och förbättringsåtgärder

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.

GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
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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.

Dialog om ansvarsfördelning: det är av största intresse för vård-
och 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. 

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.

GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
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Forts. Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 26 mars 2020, § 31) 
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. 

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.
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.

GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN

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. 

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

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. 

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
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.

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.

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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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. 

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.

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.

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

— Involvera sig i risk- och väsentlighetsbedömningen

Rekommendationer till kommunstyrelsen:

— Upprätta riktlinjer för riskbedömning, dokumentation av 
genomförande kontrollmoment och säkerställa att dessa 
efterlevs.

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 9 
oktober 2019, § 129) 
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. 

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

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

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. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionen (beslut 
daterat 27 augusti 2019, § 50) 
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. 

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 23 augusti 2019, § 72) 
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)
Vård- och omsorgsnämnden kommer beakta de slutsatser som 
framkommit efter revisorernas granskning när riskanalys ska 
genomföras och intern kontrollplan för 2020 utarbetas. 
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.
Om det i samband med genomförandet av beslutade kontroller i 
internkontrollplanen framkommer avvikelser ska det tas fram en 
orsaksanalys och en åtgärdsplan utarbetas.  

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

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. 

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

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. 

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.  

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

98



19

Document Classification: KPMG Public

© 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.

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?

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.

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?

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. 

GRANSKNING AV 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?

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 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.
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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.

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

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. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

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?

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. 
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Forts. Vad visar uppföljningen?
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?

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. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Har byggnadsnämnden 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. 
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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. 

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. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

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. 
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
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.

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.

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

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. 

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. 

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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Forts. Vad visar uppföljningen?  
Överförmyndarnämnden 
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? 

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.

Vår bedömning
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. 

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. 

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. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Bedömningar från granskningen 2019
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.

Uppföljning och återrapportering 

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.

GRANSKNING AV MÅLTIDSVERKSTAN
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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. 

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?

GRANSKNING AV MÅLTIDSVERKSTAN
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
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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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

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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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.

2021-12-14

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Byggnadsnämnden 

Handläggare: Niklas Sommelius  
Titel: Samhällsbyggnadschef 
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se 

Diarienummer: BN 2020/13 
 
Datum 21 februari 2022 

Mobil: 070 – 995 81 34 

Årsredovisning 2021 för 
byggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna årsredovisning 2021 och lägger densamma till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämndens årsbokslut 2021 innehåller bland annat en redogörelse över årets 
väsentligaste händelser samt verksamhetsuppföljning och en ekonomisk analys. 
Verksamhets måluppföljning utgör också ett avsnitt.  

Byggnadsnämnden redovisar för år 2021 ett ekonomiskt underskott på 2176 tkr.  

Resultatet beror i hög grad på intäkterna för bygglovsverksamheten varit lägre än 
budgeterat. En förklaring är att i början av året ökade handläggningstiden, vilket 
medförde att enheten inte kunde debitera sökande fullt ut utan var tvungen att sätta 
ner taxan. En annan förklaring är att under den senare delen av halvåret 2021 
minskade antalet bygglovsärenden och därmed lägre intäkter.  

Det är dock på kostnadssidan som den främsta förklaringen till underskottet kan 
sökas. Under del av året har lönekostnaden för den avgångna plan- och 
bygglovschefen belastat verksamheten samtidigt som konsultkostnader för såväl tf 
bygglovschef samt handläggare och byggnadsinspektör funnits. Förvaltningen och 
nämnden har också tagit beslut att tillsätta en heltidsinspektör från och med augusti 
2021 samt rekrytera två handläggare som givetvis även påverkar kostnadssidan.  

Eftersom nämnden även beslutat att införa två olika digitaliseringstjänster har medel 
utgått för konsultkostnader i samband med införandet av dessa två tjänster. Medel 
som inte rymdes inom budget. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-02-21. 

Årsredovisning 2021, handlingsid: Bn 2022.277. 

 

Bygglovsenheten  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Förvaltningsberättelse 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

Vision 

Hur arbetar vi för att uppnå visionen? 
Byggnadsnämnden har hela tiden arbetat utifrån att skapa bra boendemiljöer och 
byggnationer som attraherar medborgare och företag till kommunen. Visionen ligger 
därmed väl i linje med hur nämnden arbetar och hur medarbetarna tänker. Förvaltningen 
har initierat en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill implementera den. 

Livskvalitetsprogrammet 

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner? 
Nämnden och verksamheten måste ompröva sin verksamhet vid byte av bygglovschef. 
Verksamheten har utmanat sitt arbetssätt och genom att ta fram nya idéer som resulterat i 
ett större personligt ansvar som medarbetare skapas en större självsäkerhet som bör vara 
till gagn till kommuninvånarna. 

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

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

Nämnden och enheten ska utveckla vårt nätverkande med andra kommuner. 

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

Den senaste mätningen publicerades i mars 2021 och avsåg 2020. Nöjdkundindex (NKI) 
var för alla deltagande kommuner eller samarbetsorganisationer för bygglov 66. För 
Tomelilla kommuns del var NKI 85. Ett resultat som placerade kommunen på sjätteplats 
av 151 deltagande kommuner. En gissning är att kommunen kommer att få ett lägre NKI 
än tidigare. Det beror främst på två saker: längre handläggningstider; nytt sätt att hantera 
ärenden. 

117



  

 

Årsredovisning 2021 3 

 

Verksamhetsanalyser 

Byggnadsnämnden 

Ansvarsområde 
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende: 

• prövning 

• tillsyn 

• tillstånd 

• myndighetsutövning mot enskild 

• anmälningsskyldighet 

• ansökningsförfarande samt 

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

Väsentliga händelser 
Byggenheten har under den första delen av året utsatts för ett stort tryck på de personella 
resurserna. Den dåvarande plan-och bygglovschefen var inte kvar i verksamheten utifrån 
arbetsgivarens beslut. Det innebar att ett allt större ansvar på de kvarvarande medarbetarna 
samtidigt som ansvarig verksamhetschef försökte att hitta en tillfällig lösning på 
cheftjänsten. 

Under februari och mars tog arbetsgivaren fram ett förslag på ny organisation som 
förhandlades med de fackliga organisationerna. I slutet av april annonserade Tomelilla om 
två handläggartjänster. Båda dessa tjänster besattes med en juniorhandläggare och en 
seniorhandläggare, vilket skapade ett bra team. 

Därefter har kravprofil tagits fram för en renodlad chef för bygglov. Den annonsen kom ut 
i början av maj. Efter lång rekrytering så valde den erbjudna personen att tacka nej till 
tjänsten och förvaltningen har därför omförhandlat kravprofilen och ny rekrytering av chef 
skedde under hösten och avtal med ny bygglovschef skrevs för att denne skulle tillträdda i 
februari, men i december hade berörd person lyckats bli övertalad att stanna kvar på sin 
nuvarande och sade därmed upp sitt avtal med Tomelilla kommun. Verksamhetschef 
beslutade därmed för att säkerställa kvalitet och trygghet för medarbetarna att köpa in 
nuvarande tf bygglovschef på konsultbasis under hela 2022. 

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

Nämnden beslutade i november 2020 att införa e-tjänst för bygglov genom att köpa in två 
olika moduler. Enligt beslutet framgår att det "...medför en etableringskostnad under 2020 
men denna ligger inom beslutad budgetram. Beslutet medför också en liten ökning av 
driftkostnaden kommande budgetår, men även denna ökning bedöms ligga inom 
kommande budgetramar." Detta visar sig inte stämma eftersom enheten saknar teknisk 
kompetens för att införa modulerna i den tekniska miljön och att kommunens IT-
avdelningen inte har tillgång till detta. För att avhjälpa detta har byggenheten blivit tvungen 
att ta in konsulthjälp från företaget som ska införa systemet. Kostnader som visserligen är 
engångskostnader, men likväl inte ryms inom den avsatta budgeten. De nya e-tjänsterna 
kommer att lanseras för medborgarna under februari 2022. En bygglovshandläggare har 
arbetat nästan 80 procent med att implementera e-tjänsterna. Den 1 februari 2022 planeras 
lansering av e-tjänsten att söka bygglov men även övriga bygglov- och anmälningspliktiga 
åtgärder enligt PBL. Att få igång denna e-tjänst innebär en ökad servicegrad men även att 
vara en del av det digitala samhället. Med detta sagt utesluter vi ingen – sökande är 
fortfarande välkommen att söka via fysiska handlingar. 

Vi har under december 2021 startat upp e-tjänster där sökande kan få tillgång till ärendet 
för att se inkomna och expedierade handlingar, grannar som kan hämta remisser och lämna 
remissvar, sökande som kan komplettera sitt ärende samt sökande och kontrollansvarig 
som kan ta del av beslut för sitt ärende. En förutsättning för att kunna använda e-tjänsterna 
är tillgång till bank-ID och att personnummer är registrerat hos oss. Ibland saknas 
fullständiga personuppgifter vid ansökan och detta har skapat en ökad administrativ 
handläggning. Allt har sin övergång och med tiden kommer e-tjänsterna att underlätta för 
både verksamheten och sökande. 

För att göra bygglovsprocessen ännu mer effektiv och minska administrationen har en 
tilläggsmodul, en av ovanstående modeller, införskaffats, atom. Atom ger oss oändligt 
många lösningar för automatiska utskick, expedieringar och påminnelser. I dag skickar 
atom ut mottagningsbevis när ansökan/anmälan diarieförs, föreläggande om komplettering 
där även påminnelse skickas efter tre veckor om komplettering ej har inkommit, 
information om komplett ärende, remissutskick för kännedom till sökande, inkomna 
remissvar för bemötande samt expediering av beslut. Atom byter även handläggare i 
systemet från bygglovhandläggare till byggnadsinspektör efter beslut i ärendet för att 
minska liggtid för ärenden genom att inkommande handlingar snabbare kommer till rätt 
handläggare. Vi har skapat en bra grund att stå på och ser många fler möjligheter framöver 
att använda atom för att underlätta för verksamheten men även för att ge sökande en 
utökad service. 

Under augusti uppstod problem i ett program som visar fastighetsbeteckningar och 
detaljplaner. Driftstoppet som berodde på en mängd olika saker exempelvis bristande 
tekniska kopplingar mellan kartor och fastighetsbeteckningar. Eftersom GIS-tjänsten varit 
vakant uppstod problem som inte ens kommunens IT-avdelning kunde lösa utan även här 
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blev förvaltningen tvungen att anlita konsulthjälp för att kunna få igång systemet i en 
enklare variant. 

Fokus under verksamhetsåret 2021 har även legat på att förbättra rutiner och struktur för 
att effektivisera bygglovsprocessen. Ett gediget arbete har lagts ner på att arbeta fram nya 
mallar, skapa en tydlighet för sökande och ge en bättre service. Att vara tydlig, vägleda och 
ha samsyn har varit ledord för detta arbete. 

Under kommande år kommer fokus fortsatt vara på en utveckling av verksamheten, 
effektivisera via atom och e-tjänsterna. Med en tillsynsplan som i skrivande stund ska upp 
för beslut i byggnadsnämnden ser vi fram emot att även få resurser för att handlägga ej 
avslutade tillsynsärenden som under 2021 lyfts upp efter personalombyte på 
bygglovenheten. 

Verksamhetsuppföljning 
Verksamheten har under året haft nästan lika stor efterfrågan på bygglov jämfört med som 
föregående år, se tabell nedan. 

Ungefär hälften så många tillsynsärenden har inkommit som under motsvarande period 
förra året. 

Två handläggare har anställts. Detta beskrivs i tidigare avsnitt. 

Rekrytering av bygglovschef har inletts. 

Rekrytering av byggnadsinspektör har genomförts och avslutats. 

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

Genomgång av processer och mallar har påbörjats. 

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

Bygglovsärenden/tillsynsärenden/anmälningsärenden  
2019 142/65/71 

2020 265/40/80 

2021 250/23/88 

Intern kontroll 
Nämnden har sex kontrollpunkter. Det handlar om missade sakägare; utlämnande av 
handlingar; IT-system; mutor och jäv samt hot och våld mot tjänstemän. Granskningarna 
visar att det inte finns några skäl att vidta åtgärder dvs den interna kontrollen är god. 
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Däremot har det funnits driftstopp i ett IT-system som medförde problem i 
handläggningen. Detta är dock ett område som ligger utanför nämndens ansvarsområde. 

Privata utförare 
Nämnden har inga privata utförare upphandlade. 

Måluppföljning 
Nämndsmål Bedömning 
Hållbar utveckling  
Utveckla e-tjänster.  
Kommentar: 
Målet var att få igång tjänsterna under året, men det har varit mer arbete än vi trott. Nu 
kommer dessa tjänster istället erbjudas sökande from februari 2022. Förvaltningen är 
således klara med utvecklingen, men lanseringen sker i februari 2022. 

Delaktighet och egenmakt  
Öka kontakten med medborgare genom dialoger/byavandring.  
Kommentar: 
Pågående pandemi har påverkat målet negativt. 

Trygghet och hälsa 

Utveckla tillsynen för att öka rättssäkerheten.  
Kommentar: 
Förvaltningen har tillsatt en heltidstjänst jämfört med tidigare år då tjänsten var en 
deltidstjänst. Trots detta finns det mer att önska av tillsynen i kommunen. 

Ekonomi 
Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget 

2021 
Budget-

avvikelse 
Intäkter 4611 2815 3150 -335 

Kostnader -5292 -7884 -6043 -1841 

Summa -681 -5069 -2893 -2176 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Byggnadsnämnd -163 -175 -209 34 

Bygg -518 -4894 -2684 -2210 

Summa nettokostnader -681 -5069 -2893 -2176 
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Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på - 2176 tkr, detta beror på de 
avgångsvederlag som belastar verksamheten under början av året samt konsultkostnader 
för tf bygglovschef, bygglovshandläggare och byggnadsinspektör. Det är också 
konsultkostnader som avser digitalisering (teknisk support i införandet av e-tjänster och 
konsultkostnader för hjälp vid driftstoppet som påverkar nämndens utfall negativt). 
Verksamheten har också haft mindre intäkter än beräknat under året. Men också inrättade 
av en byggnadsinspektör på heltid from oktober 2021 och ytterligare en 
bygglovshandläggare. 

I början av året kunde inte handläggningstider hållas inom tidsfönster som styr 
bygglovsavgiften, vilket innebar att taxan måste sättas ner. Under senare delen av 2021 
förbättrades situationen i takt med att antal handläggare ökade och därmed kunde 
handläggningen ske inom tidsfönstret. Intäkter från bygglov styrs också genom vilken typ 
av bygglov som beviljas och därmed är den ekonomiska stabiliteten sämre. Under 2022 
kommer förvaltning och nämnd ha särskild bevakning på hur intäkterna utvecklar sig. 

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

En annan utmaning är den stora mängd tillsynsärenden som finns på enheten och som ska 
hanteras. Hur detta ska åstadkommas är en fråga som har diskuterats mellan nämnd och 
ansvariga tjänstepersoner för att hitta en lösning på den uppkomna situationen. Nämnden 
avser att besluta om en tillsynsplan. I media har det framkommit uppgifter att den stora 
mängden tillsynsärenden har tillkommit under 2021, men det är uppgifter som är direkt 
felaktiga. Mängden tillsynsärenden har sin förklaring tiden före 2021. 

Det råder idag allmän brist på personer med adekvat utbildning inom området bygg. 
Verksamheten behöver därför arbeta med att hitta lösningar tillsammans med andra 
kommuner genom ökat samarbete, exempelvis att dela medarbetare eller att byta 
arbetsuppgifter med varandra. Möjligheterna att digitalisera olika tjänster behöver utvecklas 
som stöd för administrationen för att frigöra tid för kvalificerade arbetsuppgifter. Vår 
uppfattning är dock att det finns ett mycket litet intresse inom SÖSK att ha den typen av 
utbyte. 

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

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

På lång sikt måste kompetensförsörjningen tryggas och skapa en bättre arbetsmiljö som 
innebär att sårbarheten minskar för såväl organisationen som för behovet av bra 
samhällsservice för de boende i Tomelilla. 

Den mest akuta behovet, förutom tillsynsärendena, är att digitalisera byggarkivet. Invånare 
och företagare förväntar sig att kunna ta del av handlingar digitalt och framtida 
medarbetare förväntar sig att kunna arbeta på distans och vi som arbetsgivare vill få de 
bästa medarbetarna oavsett var i landet de bor.  Andra kommuner har redan gjort detta och 
det är ett arbete som tar ett par år och där kravet från staten och samhället gör att vi måste 
ta tag i detta. 
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Byggnadsnämnden 

Handläggare: Åsa Jonasson  
Titel: Tillförordnad bygglovschef 
E-post: asa.jonasson@tomelilla.se 
Telefon: 0417 – 181 30 
   

Diarienummer: BN 2021/381 
 
Datum 4 mars 2022 

 

Medel för att genomföra tillsynsplan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar begära resursförstärkning av kommunfullmäktige för att 
tillsätta en heltidsanställd tillsynshandläggare i enlighet med nedanstående yttrande. 
Kostnaden för en sådan beräknas på årsbasis till cirka 760 000 kronor inklusive 
sociala avgifter. 

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.  

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2022 (Bn § 8/2022) att anta 
tillsynsplan för Tomelilla kommun. Byggnadsnämnden beslutade även att begära 
resursförstärkning av kommunfullmäktige för att genomföra tillsynsplanen. 
Förvaltningen uppmärksammades på att resursförstärkningen endast beslutas av 
kommunfullmäktige för budgetåret 2022. För 2023 fördelas resurserna inom den 
ordinarie budgetprocessen. Förvaltningen har därmed tagit fram en rimlig kostnad 
för resursförstärkning för 2022, vilken på årsbasis beräknas till cirka 760 000 kronor 
inklusive sociala avgifter. Förvaltningen anser att en årsarbetare bör tillsättas som 
tillsynshandläggare.  
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Mot bakgrund av det svåra läget att finna någon lämplig kandidat eller person som 
söker denna tjänst kan det bli tvunget att anlita konsult. Kostnaden blir då sannolikt 
högre, men vår förhoppning är att i första hand hitta en person som kan anställas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kan ge en viss intäkt till kommunen. Hur stor vet vi inte eftersom många 
tillsynsärenden passerat tiden för att kommunen ska kunna erhålla någon så kallad 
sanktionsavgift. 

Barnperspektivet 
Beslutet har ingen bärighet på barnkonventionen. 

Miljöperspektivet 
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Uppföljning och redovisning 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 
Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, 2022-03-04. 

 

Bygglovsenheten  

 

Åsa Jonasson 

Tillförordnad bygglovschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson 

Kommunfullmäktige 
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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 plan- 
och 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 3-
offentliga/ 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 rörelse- 
eller 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 
samråd 

69 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 60 440 

Utbildning 100  

Extern samverkan 100  
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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 
arbetstimmar/
år 

Antal heltids-
tjänster 

Arbetstimmar/heltids-
tjänst 

Bygglovsärenden 
2021 

3 564  3 1188 

Anmälnings-
ärenden 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 2021-08-
01 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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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Byggnadsnämnden 

Handläggare: Matilda Dufvander  
Titel: Bygglovsadministratör 
E-post: matilda.dufvander@tomelilla.se 
Mobil: 070 – 995 81 43 

Diarienummer: BN 2022/3 
 
Datum 1 mars 2022 

 

Redovisning av anmälningsärenden 24 
januari till och med 28 februari 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till byggnadsnämnden 24 januari till och med 28 februari 2022 
redovisas: 

1. Yttrande till miljöförbundet avseende ändring av tidigare beviljad 

strandskyddsdispens på fastigheten Nedraby 14:6 

2. Strandskyddsdispens Brösarp 75:2  

3. Rev § 3/2022 Ansvarsprövning byggnadsnämnden 2021, handlingsid: Bn 

2022.119. 

4. Rev § 7/2022 Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun, 

handlingsid: Bn 2022.143. 

5. Beslut av JO ärende 7064-2019, handlingsid: Bn 2022.122. 
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6. Ks § 144/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025, 

handlingsid: Bn 2022.145. 

7. Kf § 13/2022 Avsägelse från Torgny Larsson (S) som ersättare i 

byggnadsnämnden, handlingsid: Bn 2022.234. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, bygglovsadministratör Matilda Dufvander, 2022-03-01. 

Rev § 3/2022 Ansvarsprövning byggnadsnämnden 2021, handlingsid: Bn 2022.119. 

Rev § 7/2022 Riskanalys och revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun, handlingsid: 
Bn 2022.143. 

Beslut av JO ärende 7064-2019, handlingsid: Bn 2022.122. 

Ks § 144/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Bn 
2022.145. 

Kf § 13/2022 Avsägelse från Torgny Larsson (S) som ersättare i byggnadsnämnden, 
handlingsid: Bn 2022.234. 

 

Bygglovsenheten  

 

 

Matilda Dufvander 

Bygglovsadministratör  
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
18 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 3 Dnr REV 2021/6 

Ansvarsprövning byggnadsnämnden 
2021 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar att ta med slutsatserna av de dialoger som genomfördes med 
byggnadsnämndens presidium och tidigare ordförande på dagens sammanträde vid 
ansvarsprövningen av nämnden för 2021 som kommer ske i mars.   

Ärendebeskrivning 
Revisorerna beslutade på senaste sammanträdet utifrån de granskningar som gjorts av 
byggnadsnämnden under 2021 att bjuda in byggnadsnämndens presidium till ett 
uppföljande möte för att informera sig om vilka åtgärder nämnden ämnar vidta för 
att möta de iakttagelser och rekommendationer som framkommit i de olika 
granskningarna. 

Till sammanträdet har nämndens presidium samt tidigare ordförande Anette 
Thoresson bjudits in. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar utifrån dagens sammanträde med byggnadsnämndens presidium 
hur man ska gå vidare i processen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-01-11, handlingsid: REV 
2021.15 

Inbjudan byggnadsnämndens presidium 2022-01-18, handlingsid: Rev 2021.10 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Byggnadsnämnden 

 

148



 

 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 7 Dnr REV 2021/5 

Riskanalys och Revisionsplan 2022 för 
Tomelilla kommun 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2022. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av kommunens 
krishantering och beredskap, granskning av direktupphandling, granskning av 
samverkan mellan skola och socialtjänst, granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut samt uppföljningsgranskning av 2020-års 
fördjupade granskningar. 

- Att skicka den förkortade versionen av revisionsplanen för kännedom till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och 
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, Tomelilla-
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, kultur- och fritidsnämnden samt 
valnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen redovisas 
planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 2022 samt vad 
som ligger till grund för valet av granskningar. Revisionsplanen och valet av 
granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen på den grundläggande granskning som 
genomförts 2021 av kommunstyrelsen och samtliga nämnder och de riskanalyser 
som därefter utarbetats för de samma. 

Revisorerna genomförde riskanalys för 2022 den 14 december 2021 och beslutade att 
ge KPMG AB i uppdrag att sammanträdet 18 januari 2022 utarbeta ett förslag till 
revisionsplan samt projektbeskrivningar för 2022.På grund av sjukdom fick beslutet 
flyttas fram till dagens sammanträde. 

Förutom revisionsplanen finns utkast till projektbeskrivningar för årets planerade 
fördjupade granskningar också framtagna av KPMG AB till dagens sammanträde. 
Om budgeten tillåter kan beslut om ytterligare någon granskning fattas under året. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts 

 

Revisorerna i Tomelilla kommer även under 2022 medverka i en granskning som 
kommer att samordnas av Region Skånes revisionskontor och utföras av KomRed 
AB gällande effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Granskningen 
kommer ingå som en del av ansvarsprövningen för 2022. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2022. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av kommunens 
krishantering och beredskap, granskning av direktupphandling, granskning av 
samverkan mellan skola och socialtjänst, granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut samt uppföljningsgranskning av 2020-års 
fördjupade granskningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-02-03, handlingsid: Rev 
2022.50 

SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision, handlingsid: Rev 2022.51 

SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision_förkortad version, handlingsid: 
Rev 2022.52 

Projektplan: Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut – 
Tomelilla, handlingsid: Rev 2022.47 

Projektplan: Granskning av samverkan mellan skola och socialtjänst - Tomelilla 
kommun, handlingsid: Rev 2022.45 

Projektplan: Uppföljning av 2020 års granskningar, handlingsid: Rev 2022.46 

Projektplan: Granskning av direktupphandling - Tomelilla kommun, handlingsid: Rev 
2022.43 

Projektplan: Kommunens krishantering och beredskap – Tomelilla kommun, 
handlingsid: Rev 2022.44 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts 

 

Tidigare behandling 
14 december 2021, Revisorerna § 68/2021 Riskanalys och Revisionsplan 2022 
för Tomelilla kommun 
Revisorerna beslutar utifrån dagens genomförda riskanalys att ge KPMG AB i 
uppdrag att till nästa sammanträde utarbeta ett förslag till revisionsplan samt 
projektbeskrivningar för 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att den förkortade versionen av revisionsplanen 
skickas till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och 
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd, kultur- och fritidsnämnden samt valnämnden för 
kännedom. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Lidbergs yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tomelilla Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd 

Valnämnden 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 144 Dnr KS 2021/212 

Tidplan för budget 2023 med plan för 
2024-2025 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025. 

Ärendebeskrivning 
Omvärlds- & nulägesanalys 16 februari 2022 kl. 09.00-12.00 
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod redovisas. Hur 
påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? Hur kommer den 
ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla kommun?  Nulägesanalysen för 
kommunen redovisas. 
Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna från kommunfullmäktige, familjenämnden, 
vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
överförmyndarnämnden och byggnadsnämnden samt berörda tjänstepersoner. 
 
Årsredovisningen för 2021 behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2 mars 
2022. 
 
Fastställande av budgetförutsättningar, 16 mars 2022 
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och 
budget 2023-2025 utifrån resultatet från omvärlds- och nulägesanalyserna samt de 
aktuella ekonomiska förutsättningarna. Grunden i de ekonomiska förutsättningarna 
är SKR:s skatte- och statsbidragsprognoser från februari. Vidare formuleras 
eventuella remissfrågor och vid behov förslag till justerade ägardirektiv 
 
Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma modell som 
inför 2022 års budget, dvs en redovisning av de utmaningar och möjligheter man ser 
för kommande planperiod. I yttrandet ska även investeringsbehoven vara 
inkluderade. (Mallar för investeringsprojekt och driftkostnadskonsekvenser kommer 
att tas fram för att användas i remissyttrandet) 
 
Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2021, 16 mars 2022. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 144 forts. 
 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2021, 4 april 2022 
 
Samråd med kommunala bolag och förbund, 6 april 2022 
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2023. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet, Österlen VA 
AB samt chefstjänstepersoner. 
 
Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt förslag till mål, 
taxor och avgifter lämnas, 31 maj 2022  
Nämnderna ska lämna sina yttranden till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2022. I 
svaren ska investeringsbehoven redovisas.  
 
Investeringsberedning 1, 8 juni 2022. 14.00 
Vid beredningens första möte redovisas den "bruttolista" inför 2023-2025 som 
nämnderna har lämnat i sina budgetyttranden samt en genomgång av tidigare 
beslutade investeringar som sträcker sig över flera år. Deltar gör beredningens 
ledamöter samt berörda tjänstepersoner. 
 
Investeringsberedning 2, 14 juni 2022, kl. 14.00 
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade investeringsobjekt 
utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar samt eventuellt formulera 
frågor till nämnderna och förvaltningen inför det fortsatta budgetarbetet.  
 
Budgetberedningen, 15 juni 2022 
Slutlig uppdragsdialog med nämndpresidierna utifrån budgetyttranden Eventuella 
tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även berörda 
tjänstepersoner. 
 
Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 30 
september 2022 
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material 
 
Investeringsberedning 3, 12 oktober 2022, kl. 14.00 
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av planerade 
investeringsobjekt 2023-2025. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag.  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 144 forts. 
 
Budgetberedningens/kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanställning mål 
och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 19 oktober 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt slutliga 
förslag till mål och budget 2023 med plan 2024-2025, skattesats 2023 samt avgifter 
och taxor. 
 
MBL-förhandling förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 28 oktober 2022 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 
 
Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 9 november 2022 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 2023 med 
plan 2024 -2025, skattesats 2023 samt avgifter och taxor. 
 
Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 
18 november 2022. 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 
 
Kommunfullmäktige 30 november 2022 
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2023 med plan 
2024-2025, fastställer skattesats för 2023 samt beslutar om taxor och avgifter för 
kommande år. 
 
Fastställande av nämndernas internbudget, senast 31 januari 2023. 
Under januari månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina respektive 
internbudgetar samt nämndmål.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv 
 
Barnperspektivet 
Ungdomsrådets delaktighet i budgetprocessen sker under arbetets gång, i övrigt har 
förvaltningen inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 144 forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2021, handlingsid: Ks 2021.4262. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2021: 

Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Budgetberedningen 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna 

Österlenhem/TIAB 

Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) 

Österlen VA AB 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) 

Kommunfullmäktige för information 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 13 Dnr KS 2018/286 

Avsägelse från Torgny Larsson (S) som 
ersättare i byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Torgny Larsson (S) från uppdraget som 
ersättare i byggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar utse Peter Mårtensson (S) till ersättare i 
byggnadsnämnden istället för Torgny Larsson (S) 

Ärendebeskrivning 
Torgny Larsson (S) har den 9 februari 2022 inkommit med avsägelse som ersättare i 
byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Torgny Larsson (S) som ersättare i byggnadsnämnden, handlingsid: 
Ks 2022.342. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Torgny Larsson (S) 

Peter Mårtensson (S) 

Byggnadsnämnden 

Lönekontoret Ystad 

Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Byggnadsnämnden 

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

Diarienummer: BN 2022/4 
 
Datum 18 februari 2022 

 

Redovisning av delegeringsbeslut 25 
januari till och med 28 februari 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslistor, 
handlingsid: Bn 2022.278, Bn 2022.279, Bn 2022.233 och Bn 2022.258. 

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 perioden 25 januari till och med 28 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-02-17. 
Delegeringsbeslut 2022-01-25 - 2022-02-28 Reza Zargari, handlingsid: Bn 2022.278. 
Delegeringsbeslut 2022-01-25 - 2022-02-28 Monika Olsson, handlingsid: Bn 
2022.279. 
Delegeringsbeslut 2022-01-25 - 2022-02-28 Ronnie Hammar, handlingsid: Bn 
2022.233. 
Delegeringsbeslut 2022-01-25 - 2022-02-28 Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 2022.258. 
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2 (2) 

Bygglovsenheten  

 

Anna Silver 

Nämndsekreterare   
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 5 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-02-28 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-01-25 

 tom:  2022-02-28 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

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

L-Lovärende 
BL 2021-000134 SVEA 22  Sökande 2022-02-08 Beslut 2022-02-08 Delegat 

2021-04-03 BANGATAN 3  Avskrivning Ronnie Hammar 
 
Anmälan Inst av FTX ventilation i   

Enbostadshus 
   

BL 2020-000375 TOMELILLA 237:108 Sökande 2022-01-27 Beslut 2022-01-27 beviljas Delegat 

2020-10-09  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Nybyggnad av utomhus  B 

adelbana med belysning och skylt 
   

BL 2020-000390 TRYDE 67:1 Sökande 2022-01-31 Beslut 2022-01-31 beviljas Delegat 

2020-10-19  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Ombyggnad av  

bensinstation - installation av ny  
   

underjordisk cistern 

BL 2020-000399 BRÖSARP 18:3  Sökande 2022-02-11 Beslut 2022-02-11 beviljas Delegat 

2020-10-22 BRÖSARP 1803  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Nybyggnad av vattenverk   

med reservoarer samt rivning 
   

BL 2021-000087 BRÖSARP 12:100  Sökande 2022-02-11 Beslut 2022-02-11 beviljas Delegat 

2021-03-05 KÄLLAGÅRDSVÄGEN 8  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov för nybyggnad av   

komplementbostadshus 
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 5 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-02-28 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-01-25 

 tom:  2022-02-28 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

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

   

BL 2018-000380 MOTORN 2 Sökande 2022-02-15 Beslut 2022-02-15 beviljas Delegat 

2018-11-23  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Uppförande av fackverkstorn 36 m  
 
   
 

BL 2020-000129 TJUSTORP 3:53  Sökande 2022-02-16 Beslut 2022-02-16 beviljas Delegat 

2020-04-22 TJUSTORP 353  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Tillbyggnad av vattenverk   

samt rivning av personal- och  
   

verkstadsdel 

BL 2019-000085 RAMSÅSA 43:2 Sökande 2022-02-17 Beslut 2022-02-17 beviljas Delegat 

2019-03-08  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Ombyggnad av befintligt rum till   

duschrum och toalett 
   

BL 2019-000284 ANTILOPEN 17  Sökande 2022-02-18 Beslut 2022-02-18 beviljas Delegat 

2019-08-23 TEGGATAN 21  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Tillbyggnad av garage  
 
   

BL 2019-000272 ILLSTORP 7:14  Sökande 2022-02-22 Beslut 2022-02-22 beviljas Delegat 

2019-08-07 ILLSTORP 714  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Nybyggnad av gäststuga  
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 5 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-02-28 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-01-25 

 tom:  2022-02-28 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

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

BL 2021-000109 BRÖSARP 12:116  Sökande 2022-02-24 Beslut 2022-02-24 beviljas Delegat 

2021-03-18 VINBÄRSSVÄNGEN 2  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov nybyggnad av   

enbostadshus 
  

BL 2020-000258 ULLSTORP 3:45 Sökande 2022-02-28 Beslut 2022-02-28 beviljas Delegat 

2020-07-01  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Nybyggnad av   

enbostadshus 
   

BL 2021-000202 BRÖSARP 12:97  Sökande 2022-01-27 Beslut 2022-01-27 beviljas Delegat 

2021-05-24 HÖJERENSVÄGEN 2  Startbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov Tillbyggnad av   

enbostadshus 
  
 

 

LOV-PBL-tillstånd 
BL 2022-000020 ILLSTORP 1:14  Sökande 2022-02-07 Beslut 2022-02-07 beviljas Delegat 

2022-01-20 ILLSTORP 114  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan installation   

eldstad/rökkanal enbostadshus 
   

BL 2021-000383 EVERÖD 1:5  Sökande 2022-02-07 Beslut 2022-02-07 beviljas Delegat 

2021-11-01 EVERÖD 105  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan installation eldstad i   
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 5 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-02-28 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-01-25 

 tom:  2022-02-28 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

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

enbostadshus 
   

BL 2021-000380 GLIMMEBODA 2:2  Sökande 2022-02-15 Beslut 2022-02-15 beviljas Delegat 

2021-11-02 GLIMMEBODA 202  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan byte av eldstad i   

enbostadshus 
   

BL 2021-000359 ONSLUNDA 20:22  Sökande 2022-02-15 Beslut 2022-02-15 beviljas Delegat 

2021-10-19 ONSLUNDA ÅSADAL    Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan rivning av   

ekonomibyggnad 
   

BL 2021-000346 NOSHÖRNINGEN 26  Sökande 2022-02-21 Beslut 2022-02-21 beviljas Delegat 

2021-10-11 PLANTERINGSGATAN 17  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov för nybyggnad av   

skärmtak och anmälan av eldstad 
   

BL 2021-000325 KRISTINEHOV 1:15  Sökande 2022-02-23 Beslut 2022-02-23 beviljas Delegat 

2021-09-23 KRISTINEHOV SVENSBODA    Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan installation/ändring   

eldstad/rökkanal enbostadshus 
   
 

BL 2021-000386 RYTTAREN 6  Sökande 2022-02-23 Beslut 2022-02-23 beviljas Delegat 

2021-11-05 LADUGATAN 1  Slutbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan installation av FTX   

ventilation i enbostadshus 
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 5 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-02-28 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-01-25 

 tom:  2022-02-28 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

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

   

BL 2022-000020 ILLSTORP 1:14  Sökande D  Beslut 2022-01-25 beviljas Delegat 

2022-01-20 ILLSTORP 114  2022-00002 Startbesked Ronnie Hammar 

 0 

Anmälan installation   2022-01-25 

eldstad/rökkanal enbostadshus 
   

BL 2021-000412 TUNBY 15:15  Sökande 2022-01-27 Beslut 2022-01-27 beviljas Delegat 

2021-11-29 TUNBY SVENSRO 1606  Startbesked Ronnie Hammar 
 
Anmälan ändring konstruktion   

garage  

BL 2021-000425 TRILLAN 7  Sökande D  Beslut 2022-01-27 beviljas Delegat 

2021-12-08 HÄSTHANDLAREGATAN 1  2022-00002 Startbesked Ronnie Hammar 

 1 

Anmälan installation eldstad   2022-01-27 

enbostadshus 
   

BL 2022-000028 LISTARUM 2:3  Sökande D  Beslut 2022-02-08 beviljas Delegat 

2022-01-31 LISTARUM 203  2022-00002 Startbesked Ronnie Hammar 

 8 

Anmälan byte av eldstad   2022-02-08 

enbostadshus 
   

BL 2022-000045 ÖVRABY 16:6  Sökande D  Beslut 2022-02-10 beviljas Delegat 

2022-02-02 ÖVRABY 1606  2022-00003 Startbesked Ronnie Hammar 

 1 

Anmälan byte av eldstad   2022-02-10 

enbostadshus 
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 5 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-02-28 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-01-25 

 tom:  2022-02-28 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

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

BL 2022-000048 ELJARÖD 49:2  Sökande D  Beslut 2022-02-17 beviljas Delegat 

2022-02-07 ELJARÖD 4902  2022-00003 Startbesked Ronnie Hammar 

 9 

Anmälan installation eldstad   2022-02-17 

enbostadshus 
   
 

BL 2022-000038 TJUSTORP 8:11  Sökande D  Beslut 2022-02-17 beviljas Delegat 

2022-02-01 TJUSTORP 811  2022-00004 Startbesked Ronnie Hammar 

 0 

Anmälan installation eldstad   2022-02-17 

fritidshus 
41  

BL 2022-000039 LÖKARÖD 4:8  Sökande D  Beslut 2022-02-22 beviljas Delegat 

2022-02-01 KÄRRVÄGEN 10  2022-00004 Startbesked Ronnie Hammar 

 2 

Anmälan nybyggnad attefallshus  2022-02-22 
 
   

BL 2021-000260 INDUSTRIBYN 7 Sökande 2022-02-23 Beslut 2022-02-23 beviljas Delegat 

2021-07-14  Startbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov för nybyggnad av  

spol/tvätthall och  
   

parkeringsplatser. 

BL 2021-000376 LÖNHULT 5:99  Sökande 2022-02-24 Beslut 2022-02-24 beviljas Delegat 

2021-11-01 BJÖRKTRASTVÄGEN 5 l Startbesked Ronnie Hammar 
 
Bygglov för nybyggnad av   

fritidshus och uthus 
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 5 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-02-28 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-01-25 

 tom:  2022-02-28 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

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

   

BL 2022-000072 LUNNARP 9:4  D  Beslut 2022-02-24 beviljas Delegat 

2022-01-27 LUNNARP 904 2022-00004 Startbesked Ronnie Hammar 

 7 

Anmälan nybyggnad attefallshus 2022-02-24 
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 2 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-03-09 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-01-25 

 tom:  2022-02-28 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

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

LOV-PBL-tillstånd 
BL 2021-000395 LÖNHULT 5:110  Sökande D  Beslut 2022-02-02 beviljas Delegat 

2021-11-11 BJÖRKTRASTVÄGEN 2  2022-00002 Bygglov Åsa Jonasson 

 3 

Bygglov för nybyggnad av   2022-02-02 

fritidshus 
   

BL 2022-000019 BRÖSARP 12:147  Sökande D  Beslut 2022-02-07 beviljas Delegat 

2022-01-20 IRIS OCH GURLIS VÄG 19  2022-00002 Bygglov Åsa Jonasson 

 6 

Bygglov för nybyggnad av   2022-02-07 

fritidshus 
  

nybyggnad av enbostadshus 

BL 2022-000033 GÅRDLÖSA 69:10  Sökande D  Beslut 2022-02-09 beviljas Delegat 

2022-02-01 GÅRDLÖSAVÄGEN 9  2022-00002 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 

 7 startbesked 

Bygglov för tillbyggnad av   2022-02-09 

enbostadshus 
   

BL 2022-000003 BRÖSARP 12:115  Sökande D  Beslut 2022-02-15 beviljas Delegat 

2022-01-03 VINBÄRSSVÄNGEN 20  2022-00003 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 

 4 startbesked 

Bygglov för ändrad användning av   2022-02-15 

carport 
  
 
  

BL 2021-000373 SPJUTSTORP 62:5  Sökande D  Beslut 2022-02-16 beviljas Delegat 

2021-10-25 LIEVÄGEN 5  2022-00003 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 

 3 startbesked 
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 Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 2 

 
 Utskriftsdatu 

 Samhällsbyggnad m2022-03-09 

 

 Delegationslista 
Beslut from: 2022-01-25 

 tom:  2022-02-28 

Ärende Objekt Intressent Beslut Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp 

 

 Adress Besöksadress Telefon/Fax Webbadress/E-post 

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

Bygglov för tillbyggnad av   2022-02-16 

enbostadshus - rivning av bef  
  

uterum och nybyggnad av ett nytt 

BL 2021-000296 OLYMPEN 15  Sökande D  Beslut 2022-02-16 beviljas Delegat 

2021-08-24 BANGATAN 19  2022-00003 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 

 0 startbesked 

Bygglov för ändrad användning av   2022-02-16 

affärslokaler 
  

BL 2021-000306 BRÖSARP 88:1  Sökande D  Beslut 2022-02-23 beviljas Delegat 

2021-09-03 ALBOVÄGEN 27A  2022-00004 Bygglov inkl.  Åsa Jonasson 

 5 startbesked 

Bygglov för ändrad användning av   2022-02-23 

församlingslokal 
  
   

BL 2021-000428 TORASTERÖD 1:13  Sökande D  Beslut 2022-01-31 beviljas Delegat 

2021-12-09 TORASTERÖD 113  2022-00002 Rivningslov Åsa Jonasson 

 2 

Rivningslov för rivning av   2022-01-31 

enbostadshus efter brand 
   

 

SK-Strandskydd 
BL 2021-000410 BRÖSARP 75:2 Sökande D  Beslut 2022-01-25 beviljas Delegat 

2021-11-26  2022-00001 Strandskydd Åsa Jonasson 

 3 

Strandskyddsdispens för   2022-01-25 

nybyggnad av fritidshus - förnyelse 
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Tek s-ByggR Delegationslista Sidan 1 av 1

Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

2022-02-28

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-01-25

tom:  2022-02-28

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

LOV-PBL-tillstånd

Beslut Delegat

2022-01-31

Bygglov för tillbyggnad av 

friggebod

BL 2022-000037 D 

2022-00004

3

2022-02-22

2022-02-22Sökande

Reza Zargari

ONSLUNDA 220:8 

BRÖDERNA NILSSONS VÄG 14 Avskrivning

Beslut Delegat

2022-01-20

Bygglov för nybyggnad av carport 

och växthus

BL 2022-000024 beviljasD 

2022-00002

4

2022-02-03

2022-02-03Sökande

Reza Zargari

ULLSTORP 134:10 

ULLSTORP 1341 Bygglov inkl. 

startbesked

Beslut Delegat

2022-01-31

Bygglov för utvändig ändring av 

enbostadshus - takbyte

BL 2022-000036 beviljasD 

2022-00002

5

2022-02-03

2022-02-03Sökande

Reza Zargari

SKATAN 8 

SIMRISHAMNSVÄGEN 17 Bygglov inkl. 

startbesked

Beslut Delegat

2021-12-10

Bygglov för utvändig ändring av 

enbostadshus med en takkupa

BL 2021-000431 beviljasD 

2022-00004

4

2022-02-22

2022-02-22Sökande

Reza Zargari

TRANÅS 2:6 

ARISABÄCKSVÄGEN 3 Bygglov inkl. 

startbesked

Beslut Delegat

2022-02-01

Anmälan nybyggnad attefallshus

BL 2022-000034 beviljasD 

2022-00002

9

2022-02-09

2022-02-09Sökande

Reza Zargari

SPJUTSTORP 13:76 

ONSLUNDAVÄGEN 22 Startbesked

Beslut Delegat

2021-11-09

Anmälan ändring planlösning 

enbostadshus

BL 2021-000396 beviljasD 

2022-00003

2

2022-02-10

2022-02-10Sökande

Reza Zargari

HAGEN 2 

LADUGATAN 17 Startbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla
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Samhällsbyggnad
Utskriftsdatu

2022-02-28

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-01-25

tom:  2022-02-28

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

LOV-PBL-tillstånd

Beslut Delegat

2021-11-02

Bygglov för nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2021-000378 beviljasD 

2022-00003

5

2022-02-17

2022-02-17Sökande

Monika Olsson

STENBY 25:30

Bygglov inkl. 

startbesked

Beslut Delegat

2021-11-02

Bygglov för nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2021-000379 beviljasD 

2022-00003

6

2022-02-17

2022-02-17Sökande

Monika Olsson

STENBY 30:1

Bygglov inkl. 

startbesked

Beslut Delegat

2021-11-02

Bygglov för nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2021-000377 beviljasD 

2022-00003

7

2022-02-17

2022-02-17Sökande

Monika Olsson

SÄLSHÖG 8:58

Bygglov inkl. 

startbesked

Beslut Delegat

2022-01-26

Bygglov för nybyggnad av 

skärmtak

BL 2022-000030 beviljasD 

2022-00003

8

2022-02-17

2022-02-17Sökande

Monika Olsson

ULLSTORP 1:7

Bygglov inkl. 

startbesked

Beslut Delegat

2022-01-17

Bygglov för nybyggnad av 

transformatorstation

BL 2022-000015 beviljasD 

2022-00004

1

2022-02-18

2022-02-18Sökande

Monika Olsson

RAMSÅSA 37:1

Bygglov inkl. 

startbesked

Beslut Delegat

2022-01-28

Bygglov för utvändig ändring av 

carport - sätta in garageport

BL 2022-000029 beviljasD 

2022-00004

6

2022-02-23

2022-02-23Sökande

Monika Olsson

VILDKATTEN 1 

STUTERIGATAN 6A Bygglov inkl. 

startbesked

Telefon/Fax

0417-18000

Webbadress/E-postBesöksadress

Gustafs Torg 16

Adress

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

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

 

 Byggnadsnämnden 

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

Diarienummer: BN 2022/2 
 
Datum 9 mars 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022 

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

Ärendebeskrivning 
1. Information från ordförande Per Håkanson (C) 

 
2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

 
3. Information från tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-03-09. 

 

Bygglovsenheten  

Anna Silver 

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

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

 

 Byggnadsnämnden 

Handläggare: Per Håkanson (C)  
Titel: Ordförande byggnadsnämnden 
E-post: per.hakanson@tomelilla.se 
Mobil:  070 – 374 71 55 

Diarienummer: BN 2021/67 
 
Datum 3 mars 2022 

 

Informationsärende - mål 2022 

Ordförandens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden godkänner informationen och lägger densamma till handlingarna 
samt översänder informationen till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 17 mars 2021 (Bn § 11/2021) om svar på 
budgetremiss för mål och budget 2022 med plan för 2023–2024. I yttrandet 
beslutade byggnadsnämnden att delegera åt presidiet att ta fram mål för 
byggnadsnämnden gällande 2022. Målen som fastställdes var; 
 

• Digitaliseringen ska minska handläggningstiden gentemot medborgaren. 

• Nämnden ska genomföra minst en medborgardialog. 

• Tillsynen kvalitetssäkras genom samverkan med övriga SÖSK-kommuner. 

 
Ordförande Per Håkanson (C) föreslår att byggnadsnämnden lämnar följande 
information till kommunfullmäktige: 
Ett av målen som antogs var att utveckla samarbeten mellan SÖSK-kommunerna 
som ett steg i att minska sårbarheten vid myndighetsutövningen kring tillsyn. 
Förvaltningen ser i ett tidigt skede att byggnadsnämnden inte kommer att kunna 
uppfylla målet om samarbete med andra SÖSK-kommuner eftersom intresset för ett 
samarbete kring hantering av tillsynsärenden för närvarande är lågt.  
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2 (2) 

Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget ser vi inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Ingen direkt påverkan på barnperspektivet. 

Miljöperspektivet 
Ingen påverkan på miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Arbetet med måluppfyllelse pågår fortlöpande. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, ordförande byggnadsnämnden Per Håkanson (C), 2022-03-04. 

 

Bygglovsenheten  

 

 

Per Håkanson (C) 

Ordförande byggnadsnämnden 

 

Beslutet skickas till:  

 

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

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

 

 Byggnadsnämnden 

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

Diarienummer: BN 2021/386 
 
Datum 8 mars 2022 

 

Prognos för internbudget 
byggnadsnämnden 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna och 
översänder beslutet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 15 december 2021 (Bn § 52/2021) att 
anta internbudget för byggnadsnämnden 2022, handlingsid: Bn 2021.1164. 
Byggnadsnämndens totala budgetram för 2022 uppgår till 2 957 000 kronor. 
Förvaltningen har mot bakgrund av rådande arbetsmiljö samt de tillkommande 
ärenden som uppstått under 2021 anställt medarbetare som inte ryms inom 
budgetramen med bedömningen att intäkterna under kommande 
verksamhetsår skulle komma att kompensera för detta.  
Vi ser redan nu att bedömda intäkter för året inte kommer att kunna balansera 
de ökade kostnaderna i den totala budgetramen. En del av förklaringen till 
budgetunderskottet är tillkommande kostnader för konsult under perioden för 
rekrytering av ny bygglovschef samt kostnader för hantering av tillsyn. 
Förvaltningen flaggar därför redan nu att underskott kommer att uppstå med 
cirka 2 200 000 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Se ovan. 
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2 (2) 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Förvaltningen följer intäkterna varje månad för att tidigt se hur det ekonomiska 
utfallet blir på årsbasis. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-03-08. 

Internbudget för byggnadsnämnden 2022, handlingsid: Bn 2021.1164 

 

Bygglovsenheten  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 

183



Internbudget 2022 
Byggnadsnämnden 

Ekonomi Utfall 2021 tom okt Budget 2021 Budget 2022 

Nettokostnadsram (tkr) 4338 2893 2957 

 

1.Omvärldsanalys 

Det kommer ställas allt högre krav på digitalisering, byggnadsnämndens verksamhet kommer att jobba med 
ansökningsprocessen. Den sökande ska exempelvis kunna följa sin ansökan/process via inloggning. De största 
utmaningarna är att behålla den kompetens som rekryterats de senaste åren, att upprätthålla efterfrågad 
service under den pågående pandemin samt att fortsätta hålla korta handläggningstider med bibehållen 
rättssäkerhet om högkonjunkturen för byggande håller i sig även under 2021. 

1.1 Tomelilla kommuns utgångspunkter 

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling, här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande 
generationer. Byggnadsnämnden arbetar utifrån att skapa bra boendemiljöer och byggnationer som attraherar 
medborgare och företag till kommunen. Visionen ligger därmed väl i linje med hur nämnden arbetar och hur 
medarbetarna tänker.  
 

2.Verksamhetsidé 

Att fortsätta förmedla ut samt tolka och tillämpa PBL-regelverket i samklang med den politiska ambitionen i 
samhällsbyggandet. Prioritera utvecklingen inom teknikområdet och serviceandan så att nämnden ligger i 
framkant vad gäller hjälp och råd till medborgarna med bibehållen rättstrygghet. Det innebär att vi under 2021 
driftsätter systemmodul för ansökan med elektronisk legitimering och denna ska hållas öppen dygnet runt.  

Byggnadsnämnden ska, med överenskommen kvalitet, utföra sina uppdrag rörande byggnadskultur- och teknik, 
samt kulturmiljö. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke om 
kunder, invånare och besökare samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Budget 2022 innehåller inga nya 
satsningar för verksamheten. 

3. Nämndens uppdrag 

Enligt reglementet har nämnden att fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning, tillsyn, tillstånd, 
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt uppgiftsskyldighet enligt 
nedan angiven lagstiftning och andra närliggande författningar till Plan- och bygglagen (kommunstyrelsen 
fullgör uppgifterna vad avser översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser) 
 
Utöver de uppgifter nämnden har enligt övriga föreskrifter i PBL skall nämnden vid handläggning av nämndens 
ärenden arbeta med: 
 
• Fastighetsbildningslag 
• Annläggningslag 
• Ledningsrättslag 
• Offentlighets- och sekretesslag och Offentlighets- och sekretessförordningen 
• Lag om viten 
• Förvaltningslag 
• Konsumenttjänstlagen vid småhusbyggande 
• Miljöbalkens 7 kapitel. Skydd av områden rörande strandskyddsområden 
• Lag om lägenhetsregister 

184



 

4.Större budgetförändringar jämfört med föregående år 

Fördelning av driftsbudget i tusentals kronor 

Driftsbudget Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Byggenheten Kommunens 
Ramtilldelning 

2599 2663 2957 

Intäkter  2899 3150 4418 
- Intäkter från 

Bygglovstaxor 
1700 2000 3244 

- Intäkter från mät- 
avgifter 

1199 1150 1174 

    
Personalkostnader  -4021 -4265 -5560 
Övriga kostnader -1477 -1568 -1603 
    
    
Byggnadsnämndens budget 
består av arvoden samt ca 
20 000 kr som avser 
kostnader för kurser  

-204 -210 -212 
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